
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
____________________________________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90000017398 

Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads,LV-5717 

tālr.65781390, fakss 65711030, e-pasts: dome@karsava.lv 
 

                                                                                                                                                       

  DOMES      SĒDES PROTOKOLS 

Kārsavā 

 

 28.05.2020.                                                           Nr.9 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēde atklāta plkst. 15.00 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Protokolē – kancelejas vadītāja Marita Stepanova 

Piedalās 

Deputāti -  Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars 

Petinens,  Edgars Puksts, Modris Karpovs, Juris Poikāns, Vairis Poikāns,  Andrejs Krišāns, Andris 

Ļubka, Andrejs Ivanovs 

Nepiedalās 

Deputāti –  Jānis Ļubka, Jānis Linužs- aizņemti pamatdarbā  

Administrācijas darbinieki- galvenā ekonomiste Svetlana Sprukte, ekonomists Māris Kulešs, 

pirmssskolas izglītības iestāžu darba organizatore Janīna Ņukša, zemes lietu vecākā speciāliste 

Anna Orinska, juriste Vera Lipska, Klientu apkalpošanas centra speciālists Jānis Kašs, autoceļu  

dienesta vecākais speciālists Aleksandrs Šarkovskis 

Klātesošās personas-   SIA „DGS“ pārstāvis Raimonds Cauna 

   

Uzstājās  SIA “DGS”pārstāvis Raimonds Cauna, kurš informēja  par būvprojekta “Jaunas katlu 

mājas būvniecība Kārsavas pilsētā” aktualitātēm. 

 Klientu apkalpošanas centra speciālists Jānis Kašs atskaitījās par KAC darbības rezultātiem  no 

janvāra līdz maijam.  

Autoceļu uzturēšanas vecākais speciālists Aleksandrs Šarkovskis  informēja deputātus par 

autoceļu uzturēšanas darbiem novadā. 

 

 Domes sēdi atstāj deputāts Andrejs Ivanovs. 

 

Domes priekšsēdētāja Ināra Silicka piedāvā  iepazīties un balsot par domes sēdes darba 

kārtības jautājumiem un papildjautājumiem. 

 

 

Darba kārtība: 

 

mailto:dome@karsava.lv


 

 

 

1. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma  Vienības ielā 61, 

Smilšu ielā 36 Kārsavā, pieslēgšanai centralizētās kanalizācijas sistēmai 

2. Par noteikumu “Personas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, novēršanas un 

paziņošanas kārtība”apstiprināšanu 

3. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Skolas iela 4, Mērdzenē, Kārsavas 

novadā 

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Parks” zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0533 

5. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem 

6. Par  nekustamā īpašuma “Tūjas”-6,  Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads   

pārdošanas  cenas apstiprināšanu 

7. Par nekustamā īpašuma “Tūjas”-6, Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads   

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

8. Par  nekustamā īpašuma Vienības iela 49-10,  Kārsava,  Kārsavas novads   

pārdošanas  cenas apstiprināšanu 

9. Par nekustamā īpašuma Vienības iela 49-10, Kārsava, Kārsavas novads   nodošanu 

atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

10. Par 2015.gada 01.jūnija zemesgabala nomas līguma Nr.1.11.7/7 pagarināšanu 

11. Par adreses piešķiršanu telpu grupām 

12. Par nomas līgumu termiņa pagarināšanu ar zemes nomas pirmtiesīgajām personām 

13. Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

14. Par  zemes   iznomāšanu personīgās palīgsaimniecības vajadzībām 

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagasta Ceļi” Goliševas pagastā, Kārsavas 

novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 003 0043 nodošanu 

Zemkopības ministrijas valdījumā un LVM apsaimniekošanā 

16. Par Kārsavas novada pašvaldības pirmsskolas  izglītības iestāžu ēdināšanas 

izcenojumu apstiprināšanu  vasaras periodā 

17. Iesniegumu izskatīšana  

18. Par grozījumiem  nolikumā  „Mācību priekšmetu olimpiāžu un Latvijas skolēnu 

zinātniskās pētniecības darbu konferences uzvarētāju apbalvošanas kārtība” 

19. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “Kārsavas namsaimnieks”  pamatkapitāla 

palielināšanu 

20. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “Kārsavas namsaimnieks”  pamatkapitāla 

palielināšanu 

21. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta  “Parka ielas seguma 

atjaunošana, Estrādes ielas bruģēšana un segas maiņa ietvei uz estrādi ” īstenošanai  

 

Papildus jautājumi:  

1. Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

2. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību sagatavošanu atsavināšanai  

3. Par pilnvarojumu apstiprināt un parakstīt “Vienotās grāmatvedības uzskaites kārtību 

Kārsavas novada pašvaldībā”  

4. Par grozījumiem pansionāta “Mūsmājas” nolikumā 

 

 

Atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts, Modris Karpovs, Juris Poikāns, Vairis Poikāns,  

Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav, domes sēdes darba kārtība 

apstiprināta. Sēdes darba kārtībā 25 jautājumi. 



 

 

 

 

 

 

 

1.& 

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem   

Vienības ielā 61, Smilšu ielā 36, Kārsavā, pieslēgšanai centralizētās kanalizācijas sistēmai 

/I.Silicka/ 

 1. 

Izskatījusi E. G. iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Vienības 

ielā 61, Kārsavā, Kārsavas novads, pieslēgšanai pilsētas centrālās kanalizācijas tīklam un 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kārsavas namsaimnieks” atzinumu “Par līdzfinansējuma 

piešķiršanu” ar tam pievienotajiem dokumentiem – tehniskie noteikumi, shēma “Plānotais 

kanalizācijas vads un plānotā pieslēguma vieta”, zemesgrāmatu apliecības kopija, zemes robežu 

plāns, sadzīves kanalizācijas posma izbūves tāme par kopējo summu EUR 703,23,  

pamatojoties uz  Kārsavas novada domes 25.07.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 “Kārsavas 

novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai 

centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem” 7., 8.punktiem, ņemot vērā 

iepriekšminētajos Kārsavas novada domes  saistošajos noteikumos  noteiktos kritērijus 

pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai un to, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija 

uzskatāma par atbilstošu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, saskaņā ar Kārsavas novada 

attīstības programmas 2019.-2025.gadam vidējā termiņa prioritātes VP9/Infrastruktūras attīstība, 

RV 9.4./Tehniskās infrastruktūras un komunālās saimniecības sakārtošana un attīstība, U 9.4.5./ 

teritorijas labiekārtošana, ņemot vērā 2020.gada 25.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  

apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, 

sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars 

Puksts, Modris Karpovs, Juris Poikāns, Vairis Poikāns,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), PRET 

–nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt E. G., Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējumu  kopējā summā 200,00 

EUR nekustamā īpašuma Vienības ielā 61, Kārsavā, Kārsavas novads, kadastra numurs 6809 002 

0144, pieslēguma pilsētas kanalizācijas inženierkomunikāciju tīklam izbūvei. 

         2. Uzdot domes priekšsēdētājas vietniekam noslēgt rakstisku vienošanos E. G. par 

pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtību. 

3. Lēmumu izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Kārsavas novada domes priekšsēdētājas vietnieks 

P.Laganovskis.  

                                                             2. 

