
 

 

 

 

 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

____________________________________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90000017398 

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

tālr.65781390, fakss 65781395, e-pasts: dome@karsava.lv 

                                                                                       

  DOMES    SĒDES PROTOKOLS 

Nr.14 

 

Kārsavas novads, Kārsava                                                        2012.gada  28.novembrī 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēde atklāta plkst. 14.00 

 

Darba kārtība: 

 

1.Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

2.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 

4.Par brīdinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

5.Par nekustamā īpašuma nomas maksas parādu dzēšanu 

6.Par nekustamā īpašuma nodokļu pārmaksu dzēšanu 

7.Par īres un komunālo maksājumu parādu dzēšanu 

8.Par materiālu atbalstu tālmācības programmas apgūšanai 

9.Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

10.Par pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanu 

11. Par saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par novada 

pamatbudţetu 2012.gadam” 

12. Par ēdināšanas maksas noteikšanu ar 2013.gada 1.janvāri 

13. Par mobilo telefonu limitu noteikšanu 

14. Par izmaiņām Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā ar 2013.gada 1.janvāri 

15. Par Kārsavas  novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam izstrādes uzsākšanu 

16.Par atbalstu Salnavas pamatskolas projektam 

17.Par Atzinības raksta piešķiršanu 

18.Par finansiāla atbalsta piešķiršanu lauksaimnieku dienas pasākuma rīkošanai 

19. Par Ziemassvētku  dāvanu piešķiršanu  

20.Iesniegumu izskatīšana 

21. Par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 012 0100 

sagatavošanu atsavināšanai. 
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22. Par nekustamā īpašuma „Rūmnieki ” sadalīšanu 

23. Par nekustamā īpašuma „Inubi ” sadalīšanu 

24. Par nekustama īpašuma „Sarkaņi” sadalīšanu.  

25. Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

26. Par pašvaldībai piekrītošās   zemes vienības iznomāšanu 

27. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu 

28. Par pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību ar kadastra  apzīmējumiem  6872 003 0087, 6872 

003 0052  iznomāšanu 

29. Par pašvaldībai piekritīgās   zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6854 004 0359  

iznomāšanu 

30. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 22.10.2012. sēdes protokola Nr. 12., 29. 

&) lēmumā „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par 

piekrītošiem Kārsavas novada pašvaldībai” 

31. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 22.10.2012. sēdes protokola Nr. 12., 25. 

&  lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Vecās priedes ” sadalīšanu” 

32. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam 

33.   Par zemes vienību lietošanas mērķu maiņu 

34. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un  apvidus  zemes nomas līgumu  noslēgšanu 

35. Par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu 

36. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  6894 010 0041; 6894010 0042 platības  zemes 

vienības robeţu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

37. Par  nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam. 

38. Par  nekustamā īpašuma „NOGĀZES” sadalīšanas realizēšanai nepieciešamā zemes ierīcības 

projekta izstrādi, izstrādes  nosacījumiem un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam. 

39. Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

40.  Par Kārsavas novada    pašvaldības  īpašumā esošajām   un pašvaldībai  piekrītošajām zemes 

vienībām uz 10.11.2012.  

41. Par  Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 22.oktobra domes sēdes protokola Nr.12.,18& 

precizēšanu 

42. Par nekustamā īpašuma”Lats”, Salnavas pag., Kārsavas novads atsavināšanas vērtības 

apstiprināšanu 

43. Par nekustamā īpašuma”Ozolāji”, Goliševas pag., Kārsavas novads atsavināšanas vērtības 

apstiprināšanu 

44. Par kļūdas labojumu Kārsavas novada pašvaldības domes 22.10.2012. sēdes protokola Nr. 

12.,29. & ,11.punktā  lēmumā „ Par zemes pastāvīgās  lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu 

atzīšanu par piekrītošiem Kārsavas  novada pašvaldībai 

45. Par Kārsavas novada pašvaldības domes 22.10.2012. sēdes lēmuma Nr.36, prot. Nr.12 „ Par 

satiksmes ierobeţojumiem uz Kārsavas novada pašvaldības ceļa Lukstinīki –Malnava” atcelšanu 

