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Darba kārtība: 

 

1.Par nekustamā īpašuma nodokļa  parāda piedziņu 

2.Par nokavējuma naudas aprēķināšanas pārtraukšanu 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

4. Par atļauju SIA „DLV‖ atvērt spēļu zāli un organizēt azartspēles  

5. Par grozījumiem štatu sarakstā ar 01.01.2012. 

6. Par īstermiņa aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē 

7.Par piedalīšanos projektā un līdzfinansējuma nodrošināšanu  

8. Par piedalīšanos Latvijas Olimpiskajās spēlēs 

9. Par  nolikuma „ Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu  

licencēšanas kārtība‖ apstiprināšanu 

10. Par automašīnas norakstīšanu no bilances 

11.Par Kārsavas novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam un Vides pārskata 

apstiprināšanu 

12. Par saistošo noteikumu Nr.18 „Par sociālo pakalpojumu organizēšanu un saņemšanas kārtību 

Kārsavas novadā‖ precizēšanu 

13. Iesniegumu izskatīšana 

14. Par nekustamā  īpašuma ‖Debesskalni‖ zemes  vienības  ar  kadastra apzīmējumu 6872 003 

0016 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

15.Par nekustamā  īpašuma ‖Kāļi‖ zemes  vienības  ar  kadastra apzīmējumu 6894 009 0022 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

16.Par pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  6854 003 0142, 6854 

004 0131 atsavināšanas ierosinājumu. 

17.Par nekustama īpašuma „Bormaņi‖ sadalīšanu  

18.Par nekustama īpašuma „ Bebrīši‖ sadalīšanu 

19. Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

20. Par nosaukumu  piešķiršanu  nekustamiem īpašumiem 

21.Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

22. Par zemes gabalu piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 
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23.Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 2011.gada 26. oktobra lēmumā ( sēdes 

prot. Izr. Nr.14., 15.&) „Par zemes pastāvīgās lietošanas  tiesību izbeigšanu un zemes nomu‖ 

24.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0222  iznomāšanu 

25. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 010 0066  iznomāšanu 

26.Par zemes vienību iznomāšanu personīgo palīgsaimniecību uzturēšanai 

27. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  6868 005 0073, 6868 005  0079, 6868 008 

0080 iznomāšanu 

28.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6854 002 0041 iznomāšanu 

29. Par zemes vienību piekritības noteikšanu 

30. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 6870 002 0112 platības un zemes vienības 

robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

31. Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.1 ,Vienības ielā 56, Kārsavā īpašuma nodibināšanu 

un nodošanu atsavināšanai  

32. Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.1 ,‖Dzelzceļa māja‖1, Mežvidu pag., Kārsavas 

novads īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

33. Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.2 ,‖Dzelzceļa māja‖1, Mežvidu pag., Kārsavas 

novads īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai 

34. Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.3 ,‖Dzelzceļa māja‖1, Mežvidu pag., Kārsavas 

novads īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

 35. Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.4 ,‖Dzelzceļa māja‖1, Mežvidu pag., Kārsavas 

novads īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

Piedalās-  

Deputāti  - Juris Poikāns, Inese Nagle,  Aivars Lipskis, Edgars Puksts,  Pēteris    Laganovskis, 

Tālis Mūrnieks,  Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns,  Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis,  

Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs, Juris Ločmelis 

 

Nepiedalās –   

Deputāte   - Anita Vorkale 

Administrācijas darbinieki: galvenā ekonomiste Svetlana  Sprukte, izpilddirektors Pēteris 

Labanovskis,  juriste Vera Lipska, zemes lietu vecākā speciāliste Anna Orinska, būvinženieris 

Zigmārs Naglis 

 

Klātesošās personas: avīzes „ Ludzas zeme‖  korespondente Iveta Čigāne 

 

 

 

 

 Domes sēdes sākumā domes priekšsēdētāja Ināra Silicka informēja klātesošos par 

paveikto 2011.gadā.Gada laikā realizēti vairāki Lauku atbalsta dienestā realizētie projekti- 

Salnavas ceļš(Ls 58390), Kārsavas pilsētas ielu dokumentācijas sagatavošana( Ls 6500), sporta 

zāles Kārsavā renovācija (Ls 68900).Pašlaik darbs pie Kārsavas vidusskolas sporta zāles 

renovācijas turpinās, tomēr līdz Ziemassvētkiem, kā bija  plānots, darbs netiks pabeigts.Līdz 

Ziemaasvētkiem tiks nomainīts sporta zālei jumta segums. 

 Pabeigta Kārsavas pilsētas dīķa labiekārtošanas tehniskā projekta dokumentācijas 

izstrāde(Ls 3500), un Mežvidu dīķa labiekārtošanas tehniskā projekta izstrāde(Ls3500). Gada 



sākumā tika startēts „ Siltināšanas programmā‖. Sagatavota kopmītnes siltināšanas 

dokumentācija(Ls 3640), kā arī sagatavota dokumentācija skolas 2.mācību korpusa siltināšanai. , 

taču abi projekti netika atbalstīti. 

 Kārsavas vidusskolas kopmītnes renovācijas dokumentācijas sagatavošanai iztērēti  Ls 

3640, bet Kārsavas vidusskolas 2.mācību korpusa renovācijas dokumentācijas sagatavošana Ls 

3600. 

 LEADER programmā tika atbalstīti un jau arī realizēti projekti par Ls 8790. Goliševā 

īstenots projekts‖ Notici sev‖ {Ls 562), Mērdzenes projekts „Kultūras daudzveidīgās pieejas 

nodrošināšana Mērdzenes iedzīvotājiem‖ (Ls700), Salnavā labiekārtots parks(Ls 700),ierīkots 

aktīvās atpūtas laukums  Salnavas pagasta bērniem un jauniešiem‖(Ls700),Izveidota „ Māmiņu 

skola‖ Mežvidos (Ls 613), atbalstīts projekts‖ Lauku sēta‖ (Ls300), trīs jauniešu centra „ Pūga‖  

projekti „ Aprīkojuma un inventāra iegāde Kārsavas jauniešu brīvā laika dažādošanai‖, „ Aktīvā 

atpūtas laukuma Kārsavā labiekārtošana‖ „ Sekcijveida apmaļu iegāde aktīvās atpūtas laukumam 

Kārsavā‖ ( Ls 1715),  

 Tāpat Kārsavas kultūras namam tika iegādāta skaņas aparatūra(Ls 1750) un gaismas 

aparatūra (Ls 1750).  

 Attīstības programmas izstrādei izlietoti Ls 19200,bet  projekts speciālistu piesaistei-Ls 

14100. 

 Pašvaldība ir tērējusi ne tikai ES līdzekļus, bet arī tika izmantoti pašvaldības līdzekļi. 

Dzīvokļu fonda, uzlabošanai, remondarbiem  novadā iztērēti Ls 6000. Par pašvaldības naudu tika 

ierīkots apgaismojums Dārzu ielā (Ls 610), izremontētas grīdas Kārsavas un Mērdzenes kultūras 

namos, veikti remonti Kārsavas un Malnavas pirmsskolas izglītības iestādēs, bet Mežvidu 

pirmsskolas izglītības iestādē izremontēta bērnu guļamistaba un iegādāts inventārs (Ls500).  

 Atskaites nobeigumā domes priekšsēdētāja Ināra Silicka teica, ka  prioritātes  2011.gadā -

projekti,  izglītība, trešā lielākā pamatbudžeta daļa paredzēta sociālajiem pabalstiem.. 

 Tālāk atskaitījās par padarīto SIA „ Kārsavas namsaimnieks” valdes loceklis 

Andrejs Ivanovs. Malka ir sagatavota gandrīz visai apkures sezonai. Salīdzinājumā  ar 2010.gada 

oktobra-novembra mēnešiem 2011.gadā šajā periodā siltuma patēriņš ir samazinājies: 

              oktobrī par 20% mazāk , novembrī par 8% mazāk.  

Salīdzinājumam maksa par apkuri  par 1 kvadrātmetru : 

 2010.gada oktobris –Ls 0,56-Ls 1,03 

     Novembris-Ls 0,63-Ls1,30 

             2011.gada oktobris- Ls 0,36-Ls 0,65 

    Novembris –Ls 0,74-Ls0,85 

 Par parādniekiem. Darbs notiek nepārtraukti, bet rezultāts ir minimāls, no 6 iesniegtām 

parādu piedziņas lietām, 1 lietā ir 100% atgūta parāda summa. 

 Kopējais parāds sastāda  vairāk par  Ls 110 716, t.sk. par apkuri  Ls 42 530, 

apsaimniekošanas maksa Ls 27000, maksa par kanalizācijas izmantošanu Ls 25000, par ūdens 

izmantošanu Ls 13,300, atkritumu apsaimniešana Ls 4,690, utt. 

 A.Ivanovs informēja, ka patīkamākais ir tas, ka apstiprināti 3 projekti par daudzdzīvokļu 

māju siltināšanai, 2 projekti ir izstrādes stadijā. 

 Nākošais atskaitījās būvinžnieris Zigmārs Naglis. Darbi ir beigušies, no 7.decembra 

tehniskais pārtraukums. Vēl strādā elektriķi, novāc atlikušos elektrības  stabus. 