 

Izskatījusi L. N. iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Smilšu 

ielā 36, Kārsavā, Kārsavas novads, pieslēgšanai pilsētas centrālās kanalizācijas  un ūdensvada 

tīklam un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kārsavas namsaimnieks” atzinumu “Par 

līdzfinansējuma piešķiršanu” ar tam pievienotajiem dokumentiem – tehniskie noteikumi, shēma 



 

 

 

“Plānotais kanalizācijas vads un plānotā pieslēguma vieta”, zemesgrāmatu apliecības kopija, 

zemes robežu plāns, sadzīves kanalizācijas posma izbūves tāme par kopējo summu EUR 452.91,  

pamatojoties uz  Kārsavas novada domes 25.07.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 “Kārsavas 

novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai 

centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem” 7., 8.punktiem, ņemot vērā 

iepriekšminētajos Kārsavas novada domes  saistošajos noteikumos  noteiktos kritērijus 

pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai un to, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija 

uzskatāma par atbilstošu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, saskaņā ar Kārsavas novada 

attīstības programmas 2019.-2025.gadam vidējā termiņa prioritātes VP9/Infrastruktūras attīstība, 

RV 9.4./Tehniskās infrastruktūras un komunālās saimniecības sakārtošana un attīstība, U 9.4.5./ 

teritorijas labiekārtošana, ņemot vērā 2020.gada 25.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  

apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, 

sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars 

Puksts, Modris Karpovs, Juris Poikāns, Vairis Poikāns,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), PRET 

–nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

 

1. Piešķirt L. N., Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējumu  kopējā summā 200,00 

EUR nekustamā īpašuma Smilšu ielā 36, Kārsavā, Kārsavas novads, kadastra numurs 6809 002 

0092, pieslēguma pilsētas kanalizācijas un ūdensvada inženierkomunikāciju tīklam izbūvei. 

         2. Uzdot domes priekšsēdētājas vietniekam noslēgt rakstisku vienošanos L. N. par 

pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtību. 

3. Lēmumu izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Kārsavas novada domes priekšsēdētājas vietnieks 

P.Laganovskis.  

 

 

                                                               2.& 

Par noteikumu “Personas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, novēršanas un 

paziņošanas kārtība”apstiprināšanu 

/I.Silicka/ 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 

33. un 34.pantu, ņemot vērā 2020.gada 25.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās 

finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un 

veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts, 

Modris Karpovs, Juris Poikāns, Vairis Poikāns,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), PRET –nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

Pieņemt noteikumus “Personas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, novēršanas 

un paziņošanas kārtība/pielikumā/. 

 

 

 



 

 

 

 

3.& 

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai 

daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Skolas iela 4, Mērdzenē, Kārsavas novadā 

/M.Karpovs/ 

 

Izskatījusi daudzdzīvokļu mājas Skolas iela 4, Mērdzenē, Kārsavas novadā,  dzīvokļu 

īpašnieku iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, pamatojoties uz Kārsavas novada domes 

25.09.2014. saistošo noteikumu Nr. 20 „Par Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu 

un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, 

piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai vai pārbūvei” 13.punktu, 

Kārsavas novada domes 22.11.2018. sēdes lēmumu Nr.16 „Par komisijas izveidi”, ņemot vērā 

iepriekšminētajos Kārsavas novada domes 25.09.2014. saistošajos noteikumos Nr. 20 noteiktos 

kritērijus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai un to, ka pašvaldības līdzfinansējuma 

izvērtēšanas komisija 21.05.2020. (protokols Nr.3) izskatīja minēto iesniegumu un atzina minēto 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju par atbilstošu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, saskaņā ar 

Kārsavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam vidējā termiņa prioritātes 

VP9/Infrastruktūras attīstība, RV 9.4./Tehniskās infrastruktūras un komunālās saimniecības 

sakārtošana un attīstība, U 9.4.4./ Energoefektivitātes un siltināšanas pasākumu īstenošana 

publiskajās ēkās un daudzdzīvokļu ēkās, ņemot vērā 2020.gada 25.maija  Kārsavas  novada  

pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 12 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars 

Petinens,  Edgars Puksts, Modris Karpovs, Juris Poikāns, Vairis Poikāns,  Andrejs Krišāns, Andris 

Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējumu  kopējā summā 2479,00 EUR 

daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai – Skolas iela 4, Mērdzenē, Kārsavas novadā, kas tiks izlietots :  

1.1. energoefektivitātes pasākumu veikšanai – 2479,00 Eur; 

1.2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektors Toms Vorkalis. 

 

 

 

4.& 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Parks” 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0533 

/A.Orinska/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 24.04.2020. saņemts  SIA „ AUSTRUMU MĒRNIEKS” 

iesniegums par zemes ierīcības projekta, kas izstrādāts Kārsavas novada Mežvidu  pagasta   

nekustamā īpašuma  “Parks” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0533 sadalīšanai,  

apstiprināšanu. 

Izvērtējot izstrādātā  zemes ierīcības projekta lietas materiālus, tika konstatēts:  

  Zemes ierīcības projekts tika izstrādāts īpašuma   esošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6894 006 0533, kuras kopplatība 4,79 ha sadalīšanai divas reālās daļās, izveidojot 

jaunu nekustamo īpašumu un mainot esošā nekustamā īpašuma sastāvu. 

 Zemes ierīcības projektu ir izstrādājusi SIA „AUSTRUMU MĒRNIEKS”, sertificēta 

persona Aivars Strazds, atbilstoši likumdošanas un normatīvo aktu prasībām. 



 

 

 

  Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 006 

0533 divas  atsevišķās zemes vienībās  ar projektētām platībām 1,55ha, 3,24 ha, risina piekļūšanas 

iespējas projektētām zemes vienībām, paredz iespējamās ceļa servitūta teritorijas un konkretizē 

nekustamā īpašuma apgrūtinājumus. 

Zemes vienības sadale nav pretrunā ar  Kārsavas novada teritorijas plānojumu, kas 

2012.gada 22.oktobrī apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Kārsavas 

novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

un Grafiskā daļa“ un Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam 2014. 

Grozījumiem, kas 2015.gada 26.martā apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.4 

„Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 2014.gada grozījumu Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa“. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. Gada 5. Augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 28.punktu, ja pašvaldība zemes ierīcības projektu apstiprina, 

pašvaldība, ja nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu, ja 

pēc zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.   

     Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim protokolam pievienoto zemes 

ierīcības projekta lietu (pielikums pie lēmuma Nr. 1), pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5., 

8. Un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 5.augusta 

noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. Un 28. Punktu un Ministru 

kabineta 2006.gada 20.jūnija  noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,  ņemot vērā 

2020.gada 25.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes 

atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts, Modris Karpovs, Juris Poikāns, Vairis 

Poikāns,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

         1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu  nekustamā īpašuma “Parks”, 

sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0533 sadalīšanai dīvas 

atsevišķās zemes vienībās  ar projektētām platībām 1,55ha, 3,24 ha, kuru platības tiks 

precizētas, veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu. 

2. Piešķirt sadalītajam nekustamajam īpašumam nosaukumus: 

2.1. projektētai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra  apzīmējumu 6894 006 0530 piešķirt 

nosaukumu  “Salnavas muiža”,  ēkām un būvēm, kas atrodas uz zemes vienības mainīt 

adresi: “Parks” Salnava, Salnavas pag., Kārsavas nov. LV- 5740 uz adresi: : “Salnavas 

muiža” Salnava, Salnavas pag., Kārsavas nov. LV- 5740 .  

           2.2. projektētai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0540, saglabāt 

esošo  nekustamā īpašuma nosaukumu  “Parks”. 

3. Noteikt projektētām zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:  

3.1. zemes vienībai ar kadastra  apzīmējumu  6896 006 0530- zeme ēku un būvju 

uzturešanai  ( kods  0601). 

3.2. zemes vienībai ar kadastra  apzīmējumu  6894 006 0540- Dabas pamatnes,parki, 

zaļas zonasun citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas ( kods 0501). 

 4. Apstiprināt projektētām zemes vienībām nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, 

saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu. Apgrūtinājumu platības tiks noteiktas 

veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un apgrūtinājumu plāna izgatavošanu.   

 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža 

Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai Administratīvās rajona 

tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas  ielā 88, Rēzekne, LV – 4601. 



 

 

 

 

5.& 

              Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem 

/A.Orinska/ 

 

           Pamatojoties uz uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums” 17.panta 4¹ 

daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, 2015.gada 8.decembra MK 

noteikumu 698 “Adresācijas noteikumi” trešās daļas 9.punktu, ņemot vērā 2020.gada 25.maija  

Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti 

balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts, Modris Karpovs, Juris Poikāns, Vairis Poikāns,  

Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6894 008 0186 nosaukumu “Upeskrasts”. 