46.Par Kārsavas novada karogu 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

Piedalās-  



Deputāti –      Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns,  

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma, 

Silvija Jaudzema, Inese Nagle 

 

Nepiedalās -   
Deputāti -  Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs- aizņemti pamatdarbā 

 

Administrācijas darbinieki- galvenā ekonomiste Svetlana Sprukte, zemes lietu vecākā speciāliste 

Anna Orinska,  zemes komisijas priekšsēdētāja Valentīna Bļinova, izpilddirektors Pēteris 

Labanovskis 

 

Klātesošās personas-  juriste Vera Lipska, avīzes „ Ludzas zeme“ korespondente  Iveta Čigāne 

 

 

1.& 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

/Ziņo V.Lipska/ 

 

 

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

deklarēto dzīvesvietu. 

2.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”,  ņemot 

vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.novembra finanšu komitejas sēdes atzinumu , 

atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars 

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

Puksts,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas 

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 2.1.Anulēt ziņas par L. S. deklarēto dzīves vietu ____________ Meţvidu pagasts, 

Kārsavas novads, ar šī lēmuma pieņemšanas datumu. 

 2.2.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot L. S., 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. 

 

      2.& 

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, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 



26.novembra finanšu komitejas sēdes atzinumu , atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese 

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

 1.1.Piedzīt no SIA „HETERA” nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2011-2012), 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 

Vēsmai Ampermanei, Raunas iela 14, Cēsis, LV 4101. 

 1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 2.1.Piedzīt no R. R. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2010-2012), piedziņu vēršot uz 

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

2.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam 

Andrejam Glumovam, Pērnavas iela 42, Rīga, LV 1009. 

 2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 3.1.Piedzīt no I. R. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2009.-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, Stacijas iela 44, Ludza, LV 5701. 

 3.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

4.1.Piedzīt no Gunāra Stabrovska nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2010-2012), 

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, Stacijas iela 44, Ludza, LV 5701. 

 4.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas 

 

 

5.1.Piedzīt no I. B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2010-2012), 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, Stacijas iela 44, Ludza, LV 5701. 

 5.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 6.1.Piedzīt no SIA "Preiļu rajona Dārzkopības un biškopības biedrības” nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu (2010-2012), 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 

Inetai Podiņai, Skolas iela 18, Preiļi, LV 5301. 

 6.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 



7.1.Piedzīt no SIA”LATGALES MEŢS” nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2011.g. 

2.cet.-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 

Anitai Kalniņai, Bērzpils iela 2, Balvi, LV 4501. 

 7.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 8.1.Piedzīt no B. K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2006-2012), 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, Stacijas iela 44, Ludza, LV 5701. 

 8.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 9.1.Piedzīt no E. C. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2006-2012), 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 

Anitai Briškai, Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV 4601. 

 9.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 10.1.Piedzīt no O. B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2006-2012), 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, Stacijas iela 44, Ludza, LV 5701. 

10.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 11.1.Piedzīt no E. D. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2006-2012), 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, Stacijas iela 44, Ludza, LV 5701.  

11.3..Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

12.1.Piedzīt no Z. Ţ. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2007.g.4.cet.-2012), piedziņu 

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

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

Gaidai Rutkovskai, Stacijas iela 44, Ludza, LV 5701. 

 12.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

13.1.Piedzīt no S. L. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2007.g.4.cet.-2012), piedziņu 

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

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

Dzintrai Haukai, Lāčplēša iela 4-236, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101. 

 13.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

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

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



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

Gaidai Rutkovskai, Stacijas iela 44, Ludza, LV 5701. 

 14.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

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

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

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

Gaidai Rutkovskai, Stacijas iela 44, Ludza, LV 5701. 