Vienības ielas rekonstrukcijas darbu veikšanai iztērēti Ls 1 206 000, kas sastāda 64% no 

kopējām izmaksām. Ls  670 000 paliek uz nākošo gadu,par šiem līdzekļiem  tiks uzlikts  asfalts 

ielas posmā no kultūras nama līdz dzelzceļam, 2 kārta asfalta visā Vienības  ielas garumā , kā arī 

citi darbi. Maijā Vienības ielā atsāksies remontdarbi, kas ilgs apmēram pusotru mēnesi. 

 

  

 



 

 

1.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda piedziľu 

/V.Lipska/ 

 
I.Pamatojoties uz LR likuma ―Par pašvaldībām‖ 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta 

1.,2.daļu, likuma ―Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 9.panta 2.daļu, likuma ―Par nodokļiem un 

nodevām― 26.pantu, ―Administratīvā procesa likuma‖ 63.panta 1.daļas 3.punktu, 361.pantu, 

Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 19.decembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un 

teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu, atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris 

Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs 

Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, 

Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

 1.Brīdināt Suncity Invest SIA par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā 

nesamaksāšanas sekām. 

 1.1.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 2.Brīdināt NASTONEX SIA par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā 

nesamaksāšanas sekām. 

 2.1.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

II.Pamatojoties uz LR likuma ―Par pašvaldībām‖ 14.panta 2.daļas 4.punktu,  

Administratīvā procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo daļu, 

Civilprocesa likuma 539.panta 2.daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo daļu, 

Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 19.decembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un 

teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu, atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris 

Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs 

Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, 

Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

 1.Piedzīt no A. S. nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 440,36, kopsummā, piedziņu 

vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu. 

 2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gaidai 

Rutkovskai. 

 3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 

2.& 

Par nokavējuma naudas aprēķināšanas pārtraukšanu 

/V.Lipska/ 

 



Kārsavas novada pašvaldībā 05.12.2011. saņemts R. R. iesniegums,     kurā viņš lūdz uz 

laiku apturēt nekustamā īpašuma nodokļa soda sankciju piemērošanu, sakarā ar to, ka nav darba. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖  47.panta 1.,2.daļu, likuma „Par nodokļiem un 

nodevām‖ 29.panta 2.,3.,4., 7.daļu, Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 19.decembra   

apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu, atklāti balsojot  

PAR- 13   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds 

Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  

Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  deputāts 

Edgars Puksts nepiedalās balsošanā,Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 1.Noraidīt R. R. iesniegumu par nokavējuma naudas aprēķināšanas pārtraukšanu. 

 2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 Lēmums /administratīvais akts/ sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

 

 

3.&  

Par nekustamā īpašuma  

nodokļa parāda dzēšanu 

/V.Lipska/ 

 

 

1.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

esamību personām, kurām ar pašvaldību – Goliševas pagasta padomes, Malnavas pagasta 

padomes, Mērdzenes pagasta padomes – lēmumu ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības dažādos 

laika periodos pirms novada izveidošanas. 

 1.1. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības, tika 

konstatēts, ka visām personām zemes lietošanas tiesības izbeigtas pirms vairāk nekā astoľiem 

gadiem un nodokļa pamatparāds nepārsniedz Ls 100.  
 Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 9.panta 2.daļai, noteiktajā laikā 

nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu 

piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam ―Par nodokļiem un nodevām‖ un Administratīvā 

procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Ja nodokļa 

maksātājam parāda summa ir mazāka par 150 latiem, administratīvā akta — maksāšanas 

paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no tā spēkā stāšanās. 

Dome konstatē, ka attiecībā uz visām personām ir iestājies maksājuma piedziņas noilgums, tāpēc 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama. 

Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.pantam, Finanšu ministrija, Valsts 

ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju 

par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

 1.2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 27.punktu, likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli‖ 9.panta 2.daļu, Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 

19.decembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu, 

atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija 

Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , 

Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 



 1.2.1.Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu sekojošām personām, kurām ar 

pašvaldības /bijušās Goliševas pagasta padomes/ lēmumu izbeigtas zemes lietošanas 

tiesības: 

 -P. V.– nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu ar kadastra 

nr.6854-004-0191, „Vizlas”, Goliševas pagasts, Kārsavas novads,  Ls 76.19 par laika 

periodu no 1999.gada līdz 2006.gadam,  soda nauda – Ls 77.62, kopā – Ls 153.81; 

 - T.K.- nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu ar kadastra 

nr.6854-004-0114, „Romāni”, Goliševas pagasts, Kārsavas novads, Ls 69.11 par laika 

periodu no 1997.gada līdz 2006.gadam,  soda nauda – Ls 71.71, kopā – Ls 140.83. 

 Kopējā dzēstā pamatparāda un soda naudas summa – Ls 294.63. 

 

 

 1.2.2.Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu sekojošām personām, kurām ar 

pašvaldības /bijušās Malnavas pagasta padomes/ lēmumu izbeigtas zemes lietošanas 

tiesības: 

 - A. O. – nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu ar kadastra 

nr.6868-003-0117, „Baltiľi”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, Ls 1.76 par laika periodu 

no 1999.gada līdz 2002.gadam,  soda nauda – Ls 1.80, kopā – Ls 3.56; 

 - S. B. - nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu ar kadastra 

nr.6868-003-0122, „Enkuri”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, Ls 9.22 par laika 

periodu no 1999.gada līdz 2010.gadam,  soda nauda – Ls 5.04, kopā – Ls 14.26; 

 Kopējā dzēstā pamatparāda un soda naudas summa – Ls 17.82. 

 

 

 1.2.3.Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu sekojošām personām, kurām ar 

pašvaldības /bijušās Mērdzenes pagasta padomes/ lēmumu izbeigtas zemes lietošanas 

tiesības: 

 - J. G.– nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu ar kadastra 

nr.6872-002-0208, „Bez nosaukuma”, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads, Ls 7.53 par 

laika periodu no 2000.gada līdz 2007.gadam,  soda nauda – Ls 7.45, kopā – Ls 14.98; 

 - B. S.- nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu ar kadastra 

nr.6872-005-0193, „Andrīši”, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads, Ls 4.20 par laika 

periodu no 2001.gada līdz 2007.gadam,  soda nauda – Ls 4.23, kopā – Ls 8.43; 

- S. P.- nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu ar kadastra 

nr.6872-001-0261, „Bez nosaukuma”, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads, Ls 6.20 par 

2002.gadu,  soda nauda – Ls 6.21, kopā – 12.41. 

 Kopējā dzēstā pamatparāda un soda naudas summa – Ls 35.82. 

 

 2.Ar 2005.gada 20.maija Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedumu 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TIMBERLAND L‖, reģistra numurs 42403008480, tika atzīta 

par maksātnespējīgu. 

 Ar Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 13.03.2007. lēmumu apstiprināts 

nekustamā īpašuma izsoles akts, 2007.gada 19.aprīlī īpašuma tiesības reģistrētas citai personai. 

Pašvaldības kreditora prasījums netika iesniegts. 

2.1.Likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts vai 

pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un 

soda naudas dzēš pantā norādītajos gadījumos, tai skaitā:  

1) nodokļu maksātājiem juridiskās personas maksātnespējas procesa lietā — ja ar tiesas 

nolēmumu ir izbeigts juridiskās personas maksātnespējas process, pabeidzot bankrota 

procedūru. 



 Savukārt iepriekš minētā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā 

nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas 

šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības un ceturtā daļa, -  ka 

Finanšu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības publicē laikrakstā 

"Latvijas Vēstnesis" informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts 

citādi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta pirmo, trešo un ceturto 

daļu, Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 19.decembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un 

teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu, atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris 

Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs 

Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, 

Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

 2.2.Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TIMBERLAND L”, reģistra numurs 

42403008480,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ar kadastra 

Nr.6870-007-0016, „Timberland L„ Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, LVL 86,21 

apmērā, kas sastāv no pamatparāda LVL 44,56 un nokavējuma naudas LVL 41,65. 

 

 3.Uzdot Nekustamā īpašuma nodokļu administratorei veikt darbības, kas 

nepieciešamas informācijas par šajā lēmumā noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

dzēšanu publicēšanai laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

 

 

 

4.& 

Par atļauju SIA „DLV” atvērt spēļu zāli 

un organizēt azartspēles  
/V.Lipska/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts SIA „DLV‖, reģistrācijas numurs 40003227719, 

valdes locekļa I.Molčanova iesniegums ar lūgumu izsniegt Kārsavas novada domes piekrišanas 

atļauju azartspēļu organizēšanai nomātajās telpās Kārsavas novada Kārsavā, Telegrāfa ielā 13. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 14.punkta f)apakšpunktu, 

47.panta 1.,2.daļu, „Azartspēļu un izložu likuma‖ 42.pantu, Kārsavas novada pašvaldības  

2011.gada 19.decembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes 

lēmumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, 

Silvija Jaudzema,  Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Juris 

Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- 3(Arvīds Urtāns, Tālis 

Mūnieks, Antoņina Babāne),  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 1.Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „DLV”, reģistrācijas numurs 

40003227719, juridiskā adrese – Maskavas iela 198a, Rīga, atvērt spēļu zāli un organizēt 

azartspēles nomātajās telpās Telegrāfa ielā 13, Kārsavā, Kārsavas novads. 