2. Piešķirt nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6894 003 0021 nosaukumu “Mežalauks”. 

3. Piešķirt nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6894 006 0431 nosaukumu “Malienas”. 

 

6.& 

 

Par  nekustamā īpašuma “Tūjas”-6,  Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads   

pārdošanas  cenas apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

 

 Nekustamais  īpašums  “Tūjas”-6, Salnava, Salnavas pagasts,  Kārsavas novads , kadastra 

numurs 6894 900 0030,   sastāv no vienistabas  dzīvokļa 32,4 m² platībā, kā arī  339/3225 

kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas , palīgēkas un zemes,  kā arī 

inženierkomunikāciju un labiekārtojuma kopuma, kas atrodas objektā un ir ar to nesaraujami 

saistīts. Nekustamais īpašums nostiprināts Rēzeknes tiesas  Salnavas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000060534 -6  Kārsavas novada pašvaldībai. 

  Saskaņā ar SIA “Dzieti”, vienotais reģistrācijas numurs 42403010964, 2020.gada 26.aprīļa,  

reģ. Nr. D-20/103 slēdzienu, nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas standartu 

“Īpašumu vērtēšana” LVS 401:2013 un tirgus vērtība atsavināšanas vajadzībām noteikta EUR 

900,00 ( deviņi simti  euro un 00 centi).   

            Dzīvokļa kadastrālā vērtība  uz 01.01.2020. pēc Valsts zemes dienesta datiem noteikta 

EUR 596,00 (pieci simti deviņdesmit seši euro un 00 centi).   

          Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdības novēršanas likuma 3.panta otrais 

punkts nosaka, ka manta atsavināma vai nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par 

iespējami augstāku cenu. 

  Pamatojoties uz augstākminēto un  LR  likuma  „Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likums” 8.panta otro un sesto daļu,  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, “ 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdības novēršanas likuma “ 3.panta otro 



 

 

 

punktu, ņemot vērā 2020.gada 25.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  

attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu 

komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors 

Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts, Modris Karpovs, Juris 

Poikāns, Vairis Poikāns,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Tūjas”-6, Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, 

kadastra numurs 6894 900 0030,  pārdošanas (nosacīto) cenu EUR 1000,00 ( viens tūkstotis euro 

un 00 centi) . 

 

 

 

  

 

7.& 

Par nekustamā īpašuma “Tūjas”-6, Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads   

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

 

Nekustamais īpašums “Tūjas”-6, Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads pieder 

Kārsavas novada pašvaldībai  pamatojoties uz ierakstu  Rēzeknes tiesas Salnavas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000060534-6 . 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 1.daļa nosaka, ka publiskas 

personas mantas atsavināšanu var ierosināt , ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei  tās 

funkciju nodrošināšanai un šī likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka publiskas personas mantas 

atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs , kā arī cita institūcija, kuras valdījumā vai 

turējumā atrodas publiskas personas manta.  

       Nekustamais  īpašums   “Tūjas”-6, Salnava, Salnavas pagasts,  Kārsavas novads , kadastra 

numurs 6894 900 0030,   sastāv no vienistabas  dzīvokļa 32,4 m² platībā, kā arī  339/3225 

kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas , palīgēkas un zemes,  kā arī 

inženierkomunikāciju un labiekārtojuma kopuma, kas atrodas objektā un ir ar to nesaraujami 

saistīts. Nekustamais  īpašums nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai. 

Pamatojoties uz likuma  “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  4.panta pirmo un otro daļu, 

5.panta pirmo un piekto daļu , ņemot vērā 2020.gada 25.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  

apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, 

sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars 

Puksts, Modris Karpovs, Juris Poikāns, Vairis Poikāns,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), PRET 

–nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Tūjas”-

6, Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads. 

2. Noteikt īpašuma  atsavināšanas veidu- pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli . 

3. Apstiprināt  izsoles sākumcenu EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi). 

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Tūjas”-6, Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads 

izsoles noteikumus– pielikums N.1. 



 

 

 

5. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai 

veikt nekustamā īpašuma izsoli LR  likuma „Publiskas mantas atsavināšanas likums”   noteiktajā 

kārtībā. 

 

                                                                                            

 

 

 

 

8.& 

Par  nekustamā īpašuma Vienības iela 49-10,  Kārsava,  Kārsavas novads   

pārdošanas  cenas apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

 

 Nekustamais  īpašums  Vienības  iela 49-10, Kārsava,  Kārsavas novads , kadastra numurs 

6809 900 0564,   sastāv no divu istabu  dzīvokļa 47,5 m² platībā, kā arī 4749/52198 kopīpašuma 

domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas  un divām palīgceltnēm,  kā arī inženierkomunikāciju 

un labiekārtojuma kopuma, kas atrodas objektā un ir ar to nesaraujami saistīts. Nekustamais 

īpašums nostiprināts Rēzeknes tiesas  Kārsavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.203-10 uz 

Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

  Saskaņā ar SIA “Interbaltija”, vienotais reģistrācijas numurs 40003518352, 2020.gada 

14.maija slēdzienu, nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas standartu “Īpašumu 

vērtēšana” LVS 401:2013 un tirgus vērtība atsavināšanas vajadzībām noteikta EUR 2600,00 ( divi 

tūkstoši seši simti  euro un 00 centi).   

            Dzīvokļa kadastrālā vērtība  uz 01.01.2020. Valsts zemes dienesta datiem noteikta EUR 

1758,00 (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit astoņi euro un 00 centi).   

          Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdības novēršanas likuma 3.panta otrais 

punkts nosaka, ka manta atsavināma vai nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par 

iespējami augstāku cenu. 

  Pamatojoties uz augstākminēto un  LR  likuma  „Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likums” 8.panta otro un sesto daļu,  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, “ 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdības novēršanas likuma “ 3.panta otro 

punktu, ņemot vērā 2020.gada 25.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  

attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu 

komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors 

Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts, Modris Karpovs, Juris 

Poikāns, Vairis Poikāns,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma  Vienības iela 49-10, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra 

numurs 6809 900 0564,  pārdošanas (nosacīto) cenu EUR 3000,00 ( trīs tūkstoši euro un 00 centi) 

. 

 

  

  

       9.& 

Par nekustamā īpašuma Vienības iela 49-10, Kārsava, Kārsavas novads   nodošanu 

atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 



 

 

 

/A.Orinska/ 

 

 

 

Nekustamais īpašums Vienības iela 49-10, Kārsava, Kārsavas novads pieder Kārsavas 

novada pašvaldībai  pamatojoties uz ierakstu  Rēzeknes tiesas Kārsavas pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.203-10 . 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 1.daļa nosaka, ka publiskas 

personas mantas atsavināšanu var ierosināt , ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei  tās 

funkciju nodrošināšanai un šī likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka publiskas personas mantas 

atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs , kā arī cita institūcija, kuras valdījumā vai 

turējumā atrodas publiskas personas manta.  

       Nekustamais  īpašums Vienības iela 49-10, Kārsava, Kārsavas novads , kadastra numurs 6809 

900 0564, sastāv no   sastāv no divu istabu  dzīvokļa 47,5 m² platībā, kā arī 4749/52198 

kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas  un divām palīgceltnēm,  kā arī 

inženierkomunikāciju un labiekārtojuma kopuma, kas atrodas objektā un ir ar to nesaraujami 

saistīts.  Nekustamais  īpašums nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai. 

Pamatojoties uz likuma  “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  4.panta pirmo un otro daļu, 

5.panta pirmo un piekto daļu , ņemot vērā 2020.gada 25.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  

apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, 

sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars 

Puksts, Modris Karpovs, Juris Poikāns, Vairis Poikāns,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), PRET 

–nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Vienības 

iela 49-10, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 68099000564. 

2. Noteikt īpašuma  atsavināšanas veidu- pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli . 

3. Apstiprināt  izsoles sākumcenu EUR 3000,00 (trīs  tūkstoši euro un 00 centi). 

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma Vienības iela 49-10, Kārsava,  Kārsavas novads izsoles 

noteikumus– pielikums N.2. 

5. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai 

veikt nekustamā īpašuma izsoli LR  likuma „Publiskas mantas atsavināšanas likums”   noteiktajā 

kārtībā. 
 

