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Darba kārtība: 

 

1. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

2. Par nekustamā īpašuma iznomāšanu 

3. Par zemes iznomāšanu 

4. Par nodokļu atbalsta pasākumu 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

7. Par izmaiņām  Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā ar 01.10.2012. 

8. Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par novada pamatbudţetu 

2012.gadam‖pieņemšanu 

9. Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 „Par novada  speciālo 

budţetu 2012.gadam‖pieņemšanu 

10.Par  Kārsavas novada metodisko apvienību darbības nolikuma apstiprināšanu 

11. Par  grozījumiem noteikumos „Kārtība, kādā Kārsavas novada pašvaldībā 

aprēķina uz sadala valsts budţeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības, vispārējās 

vidējās izglītības, interešu izglītības un bērnu no piecu gadu vecuma izglītojamā pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām izmaksām‖ 

12. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājas vietniekam 

13.  Par līguma par abpusēju sadarbību starp Gusaru pašvaldību (Azerbaidţānas Republika)  

un Kārsavas novada pašvaldību (Latvijas Republika) apstiprināšanu 

14.Par  finansiālu atbalstu projektiem  

15. Par 2011.gada 24.augusta lēmuma/ protokols  Nr. 11 7.&/ „ Par piedalīšanos projektā‖ 

precizēšanu 
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16.Par 2012.gada 22.februāra lēmuma  ― Par Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobeţu sadarbības 

programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 izsludināto 

Programmas projektu konkursu uzsaukumu‖ precizēšanu  

17. Par Stacijas ielas Kārsavā rekonstrukciju 

18.Iesniegumu izskatīšana 

19. Par zemes vienību lietošanas mērķu maiņu 

20. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu 

21. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0069 platības un zemes vienības  

 robeţu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu. 

22. Par  nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam. 

23. Par  adrešu piešķiršanu un  maiņu  

24. Par nekustamā īpašuma „Gaudas‖ sadalīšanu.  

25. Par nekustamā īpašuma „Glorijas ‖ sadalīšanu 

26. Par nekustamā īpašuma „Skanuļi ‖ sadalīšanu 

27. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0065 lietošanas mērķa precizēšanu  

28. Par zemes vienības platības precizēšanu. 

29. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0432 iznomāšanu 

30. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6872 005 0157  iznomāšanu 

31. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

32. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003  0034, Parka ielā 10, Kārsavā  piekritības 

noteikšanu 

33. Par  nekustamā īpašuma „Lats‖ , Salnavas  pag., Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai 

34. Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa Vienības ielā 86-1, Kārsavā, Kārsavas novads dzīvokļa 

īpašuma nodibināšanu 

35. Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa Vienības ielā 86-3, Kārsavā, Kārsavas novads dzīvokļa 

īpašuma nodibināšanu 

36. Par nekustamā īpašuma‖Kronīši‖, Malnavas pag., Kārsavas novads atsavināšanas vērtības 

apstiprināšanu 

37. Par nekustamā īpašuma „Dzīvojamā māja Nr.7‖, Malnavas pag., Kārsavas novads pārņemšanas 

komisijas izveidošanu 

38. Par 2012.gada 22.augusta lēmuma /prot.Nr.10 29&/‖Par  pabalsta piešķiršanu‖ precizēšanu 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājas vietnieks Pēteris Laganovskis 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

Piedalās-  

Deputāti – Juris Poikāns,   Edgars Puksts,   Anita Vorkale, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, 

Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Antoņina Babāne, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Inese Nagle 

    

Nepiedalās -  Silvija Jaudzema – atvaļinājumā, Andrejs Ivanovs- komandējumā,  

                       Ināra Silicka- piedalās Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdē 

 

Administrācijas darbinieki- galvenā ekonomiste Svetlana Sprukte, juriste Vera Lipska, zemes lietu 

vecākā speciāliste Anna Orinska, izpilddirektors Pēteris Labanovskis, zemes komisijas 

priekšsēdētāja Valentīna Bļinova, izglītības metodiķe Vaira Šicāne 

 



 

Klātesošās personas-  avīzes „ Ludzas zeme‖ korespondente Iveta Čigāne, biedrības ― Kūzuls‖ 

valdes locekle Anna Danča 

 

 

1.& 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

/Ziņo V.Lipska/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A.G. iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par A. S. 

deklarēto dzīvesvietu. 

.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 47.panta 1., 2.daļu, „Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma‖ 12.panta 1.daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 11.02.2003. noteikumiem 

nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu‖, Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta 

un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu ,  atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 1.1.Anulēt ziņas par A. S. deklarēto dzīves vietu Upes ielā 4, Kārsavā, Kārsavas novads, 

ar šī lēmuma pieņemšanas datumu. 

 1.2.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot A. S., ka viņa sniegtās ziņas 

par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu.  

 1.3.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei D.Rudzītei 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

2.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. G. iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par I. B. 

deklarēto dzīvesvietu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 47.panta 1., 2.daļu, „Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma‖ 12.panta 1.daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 11.02.2003. noteikumiem 

nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu‖, Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta 

un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 2.1.Anulēt ziņas par I. B. deklarēto dzīves vietu Upes ielā 4, Kārsavā, Kārsavas novads, 

ar šī lēmuma pieņemšanas datumu. 

 2.2.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot I. B., ka viņas sniegtās ziņas 

par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu.  



 2.3.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei D.Rudzītei 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

3.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. G. iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par S. S. 

deklarēto dzīvesvietu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 47.panta 1., 2.daļu, „Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma‖ 12.panta 1.daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 11.02.2003. noteikumiem 

nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu‖, Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta 

un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu ,  atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 3.1.Anulēt ziņas par S. S. deklarēto dzīves vietu Upes ielā 4, Kārsavā, Kārsavas novads, 

ar šī lēmuma pieņemšanas datumu. 

 3.2.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot S. S., ka viņas sniegtās 

ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu.  

 3.3.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei D.Rudzītei 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

4.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A G. iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par G. K. 

deklarēto dzīvesvietu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 47.panta 1., 2.daļu, „Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma‖ 12.panta 1.daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 11.02.2003. noteikumiem 

nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu‖, Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta 

un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu ,  atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 4.1.Anulēt ziņas par G. K. deklarēto dzīves vietu Upes ielā 4, Kārsavā, Kārsavas 

novads, ar šī lēmuma pieņemšanas datumu. 

 4.2.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot G. K., ka viņa sniegtās 

ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu.  

 4.3.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei D.Rudzītei 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 



 

 5.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. G. iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par M. A. 

deklarēto dzīvesvietu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 47.panta 1., 2.daļu, „Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma‖ 12.panta 1.daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 11.02.2003. noteikumiem 

nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu‖, Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta 

un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 5.1.Anulēt ziņas par M. A. deklarēto dzīves vietu Upes ielā 4, Kārsavā, Kārsavas 

novads, ar šī lēmuma pieņemšanas datumu. 

 5.2.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot M. A., ka viņas sniegtās 

ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu.  

 5.3.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei D.Rudzītei 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

2.& 

Par nekustamā īpašuma iznomāšanu 

/Ziņo:  V.Lipska/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts sabiedrības ar ierobeţotu atbildību „MEGNOR‖, 

reģistrācijas numurs 42403030706, ______________________ c. Malnava, Kārsavas novads, 

dibinātājas L. Č. iesniegums, kurā tiek lūgts nodot nomas lietošanā telpas ar kopējo platību 88,2 

kv.m. Vienības ielā 84, Kārsavā, Kārsavas novads. Nomas mērķis – rūpniecības preču tirdzniecība. 

 2.Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības, dome atzīst, ka 

nav iespējams iznomāt norādīto telpu pašvaldībai piederošajā ēkā, jo tā ir nepieciešama pašvaldībai 

tās funkciju realizēšanai.  

 3.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta 1.daļas 5.punktu ,  atklāti 

balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, 

Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, 

Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ: 

 

 Noraidīt sabiedrības ar ierobeţotu atbildību „MEGNOR”, reģistrācijas numurs 

42403030706, __________________, c. Malnava, Kārsavas novads, dibinātājas L. Č. 

iesniegumā norādīto lūgumu par telpas ar kopējo platību 88,2 kv.m. Vienības ielā 84, Kārsavā, 

Kārsavas novads, nodošanu nomas lietošanā. 

 

  

3.& 



Par zemes iznomāšanu 

/ Ziņo V.Lipska/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts zemnieku saimniecības ―Liepas‖, reģ. 

Nr.42401015609, juridiskā adrese –__________________ Salnavas pagasts, Kārsavas novads, 

īpašnieka V.P. iesniegums, kurā viņš lūdz iznomāt pašvaldībai piederošos zemes gabalus ar kadastra 

numuriem 68090010224, 68090010223, 68090010176,  lauksaimnieciskās darbības paplašināšanai. 

Vēlamais nomas līguma termiņš nav norādīts 

2.Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, normatīvo aktu prasības un spēkā esošo 

Kārsavas novada teritorijas attīstības plānojumu, deputāti konstatēja, ka: 

 2.1.Iesniegumā norādītie zemes gabali ir Kārsavas novada pašvaldības īpašumi:  

-nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0224, Lauku iela 30, Kārsava, Kārsavas 

novads, platība 22,1430 ha, reģistrēts Ludzas zemesgrāmatu nodaļas Kārsavas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0047 1605; 

 -nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0223, Lauku iela 32, Kārsava, Kārsavas 

novads, platība 10,6836 ha, reģistrēts Ludzas zemesgrāmatu nodaļas Kārsavas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0047 1607; 

-nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0176, Stacijas iela 45, Kārsava, Kārsavas 

novads, platība 10,2657 ha, reģistrēts Ludzas zemesgrāmatu nodaļas Kārsavas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0047 1607. 