 2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 Lēmums /administratīvais akts/ sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

 



 

                                                                           5.& 

Par grozījumiem štatu sarakstā ar 01.01.2012. 

/S.Sprukte/ 

 

 Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 13.punktu, 15.panta 

1.daļas 4.punktu,  Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 19.decembra   apvienotās   finanšu  , 

attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu,  atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, 

Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, 

Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris 

Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Palielināt : 
Mērdzenes pamatskola- 0.5 amata vienības apkopējas- mēneša alga Ls100.00 (sporta zālē un 

skolas teritorijā) 

Kārsavas KN- 0.25 amata vienības pulciņu vadītājs - mēnešalga Ls Ls 50.00(vīriešu ansamblis) 

Mežvidu KN- 0.25 amata vienības pulciņu vadītājs - mēnešalga  Ls 50.00(jauniešu deju 

kolektīvs.) 

Salnavas KN - 0.25 amata vienības pulciņu vadītājs - mēnešalga  Ls 50.00(jauniešu deju 

kolektīvs.) 

Goliševas KN- 0.125 amata vienības apskaņošanas iekārtu operators- mēneša alga Ls 35.- 

Izglītība- 0.2 amata vienības metodiķis – mēnešalga Ls 80.40 

Sociālais dienests – 0.75amata vienības strādnieks- mēneša alga Ls 150.00 

Attīstības nodaļa- 0.75 amata vienības strādnieks- mēneša alga Ls 150.00 

Attīstības nodaļa- 0.5 amata vienības apkopēja- mēneša alga Ls 100.00 

Mežvidu PII – 0.5 amata vienības pavāra palīgs- mēneša alga Ls 110.00 

Likvidēt: 

Goliševas PII – 0.5 amata vienības sezonas kurinātājs- mēneša alga Ls100.00 

Būvniecība- 0.65 amata vienības  būvinženieris- mēneša alga Ls 409.50 

Malnavas KN- 0.25 amata vienības deju kolektīva vadītājs- mēneša alga Ls 50.00 

 Ieviest: 

Goliševas DzKs- 0.75 amata vienības strādnieks- mēneša alga Ls 150.00 (ar pienākumiem 

krāšnu kurinātājs, teritorijas sakopšana) 

Būvniecība- 1.0 amata vienības  būvinženieris- mēneša alga Ls 450.- 

Malnavas KN- 0.25 amata vienības anasambļa vadītājs- mēneša alga Ls 50.00 

 

Pārvietot: 

No iestādes  Malnavas DzKs – 0.5 amata vienības  sētnieks- mēneša alga Ls 100.00 uz iestādi 

pansionāts „ Mūsmājas‖ – 0.5 amata vienības  sētnieks- mēneša alga Ls 100.00 

No speciālā budžeta autoceļu fonda – 1.0 amata vienības  pilsētas ielu uzturēšanas speciālists - 

mēneša alga Ls 270.00 uz pamatbudžeta iestādi mājokļu apsaimniekošana– 1.0 amata vienības  

pilsētas teritorijas uzturēšanas speciālists - mēneša alga Ls 270.00 

No iestādes  Malnavas KN – 0.25 amata vienības  pulciņa vadītājs (amatierteātris)- mēneša alga 

Ls 50.00 uz iestādi Kārsavas KN – 0.25 amata vienības  pulciņa vadītājs (amatierteātris)- mēneša 

alga Ls 50.00 

Sakarā ar projekta „Sociālo pakalpojumu mobilās brigādes izveide Kārsavas novadā”  

ieviešanu veikt šādas izmaiņas štatos: 

Ieviest: 

1.0 amata vienības sociālais darbinieks- mēneša alga Ls360.00 



1.0 amata vienības sociālais aprūpētājs- mēneša alga Ls300.00 

1.0 amata vienības sociālais rehabilitētājs- mēneša alga Ls360.00 

1.0 amata vienības fizioterapeits- mēneša alga Ls360.00 

1.0 amata vienības psihologs- mēneša alga Ls360.00 

1.0 amata vienības automobiļa vadītājs- mēneša alga Ls360.00 

1.0 amata vienības projekta koordinators- mēneša alga Ls280.00 ( uz 6mēnešiem) 

Palielināt: 

Dienas aprūpes centrs Mežvidi- 0.5 amata vienības aprūpētājs- mēnēša alga Ls 100.00 

Sociālais dienests – 0.25 amata vienības lietvedis- mēnēša alga Ls 67.50 

Samazināt : 

Dienas aprūpes centrs Mežvidi- 0.25 amata vienības asociālais darbinieks- mēnēša alga Ls 88.50 

Sociālais dienests – 0.25 amata vienības sociālais darbinieks- mēnēša alga Ls 90.00 

 

 

 

6.& 

Par īstermiľa aizľēmuma ľemšanu Valsts kasē 

                                                                  / S.Sprukte/  

 

 

1.Kārsavas novada pašvaldībai ir norēķinu konts AS „Latvijas Krājbanka‖, kuras darbība, 

pamatojoties uz Finanšu kapitāla tirgus uzraudzības komisijas lēmumu, ir apturēta. Pašvaldībai 

nav iespēju realizēt un finansēt savas funkcijas, jo nav pieejama bankas kontā esošā nauda.  

2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem‖ 22.panta 1.daļu, kurā noteikts, ka 

pašvaldības, pamatojoties uz domes lēmumu, var ņemt īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumus un 

uzņemties ilgtermiņa saistības, bet īstermiņa aizņēmumi šā likuma izpratnē ir aizņēmumi, kuru 

atmaksas periods nepārsniedz viena saimnieciskā gada ietvarus, Kārsavas novada pašvaldības  

2011.gada 19.decembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes 

lēmumu,  atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, 

Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese 

Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), 

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

 

 2.1. Ľemt īstermiľa aizľēmumu ar mainīgo procentu likmi uz vienu gadu  ar 

pamatsummas atmaksas termiľu 2012.gada decembrī no Valsts kases LVL 230000.00 / divi 

simti trīsdesmit tūkstoši / apmērā, Kārsavas novada pašvaldības ikdienas izdevumu  

funkciju realizēšanai. 

 

2.2.Garantēt aizľēmumu ar Kārsavas novada pašvaldības budžetu. 

 

 

 

                                                   7.& 

Par piedalīšanos projektā un līdzfinansējuma nodrošināšanu 

/M.Olipovs/ 

 

         Kārsavas novada pašvaldība ir saņēmusi Latgales reģiona attīstības aģentūras( LRAA)  

vēstuli par  to, ka  LRAA 2010.gada 29.novembrī Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu 

sadarbības programmā tika iesniegusi projektu „ Promotion of Healthy Life-Style Organizing 

Sport Events in Latgale and Pskov Regions‖ . 2011.gada 21. jūnijā projekts tika apstiprināts. 



Projekta mērķis ir veicināt Latvijas un Krievijas pārrobežas reģiona iedzīvotāju iesaistīšanos 

veselīga dzīvesveida aktivitātēs. Projekta ietvaros 18 mēnešu laikā ir plānots organizēt 4 

basketbola, 2 handbola, 5 volejbola, 2 telpu futbola, 2 strītbola un 2 futbola turnīrus Latvijā un 

Krievijā, kurā piedalītos Latgales reģiona un Pleskavas apgabala sportistu komandas. Tāpat 

projekta ietvaros paredzēta arī sporta inventāra iegāde.   

 LRAA piedāvā pašvaldībai piedalīties projekta realizācijā ar līdzfinansējumu 3763,20 

EUR apmērā. Nodrošinot līdzfinansējumu, pašvaldība iegūst: 

1) vismaz vienas komandas, kas pārtāv pašvaldību, dalību visos pārrobežu sporta 

turnīros Latgalē un Pleskavas apgabalā. Projekta finansējums paredz  pilnībā segt 

komandas transporta izdevumus, ēdināšanu , naktsmītnes. 

2) iespēju organizēt 1 futbola 7x7 turnīru, izmantojot pašvaldības sporta infrastruktūru. 

3) sporta inventāru( 4 vārtus, 4 tīklus, 25 bumbas, 8 laukuma stūru karodziņus, 40 

sportistu formas), ko pašvaldība varēs izmantot  savas sporta infrastruktūras 

uzlabošanai. 

Pamatojoties uz  likuma „ Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Kārsavas 

novada pašvaldības  2011.gada 19.decembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  

komitejas  sēdes lēmumu,  atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    

Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars 

Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs 

Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties projektā  „ Promotion of Healthy Life-Style Organizing Sport Events 

in Latgale and Pskov Regions”, garantējot līdzfinansējumu 3763,20 EUR apmērā; 

2.  Noteikt Mihailu Olipovu par atbildīgo par šā projekta realizāciju. 

 

 

 

                                                         8.& 

                  Par piedalīšanos Latvijas Olimpiskajās spēlēs  

/M.Olipovs/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemta Latvijas Olimpiskās Komitejas vēstule par 

piedalīšanos Olimpiskajās spēlēs Liepājā 2012.gada jūlijā. 