10.& 

Par 2015.gada 01.jūnija zemesgabala nomas līguma Nr.1.11.7/7 pagarināšanu 

 

/A.Orinska/ 

Kārsavas novada pašvaldībā 2020.gada 22.maijā ir saņemts  Mērdzenes pagasta zemnieku 

saimniecības “DEBESSVĪTOLI”, reģ.Nr.42401018963, juridiskā adrese- “Debessvītoli”, 

c.Diervanīši, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads, LV-5726, saimniecības īpašnieka Oskara 

Petinena  iesniegums par 2015.gada 01.jūnija zemesgabala nomas līguma Nr.1.11.7/7 

pagarināšanu. 

Izvērtējot lietas apstākļus Kārsavas novada dome konstatēja: pamatojoties uz 2015.gada 

28.maija lēmumu Nr.3 “Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes vienību 

iznomāšanu”(protokols Nr.5) Mērdzenes pagasta zemnieku saimniecībai “DEBESSVĪTOLI”, 

reģ.Nr.42401018963, juridiskā adrese- “Debessvītoli”, c.Diervanīši, Mērdzenes pagasts, Kārsavas 

novads, LV-5726,  tika iznomāti Kārsavas novada pašvaldībai piederošie nekustamie īpašumi- trīs 

neapbūvēti zemes gabali Kārsavas pilsētā:kadastra numurs 68090010224, platība- 22,1430 ha, 

kadastra numurs 68090010223, platība- 10,6838 ha, kadastra numurs 68090010176, platība 



 

 

 

10,2657 ha, kopējā platība 43,0925 ha.  Nekustamā īpašuma nodoklis un zemes nomas maksa par 

2020.gada pirmo pusgadu nomaksāta. 

 Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi”  3.daļas 53.punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības 

apsvērumu, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu ( nerīkojot izsoli). Nomas 

līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izsķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas 

līguma termiņu.  Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izsķērdēšanas novēršanas likuma 

6¹.panta pirmajā daļā noteikts, ka nekustamā nomas līgumu slēdz uz laiku , kas nav ilgāks par 

30.gadiem. 

 Pamatojoties uz 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”  3.daļas 56.punktu , kurš nosaka, ka 

pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3.nodaļā 

noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību. Ja neapbūvēts zemesgabals ir iznomāts, rīkojot izsoli 

par zemesgabala nomas tiesībām, nomas maksu pārskata un maina, ja pārskatītā nomas maksa ir 

augstāka par noteikto nomas maksu. Ja nomnieks neapbūvētajā zemes gabalā veic saimniecisko 

darbību  , nomas maksu nosaka atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai un 

maina, ja tā ir augstāka par noteikto nomas maksu. Ja nomas maksa tiek mainīta, nomnieks 

kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu. 

 Saskaņā ar SIA “Interbaltija”, vienotais reģistrācijas numurs 40003518352, 2020.gada 

14.maija slēdzieniem: 

- nekustamā īpašuma Stacijas iela 45, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 

68090010176 (zemes vienības kadastra apzīmējums 68090010176), platība 10,2657 ha tirgus 

nomas maksa bez PVN gadā noteikta EUR 687,00 (seši simti astoņdesmit septiņi euro un 00 centi);  

           - nekustamā īpašuma Lauku iela 32, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 

68090010223 (zemes vienības kadastra apzīmējums 68090010223), platība 10,6838 ha tirgus 

nomas maksa bez PVN gadā noteikta EUR 749,00 (septiņi simti četrdesmit deviņi euro un 00 

centi); 

- nekustamā īpašuma Lauku iela 30, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 

68090010224 (zemes vienības kadastra apzīmējums 68090010224), platība 22,143 ha tirgus 

nomas maksa bez PVN gadā noteikta EUR 1482,00 (viens tūkstotis četri simti astoņdesmit divi 

euro un 00 centi). 

Pamatojoties uz augstākminēto un likuma  “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu,  Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”  3.daļas 53.un  56.punktu , Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izsķērdēšanas novēršanas likuma 6¹.panta pirmo daļu,  ņemot vērā 

2020.gada 25.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes 

atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 11 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne,    Edgars Puksts, Modris Karpovs, Juris Poikāns, Vairis Poikāns,  Andrejs 

Krišāns, Andris Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav,  deputāts Oskars Petinens nepiedalās 

balsošanā,   Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

1.Izteikt 2015.gada 1.jūnija Zemesgabala nomas līgumā Nr.1.11.7./7-  2.punkta 2.1. 

apkšpunktu sekojošā redakcijā : “Līgums ir spēkā līdz 2040.gada 1.jūnijam.” 

2. Izteikt 2015.gada 1.jūnija Zemesgabala nomas līgumā Nr.1.11.7./7 -5.punktu 

5.1.apakšpunktu  sekojošā redakcijā: 

“ 5.1. sākot ar 2020.gada 1.jūniju  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68090010176, 

platība 10,2657 ha  nomas maksa  gadā noteikta EUR 687,00 (seši simti astoņdesmit septiņi euro 

un 00 centi) , kā arī pievinotās vērtības nodoklis. 

5.1.1. Atbilstoši  Ministru kabineta noteikumiem 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”  3.nodaļas 56.punktam, 



 

 

 

Nomnieks sedz izdevumus, kas  Iznomātājam radušies saistībā ar Zemesgabala novērtēšanu, tas 

ir-pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 133,10 (viens simts trīsdesmit trīs 

euro un 10 centi). 

 5.1.2. sākot ar 2020.gada 1.jūniju  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68090010223, 

platība 10,6838 ha  nomas maksa  gadā noteikta EUR 749,00 (septiņi simti četrdesmit deviņi euro 

un 00 centi) , kā arī pievinotās vērtības nodoklis. 

5.1.3. Atbilstoši  Ministru kabineta noteikumiem 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”  3.nodaļas 56.punktam, 

Nomnieks sedz izdevumus, kas  Iznomātājam radušies saistībā ar Zemesgabala novērtēšanu, tas 

ir-pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 133,10 (viens simts trīsdesmit trīs 

euro un 10 centi). 

5.1.4. sākot ar 2020.gada 1.jūniju  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68090010224, 

platība 22,143 ha  nomas maksa  gadā noteikta EUR 1482,00 (viens tūkstotis četri simti 

astoņdesmit divi euro un 00 centi) , kā arī pievinotās vērtības nodoklis. 

5.1.5. Atbilstoši  Ministru kabineta noteikumiem 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”  3.nodaļas 56.punktam, 

Nomnieks sedz izdevumus, kas  Iznomātājam radušies saistībā ar Zemesgabala novērtēšanu, tas 

ir-pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 133,10 (viens simts trīsdesmit trīs 

euro un 10 centi).” 

Papildināt 2015.gada 1.jūnija Zemesgabala nomas līgumā Nr.1.11.7./7 5.punktu ar 5.6. 

apakšpunktu “Par Līgumā noteikto maksājumu kavējumu Nomniekam jāsamaksā nokavējuma 

nauda 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no termiņā neapmaksātās summsa par katru 

nokavēto dienu. Nokavējuma naudas nomaksa neatbrīvo Nomnieku no Līguma saistību izpildes.” 
 

  

 

 

  

 11.& 

Par adreses piešķiršanu telpu grupām 

/A.Orinska/ 

 

 

Pamatojoties uz  likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 4¹daļu, 

likuma par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 20.punktu , 27.punktu, 2015.gada 8.decembra MK 

noteikumu 698 “Adresācijas noteikumi” pirmās daļas 2.10.punktu, trešās daļas 9.punktu, ņemot 

vērā 2020.gada 25.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un 

teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas 

sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, 

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts, Modris Karpovs, Juris Poikāns, 

Vairis Poikāns,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

       1.Apstiprināt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68090010024001- 001 adresi: 

Vienības iela 33-3, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717.        

       2.Apstiprināt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68090010024001- 002 adresi: Vienības 

iela 33-2 , Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717.  

        3.Apstiprināt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68090010024001- 003 adresi: Vienības  

iela 33-1 , Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717.        
  