 Īpašumi reģistrēti, zemesgrāmatā pamatojoties uz likuma ―Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 4.
1
.panta otrās daļas 5.punktu – vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības 

ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas otro un desmito punktu. Zemesgrāmatu nodalījuma otrās 

daļas otrajā iedaļā ir ieraksts -  saskaņā ar likuma ―Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 16.pantu noteikts aizliegums piecus gadus zemi atsavināt, 

ieķīlāt, nodibināt uz to personālservitūtu vai iznomāt to ar tiesībām būvēt ēku /būvi/ kā patstāvīgu 

īpašuma objektu. 

 2.2.Kārsavas pilsētas spēkā esošajā teritorijas plānojumā 2007. – 2019.gadiem pilsētas 

attīstības programmā minētajiem īpašumiem plānotā izmantošana ir paredzēta jauktas darījuma un 

raţošanas objektu apbūves teritorija. Teritorijas plānojumā nav izdarīti grozījumi. 

 2.3.Saskaņā ar likuma ―Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un  

mantas izšķērdēšanas novēršanu‖ 6.
1
.panta 1.daļu, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav 

paredzēts citādi, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.  

 3.Iesniegumā norādītais nomas mērķis – lauksaimnieciskās darbības paplašināšana – 

neatbilst teritorijas plānojumā norādītajam zemes izmantošanas mērķim, kā arī tam mērķim, ar kādu 

zeme tika atzīta par pašvaldībai piekrītošu un ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

 Ņemot vērā iepriekšminēto, ir jāievēro normatīvajos aktos noteiktais ierobeţojums un 

zemesgrāmatā ierakstītais apgrūtinājums darījumiem ar šo zemi. 

 Ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums par šī 

lēmuma projekta likumību un zemes iznomāšanas mērķa neatbilstību normatīvo aktu 

prasībām. 

 4.Pamatojoties uz likuma ―Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 16.pantu ,  atklāti balsojot PAR – 11(   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis 



Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – 

nav,  deputāts Juris Poikāns nepiedalās balsošanā, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 Noraidīt zemnieku saimniecības “Liepas”, reģ. Nr.42401015609, juridiskā adrese – 

___________________, Kārsavas novads, īpašnieka V.P. lūgumu par pašvaldībai piederošo 

zemes gabalu ar kadastra numuriem 68090010224, 68090010223, 68090010176, iznomāšanu 

lauksaimnieciskajai darbībai. 

 

 

 

4.& 

Par nodokļu atbalsta pasākumu 

/Ziņo V.Lipska/ 

 

 1.Kārsavas novada domes pastāvīgo komiteju apvienotajā sēdē 2012.gada 24.septembrī, 

apsprieţot jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu vai 

nepiemērošanu Kārsavas novadā, netika pieņemts konkrēts lēmuma projekts. 

2.Uzklausot deputātu viedokļus par nodokļu atbalsta pasākuma iespējamo ietekmi uz 

pašvaldības budţetu, noklausījusies juristes V.Lipskas skaidrojumu par nodokļu atbalsta pasākuma 

realizācijas kārtību un termiņiem, ņemot vērā to, ka nodokļa pamatparāda  samaksas termiņa 

pagarinājums „Nodokļu atbalsta pasākuma likumā‖ ir noteikts līdz 60 mēnešiem, dome atzina, ka 

nav lietderīgi pieņemt un apstiprināt saistošos noteikumus „Par nodokļa atbalsta pasākuma 

piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Kārsavas novadā‖, jo tas atstās negatīvu ietekmi uz 

pašvaldības budţetu turpmākajos piecos gados. 

 Pamatojoties uz likuma „Nodokļu atbalsta pasākuma likums‖ 4.panta 2.daļu, likuma 

„Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 2.punktu, 16.punktu, 46.pantu ,  atklāti balsojot PAR – 11(   

Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle),  

PRET – nav, ATTURAS – 1(Sandra Palma), Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 Nepiemērot Kārsavas novada pašvaldībā likuma „Nodokļu atbalsta pasākuma likums” 

nosacījumus un nepieņemt saistošos noteikumus par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu 

nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par pašvaldības 

administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

 

 

5.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu dzēšanu 

/Ziņo:  V.Lipska/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamību 

personām, kurām ar pašvaldības lēmumu ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un kuras ir mirušas.  

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

ka mirušajām personām – zemes lietotājiem mantinieki nav pieteikušies. Saskaņā ar Civillikuma 

693.panta 2.daļu, mantiniekiem jāizsaka sava griba pieņemt mantojumu gada laikā, skaitot šo 



termiņu no mantojuma atklāšanās dienas, ja mantojums atrodas viņa faktiskā valdījumā, bet pretējā 

gadījumā – no ziņu saņemšanas laika par to, ka mantojums atklājies. Mantinieki nav pieteikušies. 

 Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta 3.daļu, pašvaldību budţetos 

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

naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Nodokļa parādu 

atļauts dzēst fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no 

mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas.  

 Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ Finanšu ministrija, Valsts ieņēmumu 

dienests vai attiecīgās pašvaldības publicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis‖ informāciju par nodokļu 

parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

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

nodokļiem un nodevām‖ 25.panta 1.daļas 3.punktu, 3.daļu,  Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 

24.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu ,  atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 3.1.Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu sekojošām mirušām personām, kurām beigušās 

zemes lietošanas tiesības: 

 - A. V.– par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6894-005-0042 „Ūdri‖, Salnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 196.53 par laika periodu no 

1998.gada līdz 2010.gadam, nokavējuma nauda – Ls 171.77, kopā – Ls 368.30; 

 - A. B.- par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6894-006-0300 „Bez adreses‖, Salnavas 

pagasts, Kārsavas novads – nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 4.91 par laika periodu no 

2008.gada līdz 2009.gadam, nokavējuma nauda – Ls 3.35, kopā – Ls 8.26; 

- V. K.– par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6894-007-0025 

„Nezināms(68940070025)‖, Salnavas pagasts, Kārsavas novads-  nekustamā īpašuma nodokļa 

pamatparāds Ls 116.43 par laika periodu no 1998.gada līdz 2005.gadam, nokavējuma nauda – Ls 

121.48, kopā – Ls 237.91; 

- A. M.– par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6894-006-0046 „Dzeguzene‖ Salnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 64.17 par laika periodu no 

1997.gada līdz 2010.gadam, nokavējuma nauda – Ls 58.14, kopā – Ls 122.31; 

- V B.– par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6894-011-0123 

„Nezināms(68940110123)‖ Salnavas pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa 

pamatparāds Ls 69.72 par laika periodu no 1998.gada līdz 2004.gadam, nokavējuma nauda – Ls 

72.58, kopā – Ls 142.30; 

- S. U.– par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6894-008-0035 „Bez adreses‖ Salnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 14.28 par laika periodu no 

2004.gada līdz 2007.gadam, nokavējuma nauda – Ls 14.10, kopā – Ls 28.38; 

 - S. J.- par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6894-008-0090 „Bez adrese‖ Salnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 11.28 par laika periodu no 

2004.gada līdz 2007.gadam,  nokavējuma nauda – Ls 11.14, kopā – Ls 22.42; 

- V. B.– par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6894-008-0023 

„Nezināms(68940080023)‖ Salnavas pagasts, Kārsavas novads-  nekustamā īpašuma nodokļa 



pamatparāds Ls 39.83 par laika periodu no 1998.gada līdz 2004.gadam, nokavējuma nauda – Ls 

41.76, kopā – Ls 81.59; 

- K. K.– par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6872-003-0058 „Bez adreses‖ 

Mērzdenes pagasts, Kārsavas novads nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 5.85 par 

2008.gadu, nokavējuma nauda – Ls 4.48, kopā – Ls 10.33; 

  

 

II.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamību 

personām, kurām ar pašvaldības – Salnavas pagasta padomes – lēmumu ir izbeigtas zemes lietošanas 

tiesības daţādos laika periodos pirms novada izveidošanas. 

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

ka visām personām zemes lietošanas tiesības izbeigtas pirms vairāk nekā astoņiem gadiem un 

nodokļa pamatparāds nepārsniedz Ls 150.  

 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.  

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

nekustamā īpašuma nodokli‖ 9.panta 2.daļu , Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 24.septembra 

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

komitejas sēdes atzinumu ,  atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 3.1.Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu sekojošām personām, kurām ar pašvaldības 

/bijušās Salnavas pagasta padomes/ lēmumu izbeigtas zemes lietošanas tiesības: 

 - T. G. – par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6894-005-0116 

„Nezināms(68940050116)‖ Salnavas pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa 

pamatparāds Ls 100.31 par laika periodu no 2001.gada līdz 2004.gadam, nokavējuma nauda – Ls 

101.14, kopā – Ls 201.45; 

 - T. V. – par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6894-011-0049 

„Nezināms(68940110049)‖ Salnavas pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa 

pamatparāds Ls 5.04 par laika periodu no 2001.gada līdz 2006.gadam, nokavējuma nauda – Ls 5.07, 

kopā – Ls 10.11; 

 

 



III.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamību 

par laika periodu no 2002.gada līdz 2003.gadam nekustamajam īpašumam Kārsavas novada 

Malnavas un Salnavas pagastā.  