 Kārsavas novada pašvaldības sportisti varētu piedalīties sacensībās tenisā, vieglatlētikā 

un volejbolā. Dalībnieki ir jānodrošina ar transportu, sporta tērpiem. 

 Pamatojoties uz  likuma „ Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Kārsavas 

novada pašvaldības  2011.gada 19.decembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  

komitejas  sēdes lēmumu,  atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    

Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars 

Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs 

Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

 

 Lai nodrošinātu Kārsavas novada pašvaldības sportistu dalību Olimpiskajās spēlēs 

Liepājā,  piešķirt  finansējumu Ls 2000 apmērā. 

 

 

                                                                   9.& 



Par  nolikuma „ Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanas kārtība” apstiprināšanu 

/E.Puksts/ 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ―Par pašvaldībām‖ 15.panta 

11.punktu;21.panta 14.punkta f apakšpunktu,24.punktu, Latvijas Republikas Izglītības likuma 

17.panta 3. daļas 16.punktu, 46.panta 5.daļu ,47.panta 3. daļu, Ministru kabineta 28.08.2001. 

noteikumu Nr.382 ―Par interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība‖ 9.punktu, Kārsavas 

novada pašvaldības  2011.gada 19.decembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  

komitejas  sēdes lēmumu,  atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    

Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars 

Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs 

Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

Apstiprināt nolikumu „ Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu licencēšanas kārtība”/pielikumā/. 

 

 

 

                                                                 10.& 

                                Par  automašīnas  norakstīšanu no bilances 

/T.Mūrnieks/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā tika izskatīts jautājums par  automašīnas VAZ 21063 

norakstīšanu no bilances Mežvidu  pagastā, jo automašīna  ir nolietojusies un nav ekspluatācijai 

derīga. 

Pamatojoties uz  likuma „ Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti 

balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, 

Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis 

Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 Norakstīt no bilances  automašīnu  VAZ 21063 reģistrācijas Nr. CG 

6477,reģistrācijas apliecība Nr. AD0199344, jo automašīna  ir nolietojusies un nav 

ekspluatācijai derīga. 

 

 

                                                                      11.& 

Par Kārsavas novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam un Vides pārskata 

apstiprināšanu 

/I.Nagle/ 

 

Saskaņā ar Kārsavas novada domes 2011.gada 9.novembra lēmumu Nr.15 

(protokols Nr.15, 2.§) „Par Kārsavas novada attīstības programmas 2012. -2018. gadam 

un Vides pārskata gala redakciju nodošanu atzinuma saņemšanai‖ Kārsavas novada 

attīstības programma 2012.-2018. gadam un Vides pārskats tika nodoti Latgales 

plānošanas reģionam un Vides pārraudzības valsts birojam atzinumu saņemšanai.  

Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu‖ 23.pantā noteikto, 

Kārsavas novada pašvaldība ir saņēmusi Vides pārraudzības valsts biroja 2011.gada 



25.novembra atzinumu Nr.24 par Kārsavas novada attīstības programmas 2012. -2018. 

gadam Vides pārskatu. Vides pārraudzības valsts biroja 2011 gada 25.novembra 

atzinumā Nr.24 norādītā informācija ir izvērtēta un veikli nepieciešamie papildinājumi 

un precizējumi. 

2011.gada 30.novembrī tika saņemts Latgales plānošanas reģiona atzinums Nr.2 -

4.3/481 par Kārsavas novada attīstības programmas 2012. -2018.gadam. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām‖ 14.panta 2.daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 13.panta 

1.punktu, Reģionālās attīstības likuma 13.panta, 4.daļu, 23.03.2004. MK noteikumu Nr. 

157 „Kārtība, kādā veicams stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums‖ 27., 28., 29., 

punktiem, Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 19.decembra   apvienotās   finanšu  , 

attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu,  atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, 

Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, 

Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris 

Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Kārsavas novada Attīstības programmas 2012. -2018.gadam un 

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu.  

2. Nosūtīt paziľojumu par Kārsavas novada attīstības programmas 2012. - 2018. 

gadam un Vides pārskata apstiprināšanu Latgales plānošanas reģionam, Rēzeknes 

reģionālajai vides pārvaldei, Dabas aizsardzības pārvaldei un Veselības 

inspekcijai. 

3. Publicēt informatīvo ziľojumu par Kārsavas novada attīstības programmas 

2012.- 2018.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Kārsavas novada VĒSTIS” un ievietot mājas lapā www.karsava.lv. 

4. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Karsavas novada pašvaldības 

izpilddirektoram Pēterim Labanovskim. 

 

 

 

                                                               12.& 

Par saistošo noteikumu Nr.18 

 „Par sociālo pakalpojumu organizēšanu un saľemšanas kārtību Kārsavas novadā” 

precizēšanu 

/I.Nagle/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta  

pirmās daļas  13.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un 

trešo daļu, MK 27.05.2003. noteikumiem Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības 

budžeta‖, 21.04.2008. MK noteikumiem Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

saņemšanas kārtība‖, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

valsts sekretāra  G.Puķīša 11.11.2011. vēstuli „Par saistošajiem noteikumiem‖, Kārsavas novada 

pašvaldības  2011.gada 19.decembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  

komitejas  sēdes lēmumu,  atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    

Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars 

Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs 

Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

http://www.karsava.lv/


 

 

 1.Precizēt  saistošos noteikumus Nr. 18 „Par sociālo pakalpojumu organizēšanu un 

saľemšanas kārtību Kārsavas novadā” atbilstoši ministrijas norādījumiem/pielikumā/ 

 2.Triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā 

nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības  ministrijai.  

 

 

                                                           13.& 

                                                       Iesniegumu izskatīšana 

/I.Nagle/ 

 

1. Kārsavas novada domē ir saņemti personu iesniegumi par dažāda veida sociālās 

palīdzības un pabalstu piešķiršanu. Visi saņemtie iesniegumi ar klāt pievienotajiem ienākumus 

un materiālo stāvokli raksturojošiem dokumentiem izskatīti sociālās komitejas sēdē. Sociālo 

jautājumu komitejas priekšsēdētāja Inese Nagle domes sēdē ziņoja par komitejā pieņemto 

lēmuma projektu un priekšlikumiem par pabalstu un sociālās palīdzības piešķiršanu 

iesniedzējiem. 

1.1.Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Kārsavas novada 

pašvaldības  2011.gada 21.decembra  sociālo un veselības lietu  komitejas  sēdes lēmumu, atklāti 

balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, 

Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis 

Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 1.2. Apstiprināt  sociālo jautājumu komitejas iesniegto lēmumu projektu   

pamatojoties uz „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35.panta 

3.,4.punktiem, apstiprinot sociālo jautājumu komitejas iesniegto lēmuma projektu /lēmuma 

izvērsts skaidrojums ar personu datiem, pamatojumu un pabalsta summām pielikumā /. 

 

 

2.Kārsavas novada domē ir saņemts biedrības „ Kūzuls‖ reģ. nr. 40008099942, juridiskā 

adrese – Liepu iela 1, Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, valdes locekles Valentīnas 

Kirsanovas iesniegums  par patapinājuma līguma noslēgšanu, nododot biedrībai bezatlīdzības 

lietošanā telpas nr.19, 17, 16, 15 Salnavas kultūras nama ēkā Salnavas ciemā, Salnavas pagasts, 

Kārsavas novads. Telpās tiks realizēts LEADER projekts par frizētavas pakalpojumu sniegšanu 

Salnavas pagasta iedzīvotājiem. 

          Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Salnavas kultūras nama ēka pieder 

Kārsavas novada pašvaldībai. 

 Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu‖ 

5.panta 2.daļas 4.
1
.punktā noteikts, ka pašvaldība var nodot savu mantu bezatlīdzības lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai. 

 Biedrībai „Kūzuls‖ ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

 Biedrības „Kūzuls‖  darbība ir saistīta ar iedzīvotāju sociālo, nodarbinātības, kultūras un 

jaunrades aktivitāšu organizēšanu, dažādu projektu realizēšanu, tāpēc ir atbalstāma telpu 

nodošana bezatlīdzības lietošanā. 

  



Pamatojoties  uz biedrības „Kūzuls‖ valdes locekles Valentīnas Kirsanovas  2011.gada 

19.decembra iesniegumu,  likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērēšanas novēršanu‖ 5.panta 2.daļas 4.
1
 punktu,  Civillikuma 1947. pantu, 1948.  pantu,  

2011.gada  19.decembra attīstības un teritoriālo lietu un finanšu komiteju sēžu lēmumiem, 

Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 19.decembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un 

teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu,  atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris 

Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs 

Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, 

Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

2.1.Nodot biedrībai „Kūzuls” bezatlīdzības lietošanā telpas nr.19, 17, 16, 15 ar kopējo 

platību 49,7 kv.m. platībā Salnavas kultūras nama ēkā Salnavas ciemā, Salnavas pagasts, 

Kārsavas novads, ēkas kadastra numurs 6894 006 0280 001. 