 
 



 

 

 

 

12.& 

Par nomas līgumu termiņa pagarināšanu ar zemes nomas pirmtiesīgajām personām 

/A.Orinska/ 

 

 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemti pašvaldībai piekritīgo zemes vienību nomnieku, kas, 

saskaņā  ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25. panta otro daļu, ir minēto zemes vienību nomas pirmtiesīgās personas,  

iesniegumi par Lauku apvidus zemes  nomas līgumu termiņu pagarināšanu.  

Minētās zemes vienības tika iznomātas pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta otro daļu un 

Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku 

apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību “ normām, 

noslēgto nomas tipveida līgumu 2.2.punktā paredzēts, ka nomas līguma termiņš var tikt mainīts uz 

iznomātāja un nomnieka vienošanās pamata.     

Ja zemes nomnieks ir iesniedzis iesniegumu pašvaldībai par zemes nomas līguma 

termiņa pagarināšanu uz vēlamo laiku, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 

otro daļu, kas paredz tiesības pēc zemes nomnieka lūguma pagarināt zemes nomas 

līgumu, un pamatojoties uz līguma 2.2. punktu, pašvaldībai ir jāpagarina iepriekš 

noslēgtais zemes nomas līgums. Līguma nosacījumiem jāatbilst ar MK noteikumiem Nr. 

644  apstiprinātajam lauku apvidu zemes nomas tipveida līgumam.  

 

Saskaņā ar  nomas pirmtiesīgo personu  iesniegumiem par nomas  līguma termiņa 

pagarināšanu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 27.punktu,  Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību“ nosacījumiem, starp pašvaldību kā iznomātāju un nomniekiem-  nomas pirmtiesīgajām 

personām noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu 2.2.punktu,  ņemot vērā 2020.gada 

25.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   

atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts, Modris Karpovs, Juris Poikāns, Vairis Poikāns,  

Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 
 

 

1.  Pagarināt starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un V. V. kā nomnieku no otras 

puses iznomātās pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0191, 

precizētā platība 0,4612ha, un  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0193, uzmērītā  

platība 1,92ha,  2011.gada 30. jūnijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma, reģ. Nr.42,  

darbības termiņu līdz 2029.gada 31.decembrim; 

 

2.   Pagarināt starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas   puses  un  J. P. kā nomnieku no otras 

puses iznomātās pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0201, 

platība 0,8ha, 2011.gada 30.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma, reģ. Nr.44, par 

darbības termiņu līdz 2029.gada 31.decembrim; 



 

 

 

3.   Pagarināt starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas   puses  un R. I. kā nomnieku no otras 

puses iznomātās pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0145, 

platība 1,6ha, 2011.gada 30.maijā  noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma, reģ. Nr.41,  

darbības termiņu līdz 2029.gada 31.decembrim; 

4.   Pagarināt starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas   puses  un V. S.  kā nomnieku no 

otras puses iznomātās pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001 

0353, platība1,8ha, 6872 001 0222, platība 7,9ha, 6872 001 0376, platība 1,3ha, 6872 002 0062, 

platība 1,1ha  2011.gada 25.maijā  noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma, reģ. Nr.37,  

darbības termiņu līdz 2029.gada 31.decembrim; 

5.   Pagarināt starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas   puses  un A. A. kā nomnieku no otras 

puses iznomātās pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 

002 0088, platība 0,14ha, 2011.gada 25.maijā  noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma, reģ. 

Nr.36,  darbības termiņu līdz 2029.gada 31.decembrim; 

6.   Pagarināt starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas   puses  un H. S. kā nomnieku no otras 

puses iznomātās pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 

005 0309, platība 4,7ha, 2011.gada 30.maijā  noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma, reģ. 

Nr.40, par darbības termiņu līdz 2029.gada 31.decembrim; 

7.   Pagarināt starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas   puses  un N. B.kā nomnieku no otras 

puses iznomātās pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 

002 0105,  platība 1,4ha, 2011.gada 30.maijā  noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma, reģ. 

Nr.39, par darbības termiņu līdz 2029.gada 31.decembrim; 

8. Pagarināt starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas   puses  un V. N. kā nomnieku no otras 

puses iznomātās pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0200, 

platība 5,1ha, 6872 001 0199, platība 0,3ha,  2011.gada 25.maijā  noslēgtā lauku apvidus zemes 

nomas līguma, reģ. Nr.38, par darbības termiņu līdz 2029.gada 31.decembrim; 

9.Pagarināt starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas   puses  un I. P. kā nomnieku par 

pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6872 005 0158, kas pēc zemes 

robežu pārkārtošanas ir  daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0436  (platība 

0,45ha) , nomu  0,1ha platībā  2010. Gada 10. Jūnijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma 

Nr. 32  nomas darbības laiku līdz 2029.gada 31.decembrim; 

 

10. Pagarināt starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas   puses  un J.P. kā nomnieku no otras 

puses iznomātās pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 

009 0544, platība 0,8ha, platība 0,8ha,  2011.gada 30.maijā  noslēgtā lauku apvidus zemes nomas 

līguma, reģ. Nr.140, nomas darbības termiņu līdz 2029.gada 31.decembrim; 

 



 

 

 

11. Pagarināt starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas   puses  un V. B. kā nomnieku no otras 

puses iznomātās pašvaldībai piederošās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 

004  0106,  uzmērītā platība 4,77ha,  2011.gada 30.maijā  noslēgtā lauku apvidus zemes nomas 

līguma, reģ. Nr.139, nomas darbības termiņu līdz 2029.gada 31.decembrim; 

12. Pagarināt starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas   puses  un V. N. kā nomnieku no otras 

puses iznomātās pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 

008 0122, platība 0,8ha, 2011.gada 30.maijā  noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma, reģ. 

Nr.130, nomas darbības termiņu līdz 2029.gada 31.decembrim; 

13. Pagarināt starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas   puses  un S. K. kā nomnieku no otras 

puses iznomātās pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 

004 0058, platība 4,4ha, 6868 004 0059, platība 1,1ha,  2011.gada 6.maijā  noslēgtā lauku apvidus 

zemes nomas līguma, reģ. Nr.129, nomas darbības termiņu līdz 2029.gada 31.decembrim. 

14. Pagarināt starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas   puses  un S. R. kā nomnieku no otras 

puses iznomātās pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 

004 0203, platība 2,1ha, 6854 005 0515, platība 1,2ha,  2011.gada 20.aprīlī  noslēgtā lauku apvidus 

zemes nomas līguma, reģ. Nr.35, nomas darbības termiņu līdz 2029.gada 31.decembrim. 

15. Pagarināt starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas   puses  un Ļ. M. kā nomnieku no 

otras puses iznomātās pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6854 005 0035,  platība 1,9ha,  2010.gada 20.oktobrī  noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma, 

reģ. Nr.32, nomas darbības termiņu līdz 2029.gada 31.decembrim. 

16. Pagarināt starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas   puses  un V. P. kā nomnieku no otras 

puses iznomātās pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 

002 0035,  platība 0,7ha, 2011.gada 7.aprīlī  noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma, reģ. 

Nr.34, nomas darbības termiņu līdz 2029.gada 31.decembrim. 

17. Pagarināt starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas   puses  un L. M. kā nomnieku no 

otras puses iznomātās pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6868 004 0078,  platība 1,0ha, 2011.gada 27.maijā  noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma, 

reģ. Nr.135, darbības termiņu līdz 2029.gada 31.decembrim. 

4. Izbeigt E. O. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0440, platība 0,03ha, 

nomas lietošanas tiesības ar 2020.gada 1.jūniju. 

 

 

13.& 

Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

/A.Orinska/ 

 

 



 

 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā  ir saņemti iesniegumi par zemes nomas līgumu izbeigšanu uz 

vairākām pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām.  

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, ņemot vērā 2020.gada 

25.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   

atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts, Modris Karpovs, Juris Poikāns, Vairis Poikāns,  

Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 
 

 

1. Izbeigt A. Š. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 010 0204, platība 1,5ha, 

nomas lietošanas tiesības ar 2020.gada 1.jūniju. 

 

2. Izbeigt J. S. zemnieku saimniecībai „Niedres“, reģistrācijas Nr. 46801003118,  zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0142, platība 0,5ha,  un zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6868 003 0021, platība 2,9ha, nomas lietošanas tiesības ar 2020.gada 

1.jūniju. 