2.Atbilstoši likuma „ Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 7.panta 3.punkta prasībām (līdz 

01.01.2010.) „Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo kalendāro 

mēnesi pēc īpašuma tiesību vai valdījuma izbeigšanās, un nodoklis par pēdējo maksāšanas termiņu 

tiek noteikts attiecīgi vienas trešdaļas, divu trešdaļu vai pilnas ceturkšņa nodokļa summas apjomā‖.  

7.panta 1.punkts noteica, ka „ Nekustamā īpašuma nodoklis jāsāk maksāt ar nākamo 

kalendāro mēnesi pēc īpašuma tiesību vai valdījuma rašanās attiecīgi vienas trešdaļas, divu trešdaļu 

vai pilnas ceturkšņa nodokļa summas apjomā.  

Pēc 7.panta 2.punkta prasībām „Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ir pienākums 

mēneša laikā no īpašuma tiesību vai valdījuma rašanās dienas pieteikties pašvaldībā, kuras 

administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums vai tā daļa.  

Jaunais īpašnieks likumā noteiktajā kārtībā nepaziņoja pašvaldībai – Malnavas pagasta padomei, 

Salnavas pagasta padomei – par to, ka ir ieguvis īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu. Likumā 

noteikto termiņa ierobeţojumu dēļ pašlaik vairs nav iespējams piedzīt radušos parādu, līdz ar to ir 

jādzēš nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds par 2002. un 2003.taksācijas gadiem. 

 Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta 3.daļu, pašvaldību budţetos 

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

naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. 

Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta 4.daļai, attiecīgā pašvaldība publicē 

laikrakstā „Latvijas Vēstnesis‖ informāciju par nodokļu parādu dzēšanu. 

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

nekustamā īpašuma nodokli‖ 9.panta 2.daļu,  Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 24.septembra 

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

komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 3.1.Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu sekojošām personām, kurām beigušās īpašuma 

tiesības: 

- J. L. – par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6868-008-0168 „Bormaņi‖ Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu par laika periodu no 2002.gada 

līdz 2003.gadam Ls 15.89 apmērā, nokavējuma naudu Ls 15.89, kopā – Ls  31.78. 

- A.Č.– par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6894-006-0271 „Kļavas‖ Salnavas 

pagasts, Kārsavas novads-  nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 0.04 par 2003.gadu,  

nokavējuma nauda – Ls 0.04, kopā – Ls 0.08; 

- Ņ. K.– par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6894-008-0053 „Vāverītes‖ Salnavas 

pagasts, Kārsavas novads – nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 0.68 par 2003.gadau,  

nokavējuma nauda – Ls 0.68, kopā – Ls 1.36; 

- R. D.– par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6894-008-0080 „Zaļumgrīvas‖ Salnavas 

pagasts, Kārsavas novads – nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 0.24 par 2003.gadu,  

nokavējuma nauda – Ls 0.24, kopā – Ls 0.48; 



- J. A– par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6894-900-0004 „Bļaši‖ Salnavas pagasts, 

Kārsavas novads- - nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 1.48 par 2003.gadau, nokavējuma 

nauda – Ls 1.48, kopā – Ls 2.96; 

- J. K.– par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6894-007-0054 „Jānīši‖  Salnavas 

pagasts, Kārsavas novads- - nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 0.11 par 2003.gadau, 

nokavējuma nauda – Ls 0.11, kopā – Ls 0.22; 

-Ţ. Z.– par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6894-009-0085 

„Nezināms(68940090085)‖ Salnavas pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa 

pamatparāds Ls 105.24 par laika periodu no 1999.-2004.gadam, nokavējuma nauda – Ls 108.18, 

kopā – Ls 213.42; 

 

Tāpat Kārsavas novada domes deputāti nolēma izveidot komisiju, kuras sastāvā  iekļaut 

deputātu Juri Poikānu, novada pašvaldības izpilddirektoru,  lauksaimniecības konsultantu (no katra 

pagasta) un zemes ierīkotājus. Komisijas uzdevums , apsekot novada  zemes platības , kuru īpašnieki 

miruši un noskaidrot vai tās tiek apstrādātas.   

 

 

       6.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda piedziņu 

/Ziņo V.Lipska/ 

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

Civilprocesa likuma 600.panta 5.daļu ,  atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs 

Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis 

Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

 1.1.Piedzīt no A. M. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2010-2012), piedziņu vēršot uz 

nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

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

 1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 2.1.Piedzīt no L. G. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2005-2012), piedziņu vēršot uz 

nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai 

Gaidai Rutkovskai. 

 2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 3.1.Piedzīt no V. V. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (1996-2012), piedziņu vēršot uz 

nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

3.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai 

Gaidai Rutkovskai. 

 3.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 



 

 

4.1.Piedzīt no G. K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2009-2012), piedziņu vēršot uz 

nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

4.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai 

Gaidai Rutkovskai. 

 4.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas 

 

 

5.1.Piedzīt no V. P. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2006-2012), piedziņu vēršot uz 

nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

5.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai 

Gaidai Rutkovskai. 

 5.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas 

 

 

 6.1.Piedzīt no J. T. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2009-2012), piedziņu vēršot uz 

nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

6.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai 

Gaidai Rutkovskai. 

 6.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 7.1.Piedzīt no V. A. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2007-2012), piedziņu vēršot uz 

nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

7.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai  

 7.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 8.1.Piedzīt no Sabiedrības ar ierobeţotu atbildību "TIMBER IMPEX" nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu (2011-2012), piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

8.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai 

Gaidai Rutkovskai. 

 8.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 9.1.Piedzīt no Sabiedrības ar ierobeţotu atbildību "Bonavi" nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu (2009-2012), piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo īpašumu. 

9.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai 

Gaidai Rutkovskai. 

 9.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 



 

 

 

 10.1.Piedzīt no Sabiedrības ar ierobeţotu atbildību "Katrīnas 5" nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu (2008-2012), piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo īpašumu. 

10.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai 

Gaidai Rutkovskai. 

 10.3..Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 11.1.Piedzīt no Sabiedrības ar ierobeţotu atbildību "ALVies‖ nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu (2009-2012), piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo īpašumu. 

11.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai 

Gaidai Rutkovskai. 

 11.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

                                                                   7.& 

         Par izmaiņām  Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā ar 01.10.2012. 

/Ziņo:  S.Sprukte/ 

 

 

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

4.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu , atklāti 

balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, 

Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, 

Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ: 

 

 

Veikt izmaiņas  Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā: 

 

Palielināt : 

 

 Mērdzenes saimniecība – 1.0 amata vienības sezonas kurinātājs – mēneša alga Ls200.00  

 Mājokļu apsaimniekošana – 1.0 amata vienības strādnieks– mēneša alga Ls 200.00   

 Mājokļu apsaimniekošana – 1.0 amata vienības strādnieks– mēneša alga Ls 200.00   

 Pirmsskolas skolotājs (Valsts fin.) Meţvidu PII – 0,5 likme - 140,00 Ls 

  Pirmsskolas sporta skolotājs( Valsts fin.) Mērdzenes PII – 0,166 likme – 46,48Ls 



      Pirmsskolas sporta skolotājs( Valsts fin.) Meţvidu PII – 0,333 likme – 93,24 Ls   

      Pirmsskolas sporta skolotājs( Valsts fin.) Salnavas PII – 0,166 likme – 46,48 Ls 

      Pirmsskolas sporta skolotājs( Valsts fin.) Malnavas PII – 0,333 lime – 93,24 Ls 

      Pirmsskolas sporta skolotājs( Valsts fin.) Kārsavas PII – 0,333 likme – 93,24 Ls 

      Logopēds (Valsts fin.) Malnavas PII – 0,5 likme – 140,00 Ls 

      Logopēds (Valsts fin.) Salnavas PII– 0,19 likme – 52,20 Ls 

      Mūzikas skolotājs (Valsts fin.) Salnava PII - 0,1 likme – 28,00Ls 

 

 

 

                                                                         8.& 

Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par novada 

pamatbudţetu 2012.gadam”pieņemšanu 

/Ziņo:  S.Sprukte/ 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 46.pantu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 

24.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 16 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1 

„Par novada pamatbudţetu 2012.gadam” /pielikumā/. 

2.Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai. 

3.Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt tos 

Vides aizsardzības  un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

                                                                    9.& 

Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 „Par novada  speciālo 

budţetu 2012.gadam”pieņemšanu 

/Ziņo:  S.Sprukte/ 

 

 

 



Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 46.pantu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 

24.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 17 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1 

„Par novada speciālo budţetu 2012.gadam” /pielikumā/. 

2.Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai. 