2.2.Patapinājuma līgumu  noslēgt uz 7 gadiem no līguma spēkā stāšanās dienas. 

2.3.Patapinājuma līguma mērķis –  LEADER projekta „Frizētavas pakalpojumu 

nodrošināšana Salnavas pagasta iedzīvotājiem” realizēšana. 

 

3.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. D. iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo 

platību Kārsavā. 

3.1.Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām‖ 47.panta 1., 2.daļu, likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 2.pantu, 3.panta 1.punktu, 14.panta 1.daļas 1.punkta 

a)apakšpunktu, Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 21.decembra  sociālo un veselības lietu  

komitejas  sēdes lēmumu, atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    

Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars 

Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs 

Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

Sniegt  V. D. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viľam dzīvokli nr.14, 

dzīvojamā mājā „Noriľas”, Malnavas ciems, Malnavas pagasts, Kārsavas novads. Īres 

līgumu noslēgt uz vienu gadu. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

4.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts I. U. iesniegums par sociālā pakalpojuma 

piešķiršanu viņas dēlam. 

4.1.Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām‖ 47.panta 1., 2.daļu, Ministru Kabineta 

13.07.1999. noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par 

izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem‖ 3.punktu, Kārsavas 

novada pašvaldības  2011.gada 21.decembra  sociālo un veselības lietu  komitejas  sēdes 

lēmumu, atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, 

Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese 

Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), 

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

 

Sniegt  A. U.  sociālo pakalpojumu, noslēdzot līgumu par pašvaldību savstarpējo 

norēķinu kārtību par sociālās aprūpes iestādes „Īpašais bērns” sniegto aprūpes 

pakalpojumu uz vienu gadu – no 2012.gada 1.februāra līdz 2013.gada 31.janvārim. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 



 

 

14.& 

Par nekustamā  īpašuma ”Debesskalni” zemes  vienības  ar  kadastra apzīmējumu 6872 

003 0016 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 Izskatot SIA „KVINTESENCE― izstrādātā un apstiprināšanai iesniegtā nekustamā 

īpašuma „Debesskalni―zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 003 0016 zemes  ierīcības  

projekta materiālus, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma― 19. panta otro daļu, 20. pantu, 

MK  12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi‖ 9.8. punktu, 

Administratīvā procesa likumu,  likuma „Par pašvaldībām― 47. pantu, Kārsavas novada 

pašvaldības  2011.gada 19.decembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  

komitejas  sēdes lēmumu  ,  atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    

Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars 

Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs 

Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

 

 Apstiprināt SIA „ KVINTESENCE“  izstrādāto zemes ierīcības projektu Kārsavas 

novada Mērdzenes  pagasta nekustamā īpašuma  „Debesskalni “ zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 6872 003 0016.  

 

Pieľemtā lēmuma izvērsts saturs pielikumā Nr.1. 

 

 

 

 

15.& 

Par nekustamā  īpašuma ”Kāļi” zemes  vienības  ar  kadastra apzīmējumu 6894 009 0022 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

Izskatot SIA „KVINTESENCE― izstrādātā un apstiprināšanai iesniegtā nekustamā 

īpašuma „Kāļi― zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0022 zemes  ierīcības  projekta 

materiālus, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma― 19. panta otro daļu, 20. pantu, MK  

12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi‖ 9.8. punktu, 

Administratīvā procesa likumu,  likuma „Par pašvaldībām― 47. pantu, Kārsavas novada 

pašvaldības  2011.gada 19.decembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  

komitejas  sēdes lēmumu  ,  atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    

Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars 

Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs 

Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

 Apstiprināt SIA „ KVINTESENCE“  izstrādāto zemes ierīcības projektu Kārsavas 

novada Salnavas pagasta nekustamā īpašuma  „Kāļi “ zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6894 009 0022.  



 

Pieľemtā lēmuma izvērsts saturs pielikumā Nr.1. 

 

 

 

16.& 

Par pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  

6854 003 0142, 6854 004 0131 atsavināšanas ierosinājumu 

/A.Orinska/ 

 

Izskatot A. P., deklarētā  dzīves vieta - ‖Bērzu  kalni‖, Goliševa, Goliševas pag., 

Kārsavas nov., 12.12.2011. iesniegumu- zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6854 003 

0142, 6854 004 0131 atsavināšanas ierosinājumu, izvērtējot ar minēto ierosinājumu saistītos 

lietas apstākļus, izvērtējot minēto zemes vienību atbilstību  ‖Publiskas personas  mantas 

atsavināšanas likuma ‖ 4. panta ceturtās daļas astotā punkta, 4. panta  piektā daļā noteiktās zemes 

vienības nomas pirmtiesīgas personas pirmtiesības uz zemes gabala īpašuma tiesībām, 

pamatojoties uz 12.05.2009. zemes nomas līgumu ( reģ. Nr.28) starp pašvaldību un A. P. kā 

zemes nomas pirmtiesīgo personu, pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. 

punktu, Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 19.decembra   apvienotās   finanšu  , attīstības 

un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu  ,  atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris 

Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs 

Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, 

Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

 

1. Atzīt, ka saskaľā ar Goliševas pagasta teritorijas plānojumu pašvaldībai 

piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6854 003 0142, 6854 004 0131, nav 

nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai un tādējādi nododamas atsavināšanai. 

 

2. Pilnvarot atsavināšanas ierosinātāju-A. P., kā  atsavināšanas pirmtiesīgo 

personu,  pārstāvēt Kārsavas novada pašvaldību nekustamā īpašuma „Ozolāji“ zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem 6854 003 0142-5,0ha platībā, 6854 004 0131-0,5 ha 

robežu noteikšanas un kadastrālās uzmērīšanas procesā. 

 

 

 

17.& 

                              Par nekustamā īpašuma „Bormaľi” sadalīšanu  

/A.Orinska/ 

 

           Kārsavas novada domē ir saņemts  nekustamā īpašuma „Bormaņi‖ īpašnieka J.L.  

15.12.2011. iesniegums  par nekustama īpašuma „ Bormaņi‖ ar kadastra Nr. 6868 008 0168, kurš 

atrodas Kārsavas novada Malnavas pagastā, sadalīšanu, saskaņā ar  Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā 28.08.2002. reģistrētiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6868 008 0168 sadales materiāliem. 

  Pamatojoties 23.02.2010. MK noteikumu Nr.193 "Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi" , 22.12.2009. MK noteikumu Nr.1555 „Noteikumi par 

kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un 

apjomu― prasībām, likuma ―Par pašvaldībām‖  21. panta 27. daļu, Kārsavas novada pašvaldības  



2011.gada 19.decembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes 

lēmumu  ,  atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, 

Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese 

Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), 

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

 
  

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Bormaľi”, atdalot zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6868 008 0168, kura platība pēc sadalīšanas noteikta 0,9 ha, un no tā atdalīto 

zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0247, kura platība pēc sadalīšanas 

noteikta 0,5 ha,  saskaľā ar 23.11.2000. zemes robežu plāniem mērogā 1:5000. 

2. Noteikt, ka sadalītā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0168- 0,9ha 

platībā nosaukums ir „Klubiľš” un adrese- „Klubiľš”, Soldoni, Malnavas pag., Kārsavas 

nov., LV-5717. 

2. Atļaut atdalīto zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0247-0,5 ha 

platībā pievienot nekustamam īpašumam “ Āboli”, kadastra Nr. 6868 008 0125. 

 

 

 

18.& 

Par nekustamā īpašuma „ Bebrīši” sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada domē ir saņemts N. N., 09.12.2012. iesniegums  par nekustama īpašuma 

„ Bebrīši‖ ar kadastra Nr. 6872 002 0038,  kurš atrodas Kārsavas novada Mērdzenes  pagastā, 

sadalīšanu  un atdalāmā zemes gabala pievienošanu citam nekustamam īpašumam. 

   Pamatojoties  uz 23.02.2010. MK noteikumu Nr.193 "Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi" prasībām, N. N. iesniegumu  un likuma ―Par 

pašvaldībām‖  21. panta 27.punktu,  Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 19.decembra   

apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu  ,  atklāti balsojot  

PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds 

Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  

Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “ Bebrīši”- kadastra Nr. 6872 004 0038, atdalot 

no tā vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6872 004 0039 - 4,4 ha platībā. 

 

2. Atļaut atdalīto nekustamo īpašumu- zemes gabalu  ar kadastra apzīmējumu 6872 

004 0039-4,4 ha platībā pievienot nekustamam īpašumam “ Karaši” , kadastra Nr. 6872 

004 0035. 

 

 

19.& 

Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

 



 Kārsavas novada domē ir saņemts SIA‖KARS-E‖ iesniegums par nekustamo īpašumu  

Kārsavas novada Mežvidu pagastā apvienošanu, pamatojoties uz 23.02.2010. MK noteikumu 

Nr.193 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" , 22.12.2009. 