3. Izbeigt I. C. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0436, platība 0,01ha, 

nomas lietošanas tiesības ar 2020.gada 1.jūniju. 

 

 

 

 
14.& 

Par  zemes   iznomāšanu personīgās palīgsaimniecības vajadzībām 

/A.Orinska/ 

 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā  saņemts D. R. iesniegums zemes iznomāšanu personiskās  

palīgsaimniecības uzturēšanai Malnavas pagasta Malnavas ciemā 0,02ha platībā, pašvaldībai 

piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0432. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos lietas materiālus tika konstatēts: 

Zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6868 009 0432, platība 0,02ha, kuras nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 

0101, tiek izmantota   personisko palīgsaimniecību uzturēšanai. 

     Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19. jūnija noteikumu Nr.350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.2.punktu, neapbūvēta zemes 

gabala, ko iznomā personisko palīgsaimniecību  vajadzībām  nomas maksa ir 0,5% no zemes 

gabala kadastrālās vērtības gadā. 

  Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Ministru kabineta.2018. gada  19. jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28., 29.2., 30.2.,37. punktiem un nomnieku iesniegumiem 

par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu,  ņemot vērā 2020.gada 25.maija  Kārsavas  novada  

pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 12 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars 



 

 

 

Petinens,  Edgars Puksts, Modris Karpovs, Juris Poikāns, Vairis Poikāns,  Andrejs Krišāns, Andris 

Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

1. Iznomāt D. R. personīgās palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekritīgo  zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0432-  0,02ha   platībā uz  termiņu  līdz 2029.gada 31. 

decembrim. 

2. Noteikt, ka zemes vienības nomas maksa ir 0,5% no zemes vienības daļas kadastrālās 

vērtības gadā. 

3. Uzdot zemes lietu vecākajai speciālistei Annai Orinskai  viena mēneša laikā no šī 

lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes  nomas līgumu. 

4. Lēmums stājas spēkā  pēc tā nosūtīšanas adresātam. Lēmumu var pārsūdzēt viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā 

atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā noteiktajam. 

 

 

15.& 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagasta Ceļi” 

Goliševas pagastā, Kārsavas novadā zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6854 003 0043 nodošanu Zemkopības ministrijas 

valdījumā un LVM apsaimniekošanā 

/A.Orinska/ 

 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts  AS „Latvijas valsts meži” (turpmāk - LVM) iesniegums 

par pašvaldības ceļa, kas atrodas uz pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6854 003 0043, platība 0,1 ha,  nodošanu bez atlīdzības valstij Zemkopības ministrijas personā Meža 

likumā noteiktās funkcijas nodrošināšanai - valstij piekrītošās un piederošās meža zemes 

apsaimniekošanas un aizsardzības nodrošināšanai.  

Veiksmīgas valstij piekrītošo un īpašumā esošo meža zemju apsaimniekošanas  procesā tiek 

izmantoti ne tikai uzņēmuma meža autoceļus, bet arī citām personām piederošos satiksmes 

infrastruktūras objektus, tai skaitā arī pašvaldību valdījumā esošos ceļus, kas tiek izmantoti 

mežsaimniecības tehnikas un kokmateriālu transporta pārvadājumiem, kas ne vienmēr nodrošina šo 

ceļu kvalitāti un noturību tādā kvalitātē, kāda nepieciešama LVM saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai. Šādos gadījumos, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3. panta pirmās daļas sesto punktu, 4. panta pirmo un otro daļu, 42. panta otro daļu un 43. pantu, LVM 

vēršas pašvaldībā ar lūgumu veikt ceļa un zemes zem ceļa/zemes valdītāju maiņu no pašvaldības uz 

Zemkopības ministriju un par LVM līdzekļiem veic ceļa pārbūvi.  

Ņemot vērā, ka optimāls meža autoceļu blīvums, valsts autoceļu tuvums un pieejamība visu 

cauru gadu ļauj samazināt mežsaimnieciskās un mežizstrādes izmaksas, izvērtējot LVM īpašumā esošo 

ceļu pievienojumus valsts autoceļiem, konstatēts, ka, lai nodrošinātu vienmērīgu kokmateriālu 

transportēšanas plūsmu visa gada griezumā un nodrošinātu vairāk kā 390 ha Zemkopības ministrijas 

valdījumā un LVM pārvaldīšanā esoša meža masīva efektīvu un saimnieciski izdevīgu 

apsaimniekošanu, nepieciešams veikt pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagasta Ceļi” zemes vienībā 

ar kadastra apzīmējumu 6854 003 0043 esošā ceļa pārbūvi. Minētā ceļa pārbūvi LVM plāno veikt par 

saviem līdzekļiem. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 3. panta pirmās daļas sesto punktu, 4. panta pirmo un otro daļu, 42. panta otro daļu, 43. pantu 

un Meža likuma 4. panta otro daļu, LVM lūgumu nekustamā īpašuma ,,Pagasta Ceļi”,  zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 6854 003 0043 0,1 ha platībā un ceļa nodošanu valstij Zemkopības ministrijas 



 

 

 

personā bez atlīdzības, lai izmantotu valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkcijas 

īstenošanai. 

Kārsavas novada pašvaldība tuvākajā laikā nav plānojusi zemes vienības, ar kadastra 

apzīmējumu 6854 003 0043, ierakstīšanu zemesgrāmatā, tāpēc ir ieinteresēta noslēgt vienošanos 

par šīs zemes vienības uzmērīšanas izmaksu segšanu ar LVM. Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 42.panta otrā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas nekustamo 

īpašumu var nodot bez atlīdzības valsts īpašumā.  

Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas personas 

nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas veikšanai 

nekustamais īpašums tiek nodots. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 43.pants 

nosaka, ka šā likuma 42.pantā minētajos gadījumos lēmumu par publiskas personas mantas 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības pieņem šā likuma 5. un 6.pantā minētās institūcijas 

(amatpersonas). 

 Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības 

nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

 Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  ir noteikts lietošanas mērķis- zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods- 1101.  

Zemes pārvaldības likuma mērķis ir veicināt ilglaicīgu zemes izmantošanu un aizsardzību, 

un nododot ceļa posmu LVM, tiks veicināta ceļa infrastruktūras sakārtošana, apkārtējo zemes 

īpašumu apsaimniekošana un attīstība. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā 

2020.gada 25.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes 

atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts, Modris Karpovs, Juris Poikāns, Vairis 

Poikāns,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

1. Piekrist nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Zemkopības ministrijas personā nekustamo 

īpašumu, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6854 003 0043, platība 0,1ha (vairāk vai mazāk, 

cik izrādīsies uzmērot dabā) un uz tās esošo transporta infrastruktūras inženierbūvi-Kārsavas 

novada pašvaldības ceļu Nr.110-Strauja-Pļosi, garums 0,22km  

2. Nekustamo īpašumu izmantot valsts pārvaldes funkcijas īstenošanai, Meža likumā 

noteiktās valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas un aizsardzības 

nodrošināšanai. 

3. Noslēgt vienošanos ar AS „Latvijas valsts meži”, kurā paredzēt, ka AS ”Latvijas valsts 

meži” ir pilnvaroti:  

3.1. pasūtīt zemes kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu plānu sagatavošanu;   

 3.2. pasūtīt un saņemt būves tehniskās inventarizācijas lietu; 

 3.3. iesniegt un saņemt dokumentus Valsts Zemes dienestā, ar pārpilnvarojuma tiesībām 

mērniecībā iesaistītām personām;  

3.4. sagatavot nekustamā īpašuma nostiprinājuma lūgumu un uzziņu, iesniegt un saņemt 

dokumentus reģistrācijai zemesgrāmatā;  

3.5. segt visus izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

valstij.  

4. Noteikt aizliegumu Zemkopības ministrijai nekustamo īpašumu atsavināt un apgrūtināt 

ar lietu tiesībām, un pienākumu Zemkopības ministrijai bez atlīdzības nodot īpašumu Aizkraukles 

novada pašvaldībai, ja tas netiek izmantots valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkciju 

nodrošināšanai, par to izdarot atzīmi zemesgrāmatā.  