3.Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt tos 

Vides aizsardzības  un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

 

                                                                          10.& 

Par  Kārsavas novada  

metodisko apvienību darbības nolikuma apstiprināšanu 

/Ziņo:  V.Šicāne/ 

 

 

Pamatojoties uz  Izglītības likuma  17.panta trešās daļas  24.punktu, MK noteikumu Nr. 836 

otrās .daļas 26.punktu  , Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu 

, atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris 

Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars 

Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  

dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt  Kārsavas novada metodisko apvienību darbības nolikumu/pielikumā/: 

 

 

11.& 

Par  grozījumiem noteikumos „Kārtība, kādā Kārsavas novada pašvaldībā 

 aprēķina uz sadala valsts budţeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības, 

vispārējās vidējās izglītības, interešu izglītības un bērnu no piecu gadu vecuma izglītojamā 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām izmaksām” 

                                                                  /V.Šicāne/ 

 

 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala 

valsts budţeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai, atklāti 



balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, 

Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, 

Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ: 
 

 

Apstiprināt grozījumus noteikumos „Kārtība, kādā Kārsavas novada pašvaldībā 

 aprēķina uz sadala valsts budţeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības, 

vispārējās vidējās izglītības, interešu izglītības un bērnu no piecu gadu vecuma izglītojamā 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām izmaksām”. 

 

                                                                                                                                      

 

12.& 

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājas vietniekam 

(P.Laganovskis) 

 

 Kārsavas novada pašvaldība ir saņēmusi domes priekšsēdētājas vietnieka Pētera Laganovska   

iesniegumu par ikgadējā  atvaļinājuma piešķiršanu no 8.oktobra. 

Izskatījusi Kārsavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka P.Laganovska iesniegumu par 

ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 

27.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 11( Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina 

Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  

PRET – nav, ATTURAS – nav, Pēteris Laganovskis nepiedalās balsošanā, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 
 

 

Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniekam P.Laganovskim ikgadējo atvaļinājumu divas   

kalendārās nedēļas no 2012.gada 8.oktobra par nostrādāto laika periodu no 2011.gada 

30.decembra līdz  2012.gada 29.decembrim. 

 

                                                       13.& 

Par līguma par abpusēju sadarbību starp Gusaru pašvaldību (Azerbaidţānas Republika)  

un Kārsavas novada pašvaldību (Latvijas Republika) apstiprināšanu 

(P.Laganovskis) 

 

 

 

2012.gada 19.septembrī Kārsavas novada pašvaldībā tika noslēgts līgums par abpusēju 

sadarbību starp Gusaru pašvaldību un Kārsavas novada pašvaldību . 



Parakstot šo līgumu, Gusaru pašvaldības priekšsēdētājs Alfaddin Ibrahimov un Kārsavas 

novada pašvaldības priekšsēdētāja Ināra Silicka , balstoties uz savstarpējām attiecībām, pasludināja 

sevi par „Sadraudzības pašvaldībām‖. 

Ņemot vērā abu valstu efektīvo likumdošanu, savstarpējo cieņu un kopīgos rīcības 

pamatprincipus, pašvaldības  apņēmās stiprināt attiecības un attīstīt sadarbību daţādās jomās. 

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

novada pašvaldības 2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11(   

Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, 

ATTURAS – 1(Antoņina Babāne), Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 
 

 

Apstiprināt  līgumu par abpusēju sadarbību starp Gusaru pašvaldību un Kārsavas 

novada pašvaldību . 

 

              14.& 

                                                Par  finansiālu atbalstu projektiem 

(A.Danča) 

 

 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts biedrības „ Kūzuls‖ valdes locekles V. K. 

iesniegums ar lūgumu līdzfinansēt  projektu „ Šūšanas meistardarbnīcas izveide-sociālā 

pakalpojuma nodrošināšanai Salnavā”. Projekta iesniegums tika iesniegts  LAD Lauku attīstības 

programmas 2007. – 2013.gadam 413.pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā‖  atklātā projektu  konkursā  

un tika atbalstīts. Projekta publiskais  finansējums LVL 3483.00, nepieciešams  līdzfinansējums  

LVL 387.00 apmērā. 

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

novada pašvaldības 2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12(   

Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, 

Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1.1. Atbalstīt   projektu ” Šūšanas meistardarbnīcas izveide-sociālā pakalpojuma 

nodrošināšanai Salnavā ”; 

1.2. Garantēt projekta līdzfinansējumu Ls 387.00 apmērā; 

1.3. Noteikt  V. K.  par atbildīgo  par šā projekta realizāciju. 

 

 

2.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts biedrības „ Kūzuls‖ valdes locekles V. K. 

iesniegums ar lūgumu līdzfinansēt  projektu „ Skaistumkopšanas pakalpojuma nodrošināšana 

Salnavas pagasta iedzīvotājiem”. Projekta iesniegums tika iesniegts  LAD Lauku attīstības 

programmas 2007. – 2013.gadam 413.pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves 



kvalitātes veicināšana vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā‖  atklātā projektu  konkursā  

un tika atbalstīts. Projekta publiskais  finansējums LVL 6300.00, nepieciešams  līdzfinansējums  

LVL 700.00 apmērā. 

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

novada pašvaldības 2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11(   

Pēteris Laganovskis, Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – 

1(Aleksandrs Šarkovskis), ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

2.1. Atbalstīt   projektu ” Skaistumkopšanas pakalpojuma nodrošināšana Salnavas 

pagasta iedzīvotājiem  ”; 

2.2. Garantēt projekta līdzfinansējumu Ls 700.00 apmērā; 

2.3. Noteikt  V.K. par atbildīgo  par šā projekta realizāciju. 

 

15.& 

Par 2011.gada 24.augusta lēmuma/ protokols  Nr. 11 7.&/ „ Par piedalīšanos projektā” 

precizēšanu 

(P.Laganovskis) 

  

Kārsavas novada pašvaldībā  2012.gada 24.septembrī ir saņemta Valsts reģionālās attīstības 

aģentūras direktores S.Zvidriņas   vēstule par to , ka Latvijas - Šveices sadarbības programmas 

individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs‖ 

(turpmāk – projekts) ietvaros Kārsavas  novada vispārējās izglītības iestādes ēkās vai to daļās ir 

paredzēts uzstādīt ugunsaizsardzības sistēmas. 

SIA „Būvuzraugi LV‖ eksperti ir veikuši izglītības iestāţu apsekošanu, sagatavojuši tehnisko 

dokumentāciju, un ir aprēķinātas prognozējamās ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanas izmaksas par 

katru objektu. 

 Lai aģentūra varētu izsludināt centralizētu ugunsaizsardzības sistēmu iepirkumu,  novada 

pašvaldībai ir jāapliecina dalība projektā, jāapliecina gatavība noslēgt līgumu ar aģentūru par 

projekta ieviešanu,  jāakceptē plānotās ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanas kopējās izmaksas, 

jāapņemas nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanas 

kopējām izmaksām, jāapliecina, ka pašvaldība veiks projekta rezultātu uzturēšanu saskaņā ar 

projekta nosacījumiem, kā arī jāpieņem lēmums pilnvarot aģentūru veikt ugunsaizsardzības sistēmu 

iepirkumu un slēgt iepirkuma līgumu pašvaldības vārdā. Kopējās projekta izmaksas sastāda Ls 

44793,53 apmērā.  

2011.gada 24.augusta domes sēdē tika pieņemts lēmums par piedalīšanos projektā „Atbalsts 

ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs‖  , kur kopējās izmaksas 

sastādīja  Ls 32 362 ,  t.sk. pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā. 

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

Reģionālās attīstības aģentūras 2012.gada 24.septembra vēstuli, atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris 

Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina 

Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  

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

 



 1. Precizēt  Kārsavas novada pašvaldības domes 2011.gada 24.augusta lēmumu par 

atbalstu  Latvijas Šveices sadarbības programmas  projektam „ Atbalsts  ugunsdrošības 

pasākumiem pašvaldību  vispārējās izglītības iestādēs” 

             2.Garantēt  līdzfinansējumu  4479,35  apmērā. 

 3. Pilnvarot  Valsts Reģionālās attīstības aģentūru veikt centralizētu ugunsaizsardzības 

sistēmu iepirkumu un noslēgt iepirkuma līgumu pašvaldības vārdā.  

 

 

                                                                     16.& 

Par 2012.gada 22.februāra lēmuma  “ Par Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobeţu 

sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-

2013 izsludināto Programmas projektu konkursu uzsaukumu” precizēšanu  

                                                                      /I.Nagle/ 

 

Kārsavas novada pašvaldības  attīstības nodaļas vadītāja Inese Nagle informēja deputātus, ka  

2012.gada 22.februāra domes sēdē tika izskatīts jautājums   par Igaunijas – Latvijas – Krievijas 

pārrobeţu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-

2013 izsludināto Programmas projektu konkursu uzsaukumu, kā arī  sniegta informāciju par Viļānu 

novada (Latvija) un Šliselburgas pašvaldības (Krievija) vēlmi piedalīties kopīga projekta realizēšanā. 

Plānotais Kārsavas novada pašvaldības budţets bija  – 60 000 EURO, Eiropas līdzfinansējums 54 

000 EURO un nacionālais finansējums 6 000 EURO. Kārsavas novada pašvaldība nolēma  

piedalīties  projekta pieteikuma sagatavošanā un iesniegšanā  Igaunijas – Latvijas – Krievijas 

pārrobeţu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-

2013 izsludinātajā Programmas projektu konkursu uzsaukumā kopā ar Viļānu novadu (Latvija) kā 

vadošo partneri un Šlisselburgas pašvaldību (Krievija). 