MK noteikumu Nr.1555 „Noteikumi par kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai 

nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu― prasībām, likuma ―Par pašvaldībām‖  

21. panta 27. daļu, Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 19.decembra   apvienotās   finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu,  atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, 

Juris Poikāns, Pēteris Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs 

Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, 

Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības 

dome NOLEMJ: 
 

1. Atļaut  pievienot   nekustamam  īpašumam “Odi” ar kadastra Nr. 6870 004 0173, 

nekustamo īpašumu „Grāveri ” ar  kadastra  Nr. 6870 004 0123, kas sastāv no viena zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0180- 14,8 ha platībā un  nekustamo īpašumu 

„Riebiľi ” ar  kadastra  Nr. 6870 002 0075, kas sastāv no viena zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 6870 002 0075- 10,4 ha platībā. 

 

 2. Apvienotajam nekustamam īpašumam saglabāt  nosaukumu „Odi”. 

 

 

20.& 

Par nosaukumu  piešķiršanu  nekustamiem īpašumiem 

/A.Orinska/ 

 

 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta  23.02.2010. noteikumu Nr.193  „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi―,  likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. 

punktu, Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 19.decembra   apvienotās   finanšu  , attīstības 

un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu,  atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris 

Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs 

Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, 

Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

            1. Piešķirt nosaukumu „Baltzēni”  Kārsavas novada Salnavas pagasta nekustamam  

īpašumam ar kadastra Nr. 6894 011 0103. 

            2. Piešķirt nosaukumu „Rītarasa” Kārsavas novada Salnavas pagasta nekustamam  

īpašumam ar kadastra Nr. 6894 006 0342. 

 

 

21.& 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

/A.Orinska/ 

 

     Izskatot G. P. 05.12.2011. iesniegumu par nomas tiesību izbeigšanu uz neapbūvētu 

zemes vienību ar  kadastra apzīmējumu 6872 002 0212, uz kuru ar Kārsavas novada pašvaldību 

20.04.2011. bija  noslēgts zemes nomas līgums, reģ. Nr.34, pamatojoties uz Latvijas Republikas 

likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 

3.panta piektās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumiem Nr.644 „Noteikumi 



par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību‖, 20.04.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma 7.1.,7.2. punktiem, Kārsavas novada 

pašvaldības  2011.gada 19.decembra   apvienotās   finanšu, attīstības un teritoriālo lietu  

komitejas  sēdes lēmumu,  atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    

Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars 

Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs 

Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 
 

          Grozīt starp Kārsavas novada pašvaldību un G. P. 20.04.2011. noslēgto lauku 

apvidus zemes nomas līgumu ( reģ. Nr. 34) un izbeigt G. P., deklarētā dzīves vieta- 

„Kaķpēdiľas”, Pudinava, Mērdzenes pag., Kārsavas novads, zemes nomas lietošanas 

tiesības uz Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6872 002 0212 -1,4 ha  platībā Kārsavas novada Mērdzenes pagastā  ar 2012.gada 1. 

janvāri.  

          

22.& 

                              Par zemes gabalu piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

                                                                  /A.Orinska/ 

  

Izvērtējot Kārsavas novada teritorijā esošās lauku apvidus  zemes vienības, uz kurām to 

bijušajiem zemes  lietotājiem „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas likuma‖  25. panta 1. daļas 3. punktā, 23.panta 11. daļas 1. punktā 

noteiktā termiņā izbeidzās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības  un uz kurām  to bijušie zemes 

lietotāji MK 30.08.2005.noteikumu Nr.644 ―Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes 

nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību‖  noteiktā kārtībā ir noslēguši 

zemes nomas līgumus uz viņi lietošanā bijušo zemi, pamatojoties un likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3. panta piektās daļas 

pirmo punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībai  piekrīt apbūvēta lauku apvidu 

zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi, un 

otro punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai piekrīt neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēgti zemes nomas līgumi, likuma ―Par 

pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 19.decembra   

apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu,  atklāti balsojot  

PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds 

Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  

Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1.  Atzīt, ka  zemes vienība Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 

6894 006 0344-0,8 ha platībā, par kuru ar J.  Ļ. 12.04.2011. noslēgts zemes nomas līgums 

reģ. Nr.128, ir Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošā zeme un ierakstāma zemesgrāmatā 

uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

  

2.  Noteikt, ka  zemes vienība Goliševas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 

6854 004 0281 -1,2 ha platībā, uz kuru 30.06.2011. ar  V. N. noslēgts zemes nomas līgums 

(reģ. Nr.40), ir Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienība un ierakstāma 

zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 



 

3.  Noteikt, ka  zemes vienības Goliševas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumiem 6854 004 0288 -0,3 ha platībā, 6854 004 0287-0,5 ha platība uz kurām 

30.06.2011. ar  L. P. noslēgts zemes nomas līgums (reģ. Nr.43), ir Kārsavas novada 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības un ierakstāmas zemesgrāmatā uz Kārsavas novada 

pašvaldības vārda. 

 

4.  Noteikt, ka  zemes vienības Goliševas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumiem  6854 004 0191 -0,7 ha platībā, 6854 004 0192-2,4 ha platībā, 6854 004 0193-

1,5 ha platībā  uz kurām  30.06.2011. ar  V. V. noslēgts zemes nomas līgums (reģ. Nr.42), ir 

Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības un ierakstāmas zemesgrāmatā uz 

Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

 

5.  Noteikt, ka  zemes vienības Goliševas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumiem  6854 005 0033 -2,0 ha platībā, 6854 005 0034-0,9 ha platībā,  uz kurām  

30.06.2011. ar  V.Š. noslēgts zemes nomas līgums (reģ. Nr.41), ir Kārsavas novada 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības un ierakstāmas zemesgrāmatā uz Kārsavas novada 

pašvaldības vārda. 

 

6.  Noteikt, ka  zemes vienība Goliševas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 

6854 004 0173 -1,9 ha platībā, uz kuru 30.06.2011. ar  I. K. noslēgts zemes nomas līgums 

(reģ. Nr.39), ir Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienība un ierakstāma 

zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

 

7.  Noteikt, ka  zemes vienība Mērdzenes  pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu  6872 001 0031 -4,9 ha platībā,  uz kuru  30.05.2011. ar  J.N.  noslēgts zemes 

nomas līgums (reģ. Nr. 42), ir Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienība un 

ierakstāma zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

8. Noteikt, ka  zemes vienība Mērdzenes  pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu  

6872 005 0201 -0,8 ha  platībā,  uz kuru  30.05.2011. ar  J. P. noslēgts zemes nomas līgums 

(reģ. Nr.44), ir Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienība un ierakstāma 

zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

9.  Noteikt, ka  zemes vienība Mērdzenes  pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu  6872 002 0148 -1,3 ha platībā,  uz kuru  28.02.2011. ar  A. B. noslēgts zemes 

nomas līgums (reģ. Nr.33, ir Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienība un 

ierakstāma zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

10.  Noteikt, ka  zemes vienība Mērdzenes  pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu  6872 002 0057 -2,4 ha platībā,  uz kuru  20.04.2011. ar  G. P.  noslēgts zemes 

nomas līgums (reģ. Nr.34), ir Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienība un 

ierakstāma zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

11.  Noteikt, ka  zemes vienība Mērdzenes  pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu  6872 002 0145 -1,6 ha platībā,  uz kuru  30.05.2011. ar  R. I.  noslēgts zemes 

nomas līgums (reģ. Nr.41), ir Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienība un 

ierakstāma zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

12.  Noteikt, ka  zemes vienība Mērdzenes  pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu  6872 002 0105 -1,4 ha platībā,  uz kuru  30.05.2011. ar  Ľ. B. noslēgts zemes 

nomas līgums (reģ. Nr.39), ir Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienība un 

ierakstāma zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

13.  Noteikt, ka  zemes vienība Mērdzenes  pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu  6872 005 0309 -4,7 ha platībā,  uz kuru  30.05.2011. ar  H. S. noslēgts zemes 



nomas līgums (reģ. Nr.40), ir Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienība un 

ierakstāma zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

14.  Noteikt, ka  zemes vienība Mērdzenes  pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu  6872 003 0065 -4,5 ha platībā,  uz kuru  30.05.2011. ar  L. B. noslēgts zemes 

nomas līgums (reģ. Nr. 43), ir Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienība un 

ierakstāma zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

15.  Noteikt, ka  zemes vienības Mērdzenes  pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumiem  6872 001 0353 -1,8 ha platībā, 6872 001 0222-7,9 ha platībā, 6872 001 0376-

1,3 ha platībā, 6872 002 0062-1,1 ha platībā, uz kurām 25.05.2011. ar V. S. noslēgts zemes 

nomas līgums (reģ. Nr. 37), ir Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības un 

ierakstāmas zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

16.  Noteikt, ka  zemes vienības Mērdzenes  pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumiem  6872 001 0199 -0,3 ha platībā, 6872 001 0200-5,1ha platībā, uz kurām 

25.05.2011. ar V. N. noslēgts zemes nomas līgums (reģ. Nr. 38), ir Kārsavas novada 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības un ierakstāmas zemesgrāmatā uz Kārsavas novada 

pašvaldības vārda. 

