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Nr.14

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka
Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova
Piedalās Deputāti – Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,
Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Andrejs Krišāns.
Nepiedalās –
Deputāti - Jānis Ļubka, Andris Ļubka, Andrejs Ivanovs, Vairis Poikāns, Oskars Petinens- aizņemti
pamatdarbā.
Administrācijas darbinieki - izpilddirektors Toms Vorkalis, zemes lietu vecākā speciāliste Anna
Orinska.
Klātesošās personas - nav.
Darba kārtība:
1. Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu
2. Par nekustamā īpašuma „Bērziņi” kadastra Nr. 6854 004 0079 sadalīšanu
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1.&
Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu
/I.Silicka/
2017.gada 23.un 24.augusta gandrīz divas diennaktis ilgušo lietavu rezultātā Kārsavas
novada teritorijā ir applūduši lauksaimniecības kultūru sējumi un stādījumi, izskaloti un iebrukuši
valsts un vietējās nozīmes ceļi, izskaloti tilti un caurtekas, applūdinātas un no ārpasaules nošķirtas
daudzas dzīvojamās mājas. Vairākās vietās ūdens līmenis ir krities, tomēr atsevišķas teritorijas
joprojām atrodas zem ūdens un ūdens līmenis pat turpina celties.
„Likuma par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 4.panta 2.daļā ir noteikts, ka ārkārtējo
situāciju var izsludināt tāda valsts apdraudējuma gadījumā, kas saistīts ar katastrofu, tās draudiem
vai kritiskās infrastruktūras apdraudējumu, ja būtiski apdraudēta valsts, sabiedrības, vides,
saimnieciskās darbības drošība vai cilvēku veselība un dzīvība.
Kārsavas novadā ir konstatēti vairāki minētajā normā noteiktie apstākļi – bojāta
infrastruktūra, būtiski apdraudēta vides, sabiedrības un saimnieciskās darbības drošība un cilvēku
dzīvība un veselība.
Pamatojoties uz „Likuma par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 6.panta 1.daļas
3.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības dome var lūgt izsludināt ārkārtas situāciju, likuma 5.panta
1.daļas nosacījumiem par to, ka ārkārtējo situāciju izsludina Ministru kabinets uz noteiktu laiku, bet
ne ilgāku par trim mēnešiem, atklāti balsojot : PAR 10 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris
Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Edgars
Puksts, Andrejs Krišāns), PRET –nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

Lūgt Latvijas Republikas Ministru Kabinetu izsludināt ārkārtas situāciju Kārsavas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā uz vienu mēnesi.

2.&
Par nekustamā īpašuma „Bērziņi” kadastra Nr. 6854 004 0079 sadalīšanu
/A.Orinska/
Kārsavas novada pašvaldībā 01.08.2017. ir saņemts V. P. iesniegums ( reģ.1.3.11.2/22) par
nekustamā īpašuma “Bērziņi”, kadastra numurs 6854 004 0079 sadalīšanu, atdalot vienu atsevišķu
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0081, platība 6,7ha, lai izveidotu jaunu nekustamo
īpašumu.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32., 33.pantu, pēc tiesīgās personas
ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot
nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai
grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus (t.sk. zemes
vienības).
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Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē
Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums. Saskaņā ar šā likuma 14.panta otro un trešo
daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome ar lēmumu.
Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta ceturtā daļa nosaka, ka
apstiprinātie nosaukumi novada pagastā nedrīkst atkārtoties, un tiem jāatbilst Valsts valodas likumā
noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.
Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu
dokumentu veidā, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.un 84. pantam,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta trešajai daļai, sniedzamas Valsts zemes
dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā
pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma” 19.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu,
kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos
nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām, atklāti balsojot : PAR 10 (Ināra
Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Viktors
Indričāns, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Andrejs Krišāns), PRET –nav, ATTURAS- nav,
Kārsavas novada dome NOLEMJ:
Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Bērziņi” Kārsavas novada Goliševas pagastā ar
kadastra numuru 6854 004 0079, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6854
004 0081, kuras platība ir 6,7 ha, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Leo“.

Sēde slēgta plkst. 9.35
Sēdi vadīja
Sēdi protokolēja

Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka
Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova
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