.Projekta oficiālais nosaukums latviešu valodā: Latvijas-Krievijas pierobeţu pašvaldību 

vienotas kultūras informācijas telpas un sadarbības tīkla veidošana, izmantojot literāri 

mākslinieciskā jaunrades potenciāla iespējas. 

Projekta oficiālais nosaukums angļu valodā: Latvia-Russia border municipality united 

cultural information place and cooperative net shaping used by literary artistic creative potential.  

Īsais nosaukums: FORGET A HURRY. 

Pamatojoties uz attīstības nodaļas vadītājas sniegto  informāciju par Igaunijas – Latvijas – 

Krievijas pārrobeţu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 

ietvaros 2007-2013 izsludināto Programmas projektu konkursu uzsaukumu, kā arī informāciju par 

Viļānu novada (Latvija) un Šliselburgas pašvaldības (Krievija) vēlmi piedalīties kopīga projekta 

realizēšanā , atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars 

Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds 

Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas 

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

  

 Precizēt plānoto Kārsavas novada pašvaldības budţetu – 65 000 EURO, Eiropas 

līdzfinansējums 58 500 EURO un nacionālais finansējums 6 500 EURO, sakarā ar projekta 

partneru precizēto budţetu un aktivitāšu sadali starp partneriem. 

 

 

 



 

17.& 

Par Stacijas ielas Kārsavā rekonstrukciju 

/P.Labanovskis/ 

  

  Novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Labanovskis apvienotajā  finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdē informēja deputātus 

par  Stacijas ielas rekonstrukcijas nepieciešamību., jo no Kārsavas kultūras nama līdz Avotu ielai 

viens ielas  posms paliek neasfaltēts,bet šajā ielas daļā  agrākais asfaltsegums satiksmes intensitātes 

rezultātā  ir nolietojies   un ir izveidojušās dziļas bedres. 

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

novada pašvaldības 2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12(   

Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, 

Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

Veikt Stacijas ielas rekonstrukciju posmā no Avotu ielas līdz Smilšu ielai, nosakot 

termiņus: 

* tehniskā projekta izstrādei līdz 05.10.2012.; 

* rekontrukcijas darbu pabeigšanai līdz 31.10.2012. 

 
 

 

                                                         18.& 

                                       Iesniegumu izskatīšana 

                                               /I.Nagle, P.Laganovskis, V.Lipska/ 

 

1. Kārsavas novada domē ir saņemti personu iesniegumi par daţāda 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, novada  saistošajiem 

noteikumiem, atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars 

Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds 

Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  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  pašvaldībā ir saņemta fonda „ Sibīrijas bērni‖ , reģ. Nr. 40008057169, 

Graudu iela 41a,Rīga, LV-1058, valdes locekles Dzintras Gekas  vēstule  ar lūgumu finansēt 

grāmatas  „ Sibīrijas bērni‖ 2.sējuma angļu valodā izdošanai, 740 interviju digitalizēšanai. 

Kopējās izmaksas ir Ls 55700. No ES projektu konkursā saņemts Ls 33000, no Kultūras 

ministrijas saņemts finansējums Ls 3575 . Iztrūkstošā summa ir Ls 19125. 

Kopējie grāmatas „ Sibīrijas bērni‖ 2.sējuma angļu valodā tulkošanas un tipogrāfijas 

izdevumi sastāda Ls 21977. D.Geka lūdz finansiāli atbalstīt grāmatas „ Sibīrijas bērni‖ 2.sējuma 

tulkošanu angļu valodā un daļēji tipogrāfijas izdevumus Ls 500 apmērā. 

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

novada pašvaldības 2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12(   

Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, 

Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

2.1.Finansiāli atbalstīt grāmatas „ Sibīrijas bērni” 2.sējuma tulkošanu angļu valodā un 

daļēji tipogrāfijas izdevumu segšanu Ls 100 apmērā no  pašvaldības budţeta līdzekļiem 

neparedzētiem gadījumiem. 

2.2. Piešķirtos līdzekļus pārskaitīt uz vēstulē norādīto konta numuru.  

 

 

3.Kārsavas novada pašvaldībā saņemta sabiedrības ar ierobeţotu atbildību „R&K Projekti‖, 

reģistrācijas Nr. 40103180467, Antonijas iela 24-5, Rīga LV–1010, valdes locekles V.Krivmanes 

vēstule par iesniedzējas ieskatā papildus veiktajiem darbiem 2011.gada 18.marta autoruzraudzības 

līgumam „Vienības ielas rekonstrukcija Kārsavas pilsētā”,Nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/004, 

Vienošanās Nr. SM2010/-42 /turpmāk – līgums/. Vēstulei pielikumā pievienots rēķins. 

 3.1.Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, līguma saturu, normatīvo aktu prasības, 

iepazinusies ar būvniecības speciālistu atzinumiem, domes būvinţeniera Z.Nagļa, juristes V.Lipskas, 

galvenās ekonomistes S.Spruktes skaidrojumiem, dome atzīst, ka iesniedzējas lūgums un iesniegtais 

rēķins nav pamatoti un ir noraidāmi. 

  Atbilstoši noslēgtajam autoruzraudzības līgumam pašvaldība apņēmās samaksāt izpildītājam 

– SIA „R&K Projekti‖, 15247,00 LVL (piecpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit septiņi lati, 00 

santīmi) par tā veikto Vienības ielas rekonstrukcijas tehniskā projekta uzraudzību. Kā iesniedzēja ir 

norādījusi vienā no savām vēstulēm pašvaldībai, autoruzraudzība sevī ietver daţādu būvniecības 

gaitā radušos situāciju risināšanu. Arī pašvaldība uzskata, ka autoruzraudzība neaprobeţojas tikai ar 

ierakstu būvniecības uzraudzības ţurnālā un piedalīšanos organizatoriskajās sanāksmēs. 

 Līguma 7.4.punktā noteikts, ka visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu 

vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc 

tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Tāda prasība noteikta arī Civillikuma 1533.pantā – līgums /arī 

papildlīgums vai tā grozījumi/ uzskatāms par galīgi noslēgtu pēc tam, kad abas puses ir vienojušās 

par līguma priekšmetu un cenu. Tādējādi, jebkurus papildus, līgumā neparedzētus darbus, izpildītājs 

varēja veikt tikai tad, kad par to bija vienojies ar pasūtītāju un vienošanās abpusēji tika akceptēta. 

Šādā veidā notika vienošanās par brauktuves izbūves paplašināšanu /pie veikaliem/, par kuras 

nepieciešamību lēma dome un  tika parakstīti attiecīgie izmaiņu akti, kā arī citas izmaiņas, kuras tika 

akceptētas ar savstarpēji parakstītiem aktiem. 



 Izpildītājam ir samaksāta visa līgumā nolīgtā summa, kā arī vēstulē minētās summas par 

papildus līgumā neparedzētiem darbiem. Nekādi citi darbi, kuri pārsniedz autoruzraudzības līguma 

priekšmetu, netika veikti.  

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

balsojot PAR – 10(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis,   

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns,  Inese Nagle, Sandra Palma),  

PRET – nav, ATTURAS – 2(Juris Poikāns, Edgars Puksts), Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ: 

 

 Atzīt par nepamatotu un noraidīt sabiedrības ar ierobeţotu atbildību „R&K Projekti”, 

reģistrācijas Nr. 40103180467, Antonijas iela 24-5, Rīga LV–1010, valdes locekles 

V.Krivmanes vēstulēs norādīto prasījumu par pievienotā rēķina apmaksu. 

 

 

4.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts sabiedrības ar ierobeţotu atbildību „Latvijas 

neatkarīgā inspekcija‖, vienotais reģistrācijas numurs 40003554917, juridiskā adrese: Gogoļa iela 

23, Rīga, mācību centra direktora vietnieces mācību darbā S.Blūmas iesniegums, kurā tiek lūgts 

nodot nomas lietošanā telpu ar kopējo platību 50 kv.m. Kārsavas vidusskolas ēkā, nomas mērķis - 

profesionālās izglītības programmu īstenošanai. Iesniedzēja vēlas izmantot šo telpu daţas reizes 

nedēļā, netraucējot vidusskolas mācību procesu. 

 . Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības, deputāti uzskata, ka ir 

iespējams nodot nomas lietošanā klasi vidusskolas ēkā Vienības ielā 53, Kārsavā, jo nomai nebūs 

nepārtraukts, bet regulārs raksturs /daţas reizes nedēļā/, netiks traucēts skolas mācību process un 

telpas izmantošanas laiks un ilgums tiks saskaņots ar iestādes vadītāju – vidusskolas direktoru 

E.Pukstu. Pašvaldība gūs ienākumus no savas mantas iznomāšanas. Šādos gadījumos nav 

nepieciešams izsludināt nomas tiesību izsoli. 

.Pamatojoties uz Ministru Kabineta 08.06.2010. noteikumu nr.515 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 

tipveida nosacījumiem‖ 3.punktu, 4.2.2.punktu, kurā noteikts, ka nomnieka noskaidrošanai izsoli 

nerīko, ja nomas objekts netiek nodots nepārtrauktā nomnieka lietošanā, bet nomai ir regulārs 

raksturs (piemēram, sporta zāles noma divas reizes nedēļā), un nomas maksa nav noteikta Ministru 

kabineta, pašvaldību domes vai citas atvasinātas publiskas personas apstiprinātā maksas 

pakalpojumu cenrādī, atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 4.1.Nodot sabiedrībai ierobeţotu atbildību „Latvijas neatkarīgā inspekcija”, vienotais 

reģistrācijas numurs 40003554917, juridiskā adrese: Gogoļa iela 23, nomas lietošanā telpu 

/mācību klasi/ 50 kv.m. platībā Kārsavas vidusskolas ēkā Vienības ielā 101, Kārsavā, nosakot 

nomas maksu Ls 50 mēnesī. Telpas izmantošanas laiku un ilgumu nomniekam jāsaskaņo ar 

vidusskolas direktoru E.Pukstu.  