5. Lēmumu nosūtīt AS “Latvijas valsts meži” uz adresi: lvm@lvm.lv. 



 

 

 

 

 

 

 

 

16.& 

            Par Kārsavas novada pašvaldības pirmsskolas  izglītības iestāžu ēdināšanas 

izcenojumu apstiprināšanu vasaras periodā 

/J. Ņukša, M.Kulešs/ 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”  27.punktu,  2015.gada 

25.jūnija  Kārsavas novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu 

izcenojumu metodikas un sniegto pakalpojumu cenrāža noteikšanas kārtību  (prot.Nr.6,27&), 

ņemot vērā 2020.gada 25.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un 

teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas 

sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, 

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts, Modris Karpovs, Juris Poikāns, 

Vairis Poikāns,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 
 
 

1. Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu ēdināšanas izcenojumus 

vasaras periodā  saskaņā pielikumu. 

2. Atbildīgie par lēmuma izpildi pirmsskolas  izglītības iestāžu vadītāji. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi  veikt Kārsavas novada domes priekšsēdētājas 

vietniekam Pēterim Laganovskim. 

                                                                      17.& 

                                                      Iesniegumu izskatīšana 

                                                          /P.Laganovskis/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts R. V. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam dzīvokli 

Kārsavā, Kārsavas novadā. 

1.Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 47. panta 1., 2.daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 7. panta 1.daļu, ņemot vērā 2020.gada 25.maija  Kārsavas  novada  

pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 12 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars 

Petinens,  Edgars Puksts, Modris Karpovs, Juris Poikāns, Vairis Poikāns,  Andrejs Krišāns, Andris 

Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 Reģistrēt R. V. Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās 

palīdzības reģistra vispārējā grupā. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

                                                                        2. 

 

.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. O., _____Goliševas pagasts, Kārsavas novads, 

iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Goliševā. 



 

 

 

2.Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu, ņemot vērā 2020.gada 25.maija  Kārsavas  novada  

pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 12 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars 

Petinens,  Edgars Puksts, Modris Karpovs, Juris Poikāns, Vairis Poikāns,  Andrejs Krišāns, Andris 

Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

2.1.Sniegt V. O. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņam dzīvokli Nr.4, 

____________Goliševas pagasts, Kārsavas novads.  

2.2. Kārsavas novada pašvaldības izpildirektoram noslēgt īres līgumu ar V. O. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

                                                                            3. 

 

 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts J. V., dzīv. _______________, iesniegums ar 

lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Kārsavā. 

2.Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu, ņemot vērā 2020.gada 25.maija  Kārsavas  novada  

pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 12 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars 

Petinens,  Edgars Puksts, Modris Karpovs, Juris Poikāns, Vairis Poikāns,  Andrejs Krišāns, Andris 

Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

2.1.Sniegt J. V. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņai dzīvokli 

____________ Kārsavas novads.  

2.2. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kārsavas namsaimnieks” noslēgt īres līgumu ar J. 

V. 

 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

                                                                           18.& 

Par grozījumiem  nolikumā  „Mācību priekšmetu olimpiāžu un Latvijas skolēnu 

zinātniskās pētniecības darbu konferences uzvarētāju apbalvošanas kārtība” 

/E.Puksts/ 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas  2.punktu, ņemot vērā 

2020.gada 25.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes 

atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts, Modris Karpovs, Juris Poikāns, Vairis 

Poikāns,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Veikt grozījumus nolikumā „Mācību priekšmetu olimpiāžu un Latvijas skolēnu 

zinātniskās pētniecības darbu konferences uzvarētāju apbalvošanas kārtība”/pielikumā/. 

 

 



 

 

 

                                                                   19.& 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “Kārsavas namsaimnieks”  

pamatkapitāla palielināšanu 

/S.Sprukte/ 

 

SIA „Kārsavas namsaimnieks”  kapitāldaļu turētāja pārstāve Svetlana Sprukte informē, ka 

kapitālsabiedrība ir ieplānojusi ūdens trases izbūvi Kārsavas pilsētas Sporta, Avotu un Lauku ielās. 

Būvdarbu prognozētās izmaksas ir EUR 132606,00.  

Pēc trases uzbūvēšanas centralizētā ūdens piegādes pakalpojumu būs iespēja izmantot 

dzīvojamo māju un citu būvju īpašniekiem, kuriem pieder nekustamie īpašumi  Sporta, Avotu un 

Lauku ielās, bet kapitālsabiedrība gūs ienākumus, paplašinot komunālo pakalpojumu sniegšanu.  

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punktā noteikts, ka viena no pašvaldības 

autonomajām /obligātajām/ funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu 

savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā 2020.gada 25.maija  Kārsavas  novada  

pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 12 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars 

Petinens,  Edgars Puksts, Modris Karpovs, Juris Poikāns, Vairis Poikāns,  Andrejs Krišāns, Andris 

Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

PALIELINĀT sabiedrības ar ierobežotu atbildību  „Kārsavas namsaimnieks”, pamatkapitālu, 

izdarot ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā  EUR 132606,00  apmērā.          

 

 

 

20.& 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “Kārsavas namsaimnieks”  

pamatkapitāla palielināšanu 

/S.Sprukte/ 

      SIA „Kārsavas namsaimnieks”  kapitāldaļu turētāja pārstāve Svetlana Sprukte informē, ka 

ir lietderīgi palielināt sabiedrības pamatkapitālu, izdarot tajā mantisko ieguldījumu. Sabiedrības 

pamatkapitālā jāiegulda manta, kas ir nepieciešama un derīga sabiedrības pamatdarbības 

nodrošināšanai: zemes vienība 17286 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0222,  

un uz tā esošās inženierbūves – atkritumu šķirošanas laukums, kadastra apzīmējums 6809 

002 0222 001, žogs, kadastra apzīmējums 6809 002 0222 002 /turpmāk – objekts/, adrese:  

Stacijas iela 40, Kārsava, Kārsavas novads. 

Saskaņā ar “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 

49.panta 1.daļu, mantisko ieguldījumu novērtē saskaņā ar Komerclikuma 154.pantā noteikto. 

https://likumi.lv/ta/id/5490-komerclikums
https://likumi.lv/ta/id/5490-komerclikums#p154


 

 

 

  Minētā likuma 49.panta 2.daļā noteikts: “Ja publiskas personas kapitālsabiedrības 

pamatkapitāls tiek apmaksāts ar mantisko ieguldījumu, kura kopējā vērtība nepārsniedz 14 

000 euro, mantisko ieguldījumu novērtēt un atzinumu sniegt var kapitāla daļu turētājs.” 

 Objekta novērtēšanu veica SIA “DZIETI”. Atbilstoši 2020.gada 19.maijā sagatavotajam 

SIA “DZIETI” slēdzienam, objekta tirgus vērtība ir EUR 32000. 

 Kapitāla daļu turētājs piekrīt vērtētāja iesniegtajā slēdzienā norādītajai pamatkapitālā 

ieguldāmās mantas vērtībai. 

Ņemot vērā Komerclikuma 151.panta 1.daļu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas 

namsaimnieks” pamatkapitālā  jāveic mantiskais ieguldījums  EUR 32000,00 apmērā, domei 

iegūstot attiecīgu pamatkapitāla daļu skaitu – 32 000 jaunas kapitāla daļas  proporcionāli 

izdarītajam mantiskajam ieguldījumam.  

 Noklausījusies SIA „Kārsavas namsaimnieks” kapitāldaļu turētāja pārstāves Svetlanas 

Spruktes ziņojumu, ņemot vērā sertificētā vērtētāja - SIA “Dzieti” 19.05.2020. slēdzienu Nr. Z-

20/273 vērtību,  pamatojoties uz Komerclikuma  151.panta 1.daļu, „Publiskas personas kapitāla 

daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 14.panta 1.daļu, ņemot vērā 2020.gada 25.maija  

Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti 

balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts, Modris Karpovs, Juris Poikāns, Vairis Poikāns,  

Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

1.Ieguldīt  SIA „Kārsavas namsaimnieks” pamatkapitālā, izdarot mantisko ieguldījumu, 

pašvaldībai piederošo mantu ar kopējo vērtību EUR 32000,00, kas sastāv no:   

 - zemes vienības 17286 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0222 – EUR 

12100,00; 

-  inženierbūves – atkritumu šķirošanas laukuma, kadastra apzīmējums 6809 002 0222 001 

– EUR 16700,00;  

-  žoga, kadastra apzīmējums 6809 002 0222 002 – EUR 3200,00. 