17.  Noteikt, ka  zemes vienības Mērdzenes  pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumiem  6872 005 0253-0,3ha platībā, 6872 005 0254-0,4 ha platībā, 6872 005 0215-

1,8 ha platībā, uz kurām 17.10.2011. ar I. M. noslēgts zemes nomas līgums (reģ. Nr. 48), ir 

Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības un ierakstāmas zemesgrāmatā uz 

Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

 

 

23.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 2011.gada 26. oktobra lēmumā         

( sēdes prot. izr. Nr.14., 15.&) „Par zemes pastāvīgās lietošanas  tiesību izbeigšanu un 

zemes nomu” 

                                                                   /A.Orinska/ 

 

 

 Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja 25.11.2011.  vēstuli Nr. 10-

03/8771 – 2  ‖Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Eleonorai Stulpai‖ , izvērtējot 

vēstulē minētos faktus,  pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma‖  23.panta 11
1
. daļu, 25. panta 1.

 1
 

daļu, likuma „ Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 

19.decembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu,  

atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija 

Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , 

Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Atcelt Kārsavas novada pašvaldības domes 26.10.2011. lēmuma (sēdes prot. izr. Nr. 

14., 15.& ) „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomu” par zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Eleonorai Stulpai uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6894 010 0024-5,2 ha platībā. 

 

 

24.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0222  iznomāšanu 

/A.Orinska/ 



 

Izskatot T. B., 29.11.2011. Kārsavas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0222 Mērdzenes  

pagastā nomas pieteikumu ar tam pievienoto Ludzas rajona tiesas 20.03.2000. spriedumu par 

tiesībām uz mantojumu –namīpašumu, kas atrodas uz minētās zemes vienības, izvērtējot lietas 

materiālus, pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma‖  25. panta ceturto daļu,  MK 30.10.2007. 

noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu‖  18.1. punktu, likuma 

―Par pašvaldībām‖  21. panta 27. daļu, Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 19.decembra   

apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu,  atklāti balsojot  

PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds 

Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  

Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt T. B.  Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto   zemes vienību 

Mērdzenes   pagastā  ar  kadastra apzīmējumu 6872 002 0222-4,0ha platībā uz 10 gadiem.  

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība- kods 0101. 

 2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada nomas maksa ir 1,5 % no kadastrālās 

vērtības.  

3. Uzdot zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai viena mēneša laikā  no šā 

lēmuma pieľemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minēto zemes gabalu 

nomu.  

 

25.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 010 0066  iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

Izskatot A. L., 22.11.2011. Kārsavas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par 

pašvaldībai piekrītošās apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 010 0066 

Malnavas  pagastā nomas pieteikumu, izvērtējot lietas materiālus, pamatojoties uz likuma 

„Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma‖  25. panta ceturto daļu,  MK 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi 

par valsts un pašvaldības zemes nomu‖  18.1. punktu, likuma ―Par pašvaldībām‖  21. panta 27. 

daļu, Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 19.decembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un 

teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu,  atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris 

Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs 

Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, 

Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt A. L. Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto   zemes vienību 

Malnavas   pagastā  ar  kadastra apzīmējumu 6868 010 0066-1,0ha platībā uz 10 gadiem.  

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība- kods 0101. 

 2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada nomas maksa ir 1,5 % no kadastrālās 

vērtības.  



3. Uzdot zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai viena mēneša laikā  no šā 

lēmuma pieľemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minēto zemes gabalu 

nomu 

.  

 

26.& 

Par zemes vienību iznomāšanu personīgo palīgsaimniecību uzturēšanai 

/A.Orinska/ 

 

 

Izskatot Kārsavas novada pašvaldībā iesniegtos iesniegumus, par Kārsavas novada 

pašvaldībai piekrītošās  zemes vienību Malnavas   pagasta teritorijā  iznomāšanu personīgo 

palīgsaimniecību uzturēšanai, izvērtējot lietas apstākļus, pamatojoties uz Ministru kabineta 

30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu‖ 6,1. punktu, 

18.3. punktu, Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 19.decembra   apvienotās   finanšu  , 

attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu,  atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, 

Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, 

Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris 

Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1.1. Iznomāt  R. C., deklarētā dzīves vieta- ”Liepiľas”-23, Malnava,  Malnavas pag. 

Kārsavas novads, LV-5750, Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 

Malnavas  pagasta teritorijā  ar  kadastra apzīmējumu 6868 009 0436-0,02 ha platībā un 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 009 1390-0,0,5 ha platībā personīgās 

palīgsaimniecības uzturēšanai  uz 10 gadiem.  

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība- kods 0101. 

 1.2. Noteikt, ka  nekustamā īpašuma gada nomas maksa, saskaľā ar esošo 

nekustamā īpašuma lietošanas  mērķi,  ir 1,5 % no kadastrālās vērtības.  

1.3. Uzdot zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai viena mēneša laikā  no šā 

lēmuma pieľemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētā zemes gabala 

nomu.  

 

2.1. Iznomāt P. L., deklarētā dzīves vieta- ”Akācijas”-22, Malnava,  Malnavas pag. 

Kārsavas novads, LV-5750, Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 

Malnavas  pagasta teritorijā  ar  kadastra apzīmējumu 6868 009 0371-0,1 ha platībā 

personīgās palīgsaimniecības uzturēšanai  uz 10 gadiem.  

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība- kods 0101. 

 2.2. Noteikt, ka  nekustamā īpašuma gada nomas maksa, saskaľā ar esošo 

nekustamā īpašuma lietošanas  mērķi,  ir 1,5 % no kadastrālās vērtības.  

2.3. Uzdot zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai viena mēneša laikā  no šā 

lēmuma pieľemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētā zemes gabala 

nomu.  

 

 

 

27.& 



Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  6868 005 0073, 6868 005 0079, 6868 005 

0080 iznomāšanu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par Kārsavas novada pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienību Malnavas pagasta teritorijā  ar kadastra apzīmējumiem 6868 005 0073, 

6868 005  0079, 6868 005 0080 nomas pieteikumu, izvērtējot lietas materiālus, pamatojoties uz 

„Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma‖  25. panta ceturto daļu, MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ Noteikumi par 

valsts un pašvaldības zemes nomu‖  15., 18. punktiem, Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 

19.decembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu,  

atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija 

Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , 

Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošās neapbūvētās  zemes vienības 

Malnavas  pagasta Malnavas  ciemā   ar  kadastra apzīmējumu  6868 005 0073-3,5ha 

platībā, 6868 005  0080-2,8ha platībā uz nenoteiktu laiku. 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība- kods 0101. 

2. Noteikt, ka apbūvētā zemes venība ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0079 

iznomājama personai, kurai uz pieder uz minētās zemes vienības esošās  ēkas un būves. 

3. Publiskot informāciju par zemes vienību  ar kadastra apzīmējumiem 6868 005 

0073, 6868 005 0080 iznomāšanu, izvietojot paziľojumu Kārsavas novada pašvaldības 

domes ēkā laika posmā no 27.12.2011. līdz 23.01.2012. 

 

 

 

28.& 

              Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6854 002 0041 iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par Kārsavas novada pašvaldībai 

piekrītošās zemes vienības Goliševas pagasta teritorijā  ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0041 

nomas pieteikumu, izvērtējot lietas materiālus, pamatojoties uz likuma  „ Par zemes  reformu 

Latvijas Republikas lauku apvidos‖ 7. pantu, MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ Noteikumi 

par valsts un pašvaldības zemes nomu‖  15., 18. punktiem, Kārsavas novada pašvaldības  

2011.gada 19.decembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes 

lēmumu,  atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, 

Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese 

Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), 

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

 

1. Iznomāt Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Goliševas pagastā   

ar  kadastra apzīmējumu  6854 002 0041-1,6ha platībā uz nenoteiktu laiku. 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība- kods 0101. 

2. Publiskot informāciju par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0041 

iznomāšanu, izvietojot paziľojumu Kārsavas novada pašvaldības domes ēkā laika posmā 

no 27.12.2011. līdz 23.01.2011. 



 

 

29.& 

                                            Par zemes vienību piekritības noteikšanu 

/A.Orinska/ 

 

  Kārsavas novada dome izskatījusi L. F. 30.11.2011. iesniegumu un S. K. 

16.12.2011. iesniegumu  par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām, pamatojoties uz Latvijas 

Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums‖   25. panta 2.
1 

daļu, 6. daļas 2.punktu,  likuma ―Par 

pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu,  Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 19.decembra   

apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu,  atklāti balsojot  

PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds 

Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  

Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0118, uz kuru  L. F. nevēlas 

izmantot zemes nomas pirmtiesības, ar 01.01.2012. ieskaitīt rezerves zemes fonda zemēs. 

 2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0265 -1,0 ha platībā, uz kuru  S. 

K.  nevēlas izmantot zemes nomas pirmtiesības, ar 01.01.2012. ieskaitīt rezerves zemes 

fonda zemēs. 

 

 

30.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 6870 002 0112 platības un zemes 

vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

 Izvērtējot  SIA „Kvintesence‖, iesniegto zemes vienības „ Dārzeņmājas‖, Mežvidu 

pagasta teritorijā, kadastra apzīmējums  6870 002 0112 zemes  vienības robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.193 „Kadastra objektu 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi‖,  MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1602 

„Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju‖, Mežvidu pagasta 

teritorijas plānojumu 2004.-2016.gadam ,  Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 19.decembra   

apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu,  atklāti balsojot  

PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds 

Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  

Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt  zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu 6870 002 0112 zemes vienības 

robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu. 

2. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība- kods 0101. 

3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra  apzīmējumu 6870 002 0112 apgrūtinājumus: 

1.12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 0,01 

ha; 

2. 110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija - 0,04 ha. 



 

 

 

31.& 

Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.1 ,Vienības ielā 56, Kārsavā 

īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

/A.Orinska/ 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

1.punktu, 4.panta otro daļu ,   Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 19.decembra   apvienotās   

finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu,  atklāti balsojot  PAR- 14   

(Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra 

Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, 

Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Dzīvokļa īpašuma nodibināšanai ierakstīt Ludzas zemesgrāmatu nodaļā uz 

Kārsavas novada pašvaldības vārda dzīvokļa  īpašumu Nr.1, Vienības ielā 56, Kārsavā , 

kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 30,8 kv.m. un dzīvokļa īpašumā 

ietilpstošā 3080/6397 kopīpašuma domājamā daļa no palīgēkam un  zemesgabala 1039 

kv.m. platībā, Vienības iela 56, Kārsavā,  kadastra apzīmējums 6809 003 0026.  

2. Nodot atsavināšanai –pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli , 

Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu- dzīvokļa īpašumu Nr.1, Vienības ielā 

56, Kārsavā, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 30,8 kv.m. un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošā 3080/6397 kopīpašuma domājamā daļa no palīgēkam un  zemesgabala 

1039 kv.m. platībā, Vienības iela 56, Kārsavā,  kadastra apzīmējums 6809 003 0026.  

3. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju  privatizācijas 

komisijai veikt nekustamā īpašuma izsoli atbilstoši LR likumu  un citu administratīvo aktu 

prasībām. 

 

 

32.& 

Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.1 ,”Dzelzceļa māja”1, Mežvidu pag., Kārsavas 

novads īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

/A.Orinska/ 

 

2011.gada 19.decembrī Kārsavas novada pašvaldībā saņemts Ē. R., dzīv. „Dzelzceļa māja 

„1, dzīv.1, Mežvidu c., Mežvidu pag., Kārsavas novads,  iesniegums, ar lūgumu atsavināt 

pašvaldībai piekrītošu dzīvokļa īpašumu dzīvokli Nr.1, „Dzelzceļa māja‖1, Mežvidu pag., 

Kārsavas novads. Starp  Kārsavas novada pašvaldību un  Ē.R. 2011.gada 01.novembrī ir 

noslēgts  Dzīvojamās telpas īres līgums par trīsistabu dzīvokļa Nr.1‖Dzelzceļa māja‖1, Mežvidu 

pag., Kārsavas novads ar kopējo platību 69,6 kv.m.  izīrēšanu. 

Pamatojoties uz augstākminēto un likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu , 45.pantu , Kārsavas novada 

pašvaldības  2011.gada 19.decembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  

komitejas  sēdes lēmumu,  atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    

Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars 



Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs 

Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1. Atļaut atsavināt  pašvaldībai piekrītošu dzīvokļa īpašumu dzīvokli Nr.1, „Dzelzceļa 

māja”1, Mežvidu pag., Kārsavas novads un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 

domājamās daļas no palīgceltnēm.  

2. Uzdot  Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju  privatizācijas 

komisijai: 

2.1. veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma Nr.1„Dzelzceļa māja”1, Mežvidu 

pag., Kārsavas novads ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

2.2. organizēt atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ievērojot Publiskās 

personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 6.daļas prasības. 

2.3. veikt dzīvokļa īpašuma Nr.1„Dzelzceļa māja”1, Mežvidu pag., Kārsavas novads 

atsavināšanu Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktajā 

kārtībā. 

 

 

33.& 

Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.2 ,”Dzelzceļa māja”1, Mežvidu pag., Kārsavas 

novads īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

/A.Orinska/ 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

1.punktu, 4.panta otro daļu , Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 19.decembra   apvienotās   

finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu,  atklāti balsojot  PAR- 14   

(Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra 

Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, 

Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut atsavināt – pārdodot atklātā mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai 

piekrītošu dzīvokļa īpašumu dzīvokli Nr.2, „Dzelzceļa māja”1, Mežvidu pag., Kārsavas 

novads un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no palīgceltnēm.  

2. Uzdot  Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju  privatizācijas 

komisijai: 

2.1. veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma Nr.2„Dzelzceļa māja”1, Mežvidu 

pag., Kārsavas novads ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

2.2. organizēt atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ievērojot Publiskās 

personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 6.daļas prasības. 

2.3. uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju  privatizācijas 

komisijai veikt nekustamā īpašuma izsoli atbilstoši LR likumu  un citu administratīvo aktu 

prasībām. 

 

  

 

34.& 



Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.3 ,”Dzelzceļa māja”1, Mežvidu pag., Kārsavas 

novads īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

/A.Orinska/ 

 

 

2011.gada 19.decembrī Kārsavas novada pašvaldībā saņemts I. M., dzīv. „Dzelzceļa māja 

„1, dzīv.3, Mežvidu c., Mežvidu pag., Kārsavas novads,  iesniegums, ar lūgumu atsavināt 

pašvaldībai piekrītošu dzīvokļa īpašumu dzīvokli Nr.3, „Dzelzceļa māja‖1, Mežvidu pag., 

Kārsavas novads. Starp  Kārsavas novada pašvaldību un  I. M. 2011.gada 01.novembrī ir 

noslēgts  Dzīvojamās telpas īres līgums par vienistabas dzīvokļa Nr.3‖Dzelzceļa māja‖1, 

Mežvidu pag., Kārsavas novads ar kopējo platību 24,4 kv.m.  izīrēšanu. 

Pamatojoties uz augstākminēto un likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu , 45.pantu  , Kārsavas novada 

pašvaldības  2011.gada 19.decembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  

komitejas  sēdes lēmumu,  atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    

Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars 

Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs 

Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

 

1. Atļaut atsavināt  pašvaldībai piekrītošu dzīvokļa īpašumu dzīvokli Nr.3, „Dzelzceļa 

māja”1, Mežvidu pag., Kārsavas novads un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 

domājamās daļas no palīgceltnēm.  

 

2. Uzdot  Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju  privatizācijas 

komisijai: 

 

2.1. veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma Nr.3„Dzelzceļa māja”1, Mežvidu 

pag., Kārsavas novads ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

 

2.2. organizēt atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ievērojot Publiskās 

personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 6.daļas prasības. 

 

2.3. veikt dzīvokļa īpašuma Nr.3„Dzelzceļa māja”1, Mežvidu pag., Kārsavas novads 

atsavināšanu Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktajā 

kārtībā. 

 

35.& 

Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.4 ,”Dzelzceļa māja”1, Mežvidu pag., Kārsavas 

novads īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

/A.Orinska/ 

 

2011.gada 19.decembrī Kārsavas novada pašvaldībā saņemts I. B., kuras vārdā pēc 

Kārsavas novada bāriņtiesas izdotas pilnvaras reģ. Nr.549 no 21.11.2011. rīkojas Ē. R., dzīv. 

„Dzelzceļa māja „1, dzīv.1, Mežvidu c., Mežvidu pag., Kārsavas novads,  iesniegums, ar lūgumu 

atsavināt pašvaldībai piekrītošu dzīvokļa īpašumu dzīvokli Nr.4, „Dzelzceļa māja‖1, Mežvidu 

pag., Kārsavas novads. Starp  Kārsavas novada pašvaldību un I. B.  2011.gada 01.decembrī ir 



noslēgts  Dzīvojamās telpas īres līgums par divistabu dzīvokļa Nr.4‖Dzelzceļa māja‖1, Mežvidu 

pag., Kārsavas novads ar kopējo platību 44,2 kv.m.  izīrēšanu. 

Pamatojoties uz augstākminēto un likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu , 45.pantu , Kārsavas novada 

pašvaldības  2011.gada 19.decembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  

komitejas  sēdes lēmumu,  atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    

Laganovskis, Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars 

Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs 

Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1. Atļaut atsavināt  pašvaldībai piekrītošu dzīvokļa īpašumu dzīvokli Nr.4, „Dzelzceļa 

māja”1, Mežvidu pag., Kārsavas novads un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 

domājamās daļas no palīgceltnēm.  

2. Uzdot  Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju  privatizācijas 

komisijai: 

2.1. veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma Nr.4„Dzelzceļa māja”1, Mežvidu 

pag., Kārsavas novads ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

2.2. organizēt atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ievērojot Publiskās 

personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 6.daļas prasības. 

2.3. veikt dzīvokļa īpašuma Nr.4„Dzelzceļa māja”1, Mežvidu pag., Kārsavas novads 

atsavināšanu Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktajā 

kārtībā. 

 

Sēde slēgta plkst. 18.05 

 

Sēdi vadīja     Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka  

 

Sēdi protokolēja   Pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 

 

 

 

 

 