 4.2.Domes juristei V.Lipskai sastādīt terminētu nomas līgumu ar iepriekšminētajiem 

nosacījumiem. Noteikt nomas līguma termiņu – 1 gads no tā noslēgšanas brīţa. 

 

 



5. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts J. S. iesniegums ar lūgumu izīrēt viņam dzīvokli. 

. Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 13.panta 1.daļu, atklāti balsojot PAR – 

12(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, 

Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

5.1.Sniegt J. S.  palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņam dzīvokli nr.1, 

Skolas ielā 3b, Kārsavā, Kārsavas novads.  

5.2.Sabiedrībai ar ierobeţotu atbildību „Kārsavas namsaimnieks” noslēgt īres līgumu 

uz nenoteiktu laiku. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

6.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts S. D. ,  dzīv. Meţvidu pag.,________________ 

iesniegums par nepieciešamību sniegt pakalpojumus viņas dēlam R. D. dienas aprūpes centrā „Īpašais 

bērns‖ par pašvaldības līdzekļiem. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 13.07.1999. MK noteikumu Nr. 250 

„Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāţu vai sociālās aprūpes 

iestāţu sniegtajiem pakalpojumiem‖ 3. punktu, atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

6.1. Noslēgt līgumu ar Rēzeknes pilsētas domi par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par  

sociālās aprūpes iestādes „Ipašais bērns” sniegtajiem pakalpojumiem no 10.09.2012. – 

31.12.2012. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

19.& 

    Par zemes vienību lietošanas mērķu maiņu 

/A.Orinska/ 

 

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

īpašuma valsts kadastra likuma‖ 9. panta pirmo daļu, saskaņā ar 20.06.2006. gada Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība‖ prasībām, Kārsavas novada pašvaldības domes 

2009. gada 30.septembra saistošiem noteikumiem Nr.6 „Par Kārsavas novada teritoriālo vienību 

teritorijas plānojumu apstiprināšanu‖, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 24.septembra 

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

komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 



1. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 010 0177 -8,1 ha platībā 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  no -zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība           ( kods 0101) uz – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

meţsaimniecība ( kods 0201). 

 

2.  Mainīt zemes   vienību ar kadastra apzīmējumiem  6870 005 0133 – 2,2 ha platībā un  

6870 005 0165 – 2,8 ha kopplatība  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  no -zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101) uz – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība ( kods 0201). 

 

 

20.& 

                         Par lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu 
                                                             /A.Orinska/ 

 

             Kārsavas novada domē ir saņemts zemes nomnieka A. P. iesniegums par 07.07.2007.  ar 

pašvaldību noslēgtā  lauku apvidus zemes nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu  uz zemes 

vienību, kura tika iznomāta ‖Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

iesniegumi par  sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma‖ 25. panta noteiktā kārtībā. 

 Izvērtējot nomnieka iesniegumu, pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma 

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

likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, LR Ministru kabineta 30.08. 2005. noteikumiem Nr. 

644 ‖ Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību‖, prasībām , Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 24.septembra apvienotās 

finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, 

Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, 

Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1. Pagarināt 2007. gada 7. jūlijā starp pašvaldību, kā iznomātāju, no vienas puses un A.P., 

dzīves vieta deklarēta- ___________-,  Meţainčuki, Meţvidu pag., Kārsavas novads, kā 

nomnieku, no otras puses, noslēgtā nomas līguma  termiņu par apbūvētas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6870 006 0242 – 0,1 ha platībā Meţvidu pagastā nomu   uz laiku līdz 

2022. gada 31. decembrim. 

2. Noteikt, ka zemes vienības  nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 

gadā. 

3.Uzdod zemes lietu speciālistei Ludmilai Krišānei viena mēneša laikā no šā lēmuma 

pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minēto zemes gabalu nomu. 

 

21.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0069 platības un zemes vienības 

robeţu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 



         Izvērtējot SIA „ Kvintesence‖, iesniegto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 

004 0069 zemes vienības robeţu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz Ministru 

kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 ‖Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi‖, MK 22.12.2009. noteikumu Nr. 1602 „ Noteikumi par nekustamā īpašuma 

objekta apgrūtinājumu klasifikāciju‖ prasībām, spēkā esošo Meţvidu pagasta teritorijas plānojumu 

2004-2016. gadiem, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris 

Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars 

Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  

dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0069 robeţu, situācijas 

un apgrūtinājumu plānu. 

2.  Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6870 004 0069 kopplatību – 18,69 ha. 

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

lauksaimniecība ( kods 0101). 

4. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0069 apgrūtinājumus:  

1.12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tiklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 

ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās  ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,41 ha. 

2.110402 – ierīkotās ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,82 ha 

3.12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 1,23 ha. 

 

22.& 

Par  nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam 

/A.Orinska/ 

 

           Kārsavas novada domē ir saņemts O. B. 2012.gada 30.augusta iesniegums par nosaukuma 

piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6894 003 0091 Salnavas  pagasta teritorijā. 

 Pamatojoties uz iesniegumu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 

otro daļu, kas nosaka, ka nosaukumus apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina attiecīgā 

novada dome, un pamatojoties uz  Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 ‖Kadastra 

objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi‖, likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta  

27.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, 

Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, 

Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ: 

 

     1. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6894 003 0091 Salnavas pagasta teritorijā  

nosaukumu „Pakavi”. 

 

23.& 

Par  adrešu piešķiršanu un maiņu 



/A.Orinska/ 

 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, nosaukumus 

apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina attiecīgā novada dome, savukārt, atbilstoši 

14.panta trešajai daļai, lēmumu par nosaukuma apstiprināšanu attiecīgā pašvaldība piecu darba dienu 

laikā pēc tā parakstīšanas nosūta valsts zemes dienestam. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, kas 

nosaka, ka nosaukumus apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina attiecīgā novada dome, un 

pamatojoties uz ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr. 1269 „ Adresācijas sistēmas 

noteikumi‖ 2.punktu, 6.punktu, 8.punktu, 11.punktu, 28. punktu, 34.punktu, 38.punktu.  

Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 

1.punktu, 67.pantu, 70.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta   pirmās daļas   

27.punktu,   47.panta   pirmo un otro daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 24.septembra 

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

komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1. Mainīt nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0123 adresi no 

„Greiškāni”, Meţainčuki, Meţvidu pagasts, Kārsavas novads uz adresi „Greiškāni”, 

Jaunivanova, Meţvidu pag., Kārsavas nov., LV- 5725. 

2. Mainīt ēkām un būvēm, kas atrodas uz zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6894 

005 0074, adresi „Zīlītes”, Ţeikari, Salnavas pag., Kārsavas nov.  uz  „Jāniši”, Ţeikari, 

Salnavas pag., Kārsavas nov., LV -5740. 

3. Mainīt ēkām un būvēm, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 

006 0135, adresi no „ Ozoliņi” ,  Korecki, Salnavas pag.,  Kārsavas nov.,  LV 5740  uz  „ 

Tutāni”,  Korecki, Salnavas pag.,  Kārsavas nov., LV- 5740. 

4. Piešķirt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0011 001 001 ( dzīvoklis nr.1), 

īpašuma  kadastra Nr. 6894 900 0004, adresi: „Bļaši”-1, Bļaši, Salnavas pag., Kārsavas 

nov., LV- 5717.  

5. Piešķirt  telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0011 001 002 ( dzīvoklis nr.2),   

īpašuma ar kadastra Nr. 6894 900 0017, adresi: „Bļaši”-2, Bļaši, Salnavas pag., 

Kārsavas nov., LV- 5717.  

6. Piešķirt  telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0061 001 001 ( dzīvoklis nr.1) 

adresi: „Zelmeņi”-1, Ţurlova, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV-5717.  

7. Piešķirt  telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0061 001 002 ( dzīvoklis nr.2),   

kadastra Nr. 68949000026, adresi: „Zelmeņi”-2, Ţurlova, Salnavas pag., Kārsavas nov., 

LV- 5717.  

 

 

 

24.& 

                                     Par nekustamā īpašuma „Gaudas” sadalīšanu 



/A.Orinska/ 

 

           Kārsavas novada domē ir saņemts J. L., 2012. gada 19. septembra iesniegumu, reģ. Nr. 3-

13.2.1/ 919 par nekustama īpašuma „Gaudas‖, kurš atrodas Kārsavas novada Meţvidu  pagasta, 

sadalīšanu. divos  īpašumos. 

   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā 

pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma‖ 19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta 

iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu 

vairākos nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi‖  prasībām , Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta 

un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Atļaut atdalīt no nekustama īpašuma “Gaudas” kadastra numurs 6870 005 0164  

divas atsevišķas  vienības ar kadastra apzīmējumiem  6870 005 0133 – 2,2ha platībā un  6870 

005 0165 – 2,8 ha kopplatība.  