2. PALIELINĀT sabiedrības ar ierobežotu atbildību  „Kārsavas namsaimnieks”, vienotais  

reģistrācijas  Nr. 56803002941, pamatkapitālu, izdarot mantisko ieguldījumu sabiedrības 

pamatkapitālā  EUR 32000,00 apmērā.    

       

 

 
 

 

21.& 

Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta  “Parka ielas seguma 

atjaunošana, Estrādes ielas bruģēšana un segas maiņa ietvei uz estrādi ” īstenošanai  

/S.Sprukte/ 

 

Pamatojoties uz Kārsavas novada attīstības programmas 2019.-2025. rīcības plāna 

noteiktās vidējā termiņa prioritātes  VP9/ Infrastruktūras attīstība, RV 9.1/ Kārsavas novada 

sasniedzamības uzlabošana un ceļu/ ielas infrastruktūras attīstība un Rīcības plānā noteikto 

uzdevumu U 9.1.2/ Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras tehnisko stāvokli , likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu,  Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta 



 

 

 

piekto daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 22.1, 24.pantu, likuma „Par valsts budžetu 

2020.gadam” 13.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 10.12.2019. noteikumiem Nr.590 

„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 12.maija 2020.gada MK noteikumu 

Nr.278 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu 

ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” 3.1.2. 

punktu. 

        Ņemot vērā Ludzas novada domes saskaņojumu, ņemot vērā 2020.gada 25.maija  

Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti 

balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts, Modris Karpovs, Juris Poikāns, Vairis Poikāns,  

Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

1.  Ņemt Valsts kasē aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta  “Parka ielas seguma 

atjaunošana, Estrādes ielas bruģēšana un segas maiņa ietvei uz estrādi”  ” īstenošanai 

168360,00 EUR apmērā uz 20 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 3 gadiem ar Valsts 

kases noteikto gada procentu likmi . 

3. Aizņēmuma izņemšanas laiks:  2020.gads. 

4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Kārsavas novada pašvaldības budžetu.  

5. Centralizētai grāmatvedības nodaļai nodrošināt nepieciešamo dokumentu iesniegšanu. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt  Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram T.Vorkalim. 

 

 

Papildus jautājumi:  

 

22.& 

Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

                                                                     /A.Orinska/ 

 

 

 

           Izvērtējot iesniegto informāciju no NĪVK IS, par Kārsavas novada teritorijā esošām  

lauku apvidus  zemes vienībām, uz kurām to bijušajiem zemes  lietotājiem „Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma”  25. Panta 

1. Daļas 3. Punktā, 23.panta 11. Daļas 1. Punktā noteiktā termiņā izbeidzās zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības, bet kuriem nav noteikta piekritība, izvērtējot minēto zemes vienību piekritību, 

atbilstoši likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3. pantā noteiktajam, atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts, 

Modris Karpovs, Juris Poikāns, Vairis Poikāns,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), PRET –nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

         1. Atzīt, ka, pamatojoties  un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. Panta piektās daļas otro punktu, kas nosaka, ka zemes 

reformas laikā pašvaldībai  piekrīt neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 

25. Panta 2.1 daļā noteiktā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi, Kārsavas novada pašvaldībai 

piekrīt zemes vienības: 

          – 6894 003 0021, par kuru ar bijušo zemes lietotāju V. Ņ. 20.04.2009 noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums Nr.326.  



 

 

 

            – 6894 003 0431, par kuru ar bijušo zemes lietotāju A. M. 07.04.2009 noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums Nr.323.   

             – 6894 008 0186, par kuru ar bijušo zemes lietotāju A. G. 25.08.2009 noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums Nr. 358.   

 

23.& 

          Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību sagatavošanu atsavināšanai  

                                                                     /A.Orinska/ 

 
1.  

Izskatot  Kārsavas novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

6868 010 0204, platība 1,5ha, pierobežnieka iesniegumu ( saņemts  19.05.2020., reg. Nr. 

1.3.11.1/316) par zemes starpgabala atsavināšanu, kas , pamatojoties uz likuma “Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 4. 

punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1. punktu, 5. panta 

pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 14. panta otro daļu,  atklāti balsojot : PAR 12 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars 

Petinens,  Edgars Puksts, Modris Karpovs, Juris Poikāns, Vairis Poikāns,  Andrejs Krišāns, Andris 

Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Nostiprināt īpašuma tiesības un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Birzes”, 

Malnavas pagastā,  Kārsavas  novadā, kadastra Nr.6868 010 0204, sastāvā esošu, Kārsavas novada 

pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 010 0204, platība 1,5ha. 

2.  Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 6868 010 0204, platība 1,5ha, kas tiks 

precizēta veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu 

lokam, pievienošanai pierobežas īpašumam. 

 3. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

 
2.  

Izskatot  uz Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 

6868 010 0063,  platība 0,6ha, esošo  ēku īpašnieka iesniegumu ( saņemts  19.05.2020., reg. Nr. 

1.3.11.1/316) par minētās zemes vienības atsavināšanu, kas , pamatojoties uz likuma “Par valsts 

un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 

4. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1. punktu, 5. 

panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 14. panta otro daļu,  atklāti balsojot : 

PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   

Oskars Petinens,  Edgars Puksts, Modris Karpovs, Juris Poikāns, Vairis Poikāns,  Andrejs Krišāns, 

Andris Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Nostiprināt īpašuma tiesības un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma 

“Donatlinužs”, Malnavas pagastā,  Kārsavas  novadā, kadastra Nr.6868 010 0063, sastāvā esošu, 

Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgu apbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 010 

0063, platība 0,6ha. 

2. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes  vienību 

ar  kadastra apzīmējumu 6868 010 0063, platība 0,6ha, kas tiks precizēta veicot zemes vienības 

kadastrālo uzmērīšanu. 

 4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 



 

 

 

 

 

 

24.& 

Par pilnvarojumu apstiprināt un parakstīt 

“Vienotās grāmatvedības uzskaites kārtību Kārsavas novada pašvaldībā”  

/I.Silicka/ 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 69.pantu, likuma “Par grāmatvedību” 2.panta 

3. un 4.daļu, saskaņā ar kuru par grāmatvedības kārtošanu un visus saimnieciskos darījumus 

apliecinošo dokumentu oriģinālu, kopiju vai datu attēlu saglabāšanu ir atbildīgs uzņēmuma 

vadītājs, Kārsavas novada domes 08.07.2009. saistošo noteikumu Nr. 1 “Kārsavas novada 

pašvaldības nolikums” 16.1.punktu, kurā noteikts, ka izpilddirektors īsteno pašvaldības 

administrācijas vadītāja kompetenci atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, 

Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts, Modris 

Karpovs, Juris Poikāns, Vairis Poikāns,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), PRET –nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 Pilnvarot Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoru Tomu Vorkali apstiprināt un 

parakstīt centralizētās grāmatvedības darbu reglamentējošo dokumentu – “Vienotā grāmatvedības 

uzskaites kārtība Kārsavas novada pašvaldībā”. 

 

 

 

 

25.& 

Par grozījumiem pansionāta “Mūsmājas” 

nolikumā 

/I.Silicka/ 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8. punktu, atklāti balsojot : 

PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   

Oskars Petinens,  Edgars Puksts, Modris Karpovs, Juris Poikāns, Vairis Poikāns,  Andrejs Krišāns, 

Andris Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

  

 Apstiprināt grozījumus Kārsavas novada pansionāta „Mūsmājas” nolikumā /pielikumā/. 

      

 

 

Sēde slēgta plkst. 16.15 

  

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka                                                                                                     

Sēdi protokolēja                                               kancelejas vadītāja  M.Stepanova 