     2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu “Gaudiņas”.  

   3. Mainīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  6870 005 0133 – 2,2ha platībā un  

6870 005 0165 – 2,8 ha kopplatība  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  no -zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101) uz – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība ( kods 0201). 

 

 

25.& 

                                 Par nekustamā īpašuma „Glorijas ” sadalīšanu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada domē 21.09.2012. ir saņemts iesniegums par nekustamā īpašuma „ 

Glorijas‖ Kārsavas novada Malnavas pagastā ar kadastra Nr. 6868 003 0236 sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu  atdalāmajam nekustamam  īpašumam. 

   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā 

pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma‖ 19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta 

iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu 

vairākos nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi‖  prasībām , Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta 

un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 



Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “ Glorijas”- kadastra Nr. 6868 003 0236, atdalot 

no tā  divas zemes vienības: zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6868 010 0184 -2,01 ha 

platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 010 0197-0,7962 ha platībā. 

 

2. Piešķirt atdalāmajam nekustamam īpašumam nosaukumu „ Jaunās Glorijas”. 

 

 

26.& 

                                Par nekustamā īpašuma „Skanuļi ” sadalīšanu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada domē 12.09.2012. ir saņemts iesniegums par nekustamā īpašuma „ Skanuļi‖ 

Kārsavas novada Malnavas pagastā ar kadastra Nr. 6868 010 0036 sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu  atdalāmajam nekustamam  īpašumam. 

   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā 

pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma‖ 19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta 

iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu 

vairākos nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi‖  prasībām, Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta 

un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “ Skanuļi”- kadastra Nr. 6868 010 0036, atdalot 

no tā  vienu zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0385 -1,1 ha platībā.  

2. Piešķirt atdalāmajam nekustamam īpašumam nosaukumu „ Jaunprieţmalas”. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

27.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0065 

 nekustamā īpašuma lietošanas  mērķi 

/A.Orinska/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā saņemta VZD Latgales reģionālas nodaļas 06.09.2012.  vēstule Nr. 

10/03-167039-4 „Par zemes lietošanas mērķi, kurā ierosināts precizēt zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6854 002 0065 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekrītošās platības. 



Izvērtējot iesniegumā  minēto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma‖ 9. panta pirmo daļu, 

saskaņā ar 20.06.2006. gada Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība‖ 

prasībām, Kārsavas novada pašvaldības domes 2009. gada 30.septembra saistošiem noteikumiem 

Nr.6 „Par Kārsavas novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu‖ , Kārsavas 

novada pašvaldības 2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12(   

Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, 

Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0065 daļas ar kadastra 

apzīmējumu 6854 002 0065 8002 -194,92 ha platībā nekustamā īpašuma  lietošanas mērķi  no - 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība ( kods 0201)  uz –derīgo 

izrakteņu ieguves teritorijas ( kods 0401). 

 

2. Saglabāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0065 ar kadastra 

apzīmējumu daļai-291,28 ha platībā nekustamā īpašuma  lietošanas mērķi-zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība ( kods 0201). 

 

28.& 

                                              Par zemes vienību platību precizēšanu 

/A.Orinska/ 

 

1. Izvērtējot vairāku zemes vienību platību atšķirības Nekustamā īpašuma valsts kadastra ( 

NĪVK)  informācijas sistēmas teksta  un telpiskos datos,  pamatojoties uz  , 10.04.2012. MK 

noteikumu Nr.263 „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 2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, attīstības 

un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, 

Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, 

Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ: 

 
 

1. 1.Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0185 platību saskaņā ar 

grafisko pielikumu, nosakot, ka  zemes vienības kopplatība ir 2,9 ha. 

 

1.2. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0523 platību saskaņā ar 

grafisko pielikumu, nosakot, ka  zemes vienības kopplatība ir 0,3 ha. 

 



1.3. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 0525 platību saskaņā ar 

grafisko pielikumu, nosakot, ka  zemes vienības kopplatība ir 0,6 ha. 

 

 

2. Izvērtējot  Valsts zemes dienesta 2012.gada 17.septembra vēstuli Nr.2-04/4082 „Par 

līdzvērtīgas zemes kompensacijas fondā ieskaitītajam zemes vienībām‖  Kārsavas pilsētā tika 

konstatētas  zemes vienību  platību atšķirības Nekustamā īpašuma valsts kadastra (NĪVK) teksta un 

grafiskajos datos, izvērtējot lietas materiālus, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas datu aktualizācijas nolūkā, pamatojoties 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi‖ , 

likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 27.punktu   , Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 

24.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

2.1.Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0179, Kārsava, Kārsavas 

novads platību nekustamā īpašuma valsts kadastra ( NĪVK) teksta daļā atbilstoši NĪVK 

grafiskajai daļai- 26128 kv.m.(2.6128 ha). 

2.2.Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0375 platību nekustamā 

īpašuma valsts kadastra ( NĪVK) teksta daļā atbilstoši NĪVK grafiskajai daļai- 2963 

kv.m.(0.2963 ha). 

 Veicot zemes vienību robeţu uzmērīšanu dabā, zemes vienību platība un robeţas var tikt 

precizētas un noteikti apgrūtinājumi. 

 
 

 

 

29.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0432 iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts O. Ţ., dzīves vieta deklarēta _____________, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas novads, iesniegums par Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības Malnavas pagasta teritorijā  ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0432 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 publiskas personas  zemes nomu‖  15., 18. 

punktiem, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, 

Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, 

Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ: 

 



1. Iznomāt O. Ţ. personīgās palīgsaimniecības vajadzībām Kārsavas novada 

pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemes vienību Malnavas  pagasta Malnavas  ciemā   ar  

kadastra apzīmējumu  6868 009 0432-0,02 ha platībā uz desmit gadiem. 

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

lauksaimniecība- kods 0101. 

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

kadastrālās vērtības gadā.  

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

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētā zemes gabala nomu.  

 

30.& 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6872 005 0157  

iznomāšanu 

                                                                    /A.Orinska/ 

 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 22.08.2012. lēmumā (sēdes prot. Nr. 

10., 14.&) noteiktā termiņā – laika posmā no 27.08.2012. līdz 21.09.2012. uz Kārsavas novada 

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Kārsavas novada Mērdzenes pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6872 005 0157 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, izvērtējot lietas materiālus, 

pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par valsts un 

pašvaldības zemes nomu‖ 15.,18.3. punktiem, likuma „ Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu,  izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 

12(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, 

Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

  

1. Iznomāt A. N., dzīves vieta deklarēta ____________, Mērdzene, Mērdzenes pag., 

Kārsavas nov.,  pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Mērdzenes pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6872 005 0157-0,5 ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem. 

Zemes izmantošanas mērķis– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101). 

2.Noteikt, ka iznomātās zemes vienības nomas maksa ir 1,5% no zemes vienības 

kadastrālās vērtības gadā.  

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

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētā zemes gabala nomu.  

 

 

31.& 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

Pamatojoties uz  LR likuma „ Publiskas personas mantas atsavināšanas likums‖ 34.panta otro 

daļu , 36.panta pirmo daļu un izsoles noteikumu 7.daļas 7.2. punktu  , Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta 

un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, 



Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2012.gada 17.septembrī notikušās nekustamā īpašuma „Dzelzceļa māja 

Nr.1”-2, Meţvidu pagasts, Kārsavas novads,  izsoles rezultātus. 

2. Septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēgt pirkuma līgumu.  

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

Atbrīvošanas alejā 88,  Rēzekne, LV-4601, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. 

 

32.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003  0034, Parka ielā 10, Kārsavā  

piekritības noteikšanu 

/V.Bļinova/ 

 

Izvērtējot atkārtoti  Valsts zemes dienesta 2012.gada 16.maija vēstuli Nr.2-04/2276 „Par 

rezerves zemes fonda zemes vienībām‖  Kārsavas pilsētā tika konstatēts, ka  zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 6809 003 0034 ir iekļauta rezerves zemes fondā.  

Pēc Kārsavas pilsētas pašvaldības rīcībā esošās informācijas zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 6809 003 0034, Parka ielā 10, Kārsava, Kārsavas novads, platība 2607 kv.m. ir daļa no 

Kārsavas evanģēliski luteriskās draudzes, juridiskā adrese Vienība iela 72, Kārsava, Kārsavas 

novads, reģ.Nr.90000659735, mantojamās zemes , kuras kopējā platība ir 55300 kv.m., ko apliecina 

Latvijas Valsts vēstures arhīva 1994.gada 02.februāra izziņa Nr.3-11/8980.  Kārsavas evanģēliski 

luteriskai draudzei ar Kārsavas pilsētas domes zemes komisijas 1996.gada 26.jūnija lēmumu Nr.61  

„Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu‖    īpašuma tiesības atzītas uz kopējo mantojamās zemes 

platību 5,53 ha (55300 kv.m.), nosakot apgrūtinājumus uz zemes vienības  esošām ēkām un būvēm, 

t.sk. lēmuma punkts 2.4.nosaka apgrūtinājumu uz minēto zemes vienību.   Zemes reformas gaitā 

mantojamais zemes īpašums tika sadalīts atsavišķās zemes vienībās, jo uz tām atradās fiziskām un 

juridiskām personam piederošas ēkas un būves, kas tika reģistrēti zemesgrāmatā kā atsevišķi  ēku un 

būvju īpašumi. Līdz ar to Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā ir kļūdaini ievadīts zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0034, Parka ielā 10, Kārsavā, Kārsavas novads, statuss, 

iekļaujot to rezerves zemes fondā. 

Ar Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 22.augusta domes sēdes protokolu Nr.10, 28.& „Par 

zemes vienību platību un zemes lietošanas mērķu precizēšanu‖ ir precizētas Kārsavas evanģēliski 

luteriskās draudzes mantojamās zemes gabalu platības, robeţas un lietošanas mērķi. 

  Pamatojoties uz  likumu „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās, Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris 

Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina 

Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  

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

 

 



1. Noteikt , ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0034, platība 2607 kv.m., 

Parka iela 10, Kārsava, Kārsavas novads,  piekrīt Kārsavas evanģēliski luteriskai draudzei, 

juridiskā adrese Vienība iela 72, Kārsava, Kārsavas novads, reģ.Nr.90000659735. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

Atbrīvošanas alejā 88,  Rēzekne, LV-4601,viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. 

 

33.& 

Par  nekustamā īpašuma „Lats” , Salnavas  pag., Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts J. Ņ., deklarētā dzīvesvieta ________________, 

Salnava, Salnavas Kārsavas novads,  2012.gada 25.jūlija iesniegums par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašumā „Lats‖, Salnavas pagasts,  Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot ar lietu sasitītos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums „Lats‖ , Salnavas pag., 

Kārsavas novads, kadastra numurs 6894 006 0235, pieder  Kārsavas novada pašvaldībai 

pamatojoties uz 2012.gada 03.septembra  ierakstu Ludzas zemesgrāmatu nodaļas Salnavas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000509449. Nekustamais īpašums sastāv no viena neapbūvēta  

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0554 un kopējo platību 0,0539 ha.  

Pašreizējais zemes lietotājs ir J. Ņ., ar kuru 2011.gada 25.augustā noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums ar reģ. Nr.357.  

Pamatojoties uz LR likuma „Publiskās personas mantas atsavināšanas likums‖ 4.panta ceturtās 

daļas 8.punktu atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu  „Lats‖ , 

Salnavas pagasts,  Kārsavas novads. 

Saskaņā ar Salnavas pagasta teritorijas  plānojumu  , atsavināmais nekustamais īpašums nav 

nepieciešams novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. 

Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 17.punktu, „Publiskās 

personas mantas atsavināšanas likums‖ 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta  piekto daļu, 3.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu , Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 

24.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašuma objektu- nekustamo īpašumu „Lats”, 

kadastra numurs  6894 006 0235,   Kārsavas novada Salnavas pagastā,  kas sastāv no viena 

neapbūvēta zemes gabala  ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0554 – 0,0539 ha platībā. 

2. Noteikt pašvaldības īpašuma objekta- nekustama īpašuma „Lats”,  Salnavas  pagasts, 

Kārsavas novads atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu cenu.  

3. Noteikt J. Ņ.  pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Lats” ,  Salnavas pagasts,  

Kārsavas novads, kadastra numurs 6894 006 0235. 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas 

komisijai  veikt nekustamā īpašuma „Lats” ,  Salnavas  pag.,   Kārsavas novads atsavināšanu 

LR  likuma „Publiskās personas mantas atsavināšanas likums” un 01.02.2011.MK noteikumu  

Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskās personas  manta”  noteiktajā kārtībā. 



Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

Atbrīvošanas alejā 88,  Rēzekne, LV-4601,viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. 

 

 

34.& 

 Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa Vienības ielā 86-1, Kārsavā, Kārsavas novads 

dzīvokļa īpašuma nodibināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

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

daļas 17.punktu , Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris 

Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars 

Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  

dome NOLEMJ: 

 

1.Dzīvokļa īpašuma nodibināšanai ierakstīt Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā 

un Kārsavas novada pašvaldības vārda pašvaldībai piekrītošo dzīvokli Nr.1, Vienības ielā 86, 

Kārsavā, Kārsavas novads, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 68,30 kv.m., 

kopīpašuma domājamās daļas 6830/13980 no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Zemes gabala 

kadastra apzīmējums  6809 003 0021, platība 2137 kv.m. 

2.Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas 

komisijai  veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa  Nr.1, Vienības ielā 86, Kārsava, Kārsavas 

novads ierakstīšanai  zemesgrāmatā  uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

Atbrīvošanas alejā 88,  Rēzekne, LV-4601,viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. 

 

 

35.& 

 Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa Vienības ielā 86-3, Kārsavā, Kārsavas novads 

dzīvokļa īpašuma nodibināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

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

daļas 17.punktu , Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris 

Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars 

Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  

dome NOLEMJ: 

 

1.Dzīvokļa īpašuma nodibināšanai ierakstīt Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā 

un Kārsavas novada pašvaldības vārda pašvaldībai piekrītošo dzīvokli Nr.3, Vienības ielā 86, 



Kārsavā, Kārsavas novads, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 29,80 kv.m., 

kopīpašuma domājamās daļas 2980/13980 no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Zemes gabala 

kadastra apzīmējums  6809 003 0021, platība 2137 kv.m. 

2.Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas 

komisijai  veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa  Nr.3, Vienības ielā 86, Kārsava, Kārsavas 

novads ierakstīšanai  zemesgrāmatā  uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

Atbrīvošanas alejā 88,  Rēzekne, LV-4601,viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. 

 

36.& 

Par nekustamā īpašuma”Kronīši”, Malnavas pag., Kārsavas novads atsavināšanas vērtības 

apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

Izskatot nekustamā īpašuma „Kronīši‖, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, kadastra numurs 

6868 004 0019  vērtēšanas materiālus,   konstatēts , ka pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas 

ierosinātājs ir persona, kas atbilst „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma‖ 4. panta 

ceturtās  daļas 8. punkta noteikumiem un nekustamais īpašums tiek atsavināts šā likuma  noteiktajā 

kārtībā. 

Pamatojoties uz „ Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma‖ 8. pantā, 37. panta 

pirmās daļas 4. punktā noteikto, ka šāda nekustamā īpašuma „ pārdošanas cena ir nosacītā cena, kas 

atbilst mantas vērtībai‖ un  nosacītā cena nevar būt zemāka par īpašuma faktisko vērtību, ņemot vērā 

nekustamā īpašuma  vērtēšanas un atsavināšanas izdevumus , Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta 

un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt  nekustamā īpašuma  „Kronīši”, Malnavas pag., Kārsavas novads nosacīto 

cenu- Ls 822,00 ( astoņi simti divdesmit divi lati  lati 00 santīmi). 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

Atbrīvošanas alejā 88,  Rēzekne, LV-4601,viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. 

 

37.& 

Par nekustamā īpašuma „Dzīvojamā māja Nr.7”, Malnavas pag., Kārsavas novads 

pārņemšanas komisijas izveidošanu 

/V.Bļinova/ 

 

Pamatojoties uz 2012.gada 24.jūlija Ministru kabineta rīkojumu Nr.342 „ Par  dzīvojamo  

māju  neprivatizēto  daļu  nodošanu  pašvaldību  īpašumā‖ ,       VAS „Privatizācijas aģentūra ‖ 

valdes locekles G.Drēskas 28.08.2012. vēstuli Nr.4.17/7520 „Par nekustamā īpašuma nodošanu 

pašvaldības īpašumā‖ , Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 24.septembra apvienotās finanšu, 



attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris 

Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars 

Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  

dome NOLEMJ: 

 

Izveidot komisiju nekustamā īpašuma „Dzīvojamā māja Nr.7”, Malnavas pag., Kārsavas 

novads( kadastra Nr.68685090022) pārņemšanai sekjošā sastāvā: 

 

1.Pēteris Labanovskis- novada domes izpilddirektors 

2.Irēna Kaupuţe- Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja 

          3.Valentīna Bļinova- nekustamo īpašumu speciāliste 

 

 

                                                                38.& 

Par 2012.gada 22.augusta lēmuma /prot.Nr.10 29&/”Par  pabalsta piešķiršanu” 

precizēšanu 

     /I.Nagle/      

  

  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 12.pantu, 15. panta pirmās daļas 7.punktu., 

21.panta pirmās  daļas 27.punktu., atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs 

Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis 

Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

  

Sakarā ar to, ka ir mainījies skolēnu skaits, kuri ir pieteikušies pabalstam skolas 

piederumu un kancelejas preču iegādei, precizēt 2012.gada 22.augusta lēmumu /prot.Nr.10 

29&/”Par  pabalsta piešķiršanu”: 

 

1. Piešķirt pabalstu skolas piederumu un kancelejas preču iegādei – Ls 25 apmērā 22 

Kārsavas novada bērniem, kuri uzsāk mācības pirmajā klasē (22 x Ls 25 = Ls 550) no 

Kārsavas novada pašvaldības sociālā budţeta līdzekļiem. 

2. Piešķirt pabalstu skolas piederumu un kancelejas preču iegādei – Ls 15 apmērā 2.-4. 

klašu 14 Kārsavas novada bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (14 x Ls 15 = 

Ls 210) no Kārsavas novada pašvaldības sociālā budţeta līdzekļiem. 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 19.10 

 

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētājas vietnieks  P.Laganovskis 

 

Sēdi protokolēja                     Pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 



 