 15.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

16.1.Piedzīt no E. M. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2010.g.2.cet.-2012), piedziņu 

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

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

Gaidai Rutkovskai, Stacijas iela 44, Ludza, LV 5701. 

 16.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas 

 

17.1.Piedzīt no K. D. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2005-2012), piedziņu vēršot uz 

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

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

Aigai Augustovai, Kārļa Ulmaņa gatve 2, 1.kab., Rīga, LV 1004. 

 17.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

18.1.Piedzīt no S. K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2006-2012), piedziņu vēršot uz 

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

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

Ilutai Brokai, Dzirnavu iela 87-406, Rīga, LV 1011. 

 18.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

19.1.Piedzīt no H. K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2006-2012), piedziņu vēršot uz 

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

19.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu 

izpildītājam Andrim Sladzam, Burtnieku iela 37, Rīga, LV 1084. 

 19.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

20.1.Piedzīt no I. P. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2007-2012), piedziņu vēršot uz 

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

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

Gaidai Rutkovskai, Stacijas iela 44, Ludza, LV 5701. 

 20.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

21.1.Piedzīt no J. Z. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2007-2012), piedziņu vēršot uz 

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

21.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai, 

Gaidai Rutkovskai, Stacijas iela 44, Ludza, LV 5701.  

21.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 



 

22.1.Piedzīt no SIA „Suncity Invest” nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2010. - l/s 

neapstr.zeme), piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo īpašumu. 

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

Katrīnai Baltalksnei, Lāčplēša ielā 75, 3.st., Rīga, LV 1011.  

  22.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

23.1.Piedzīt no SIA „NASTONEX” nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2010. - l/s 

neapstr.zeme) piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo 

un nekustamo īpašumu. 

23.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu 

izpildītājam Mārtiņam Eglītim, E.Birznieka Upīša ielā 15-6, Rīga, LV 1011.  

            23.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 
 

 

   

3.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļa  

parādu dzēšanu 

/Ziņo V.Lipska/ 

 

1.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām 

un būvēm, kas ir izveidojies pirms novada izveidošanas. Parāds ir izveidojies pagastos, bet 

nekustamā īpašuma nodokļa programmā pievienots kā parāds Kārsavas novada pašvaldībai, jo 

ēkām un būvēm nav norādīti kadastra numuri. 

 Piespiedu piedziņa šajos gadījumos nav iespējama.   

 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. 

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

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu ,ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 

26.novembra finanšu komitejas sēdes atzinumu , atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese 

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

 

 1.1.Dzēst V. B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm par 

2007.gadu Ls 0.16, nokavējuma nauda – Ls 0.16, kopā – Ls 0.32. 

1.2.Dzēst VAS „Latgales Ceļi” nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un 

būvēm  par 2004.gadu Ls 0.52, nokavējuma nauda – Ls 0.52, kopā – Ls 0.1.04 

 

 



1.3.Dzēst VAS „Latvijas Pasts” nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un 

būvēm par 2007.gadu Ls 0.03, nokavējuma nauda – Ls 0.03, kopā – Ls 0.06. 

1.4.Dzēst SIA „Ludzas tirdzniecības uzņēmums” nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

par ēkām un būvēm par 2006.gadu Ls 10.86, nokavējuma nauda – Ls 10.86, kopā – Ls 21.72. 

 

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

personām, kurām ir iestājies maksājuma piedziņas noilgums, tāpēc nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda piedziņa nav iespējama. 

 Salnavas pagastā:  

B. K. (personīgā konts 8093) par īpašumu „Skujiņas” kadastra numurs 6894-003-0045 par 

laika periodu no 1999. līdz 2005.gadam pamatparāda summa Ls 20.90, nokavējuma nauda Ls 

21.40 , kopā Ls 42.30; 

E. C. (8166) par īpašumu „Pelītes” kadastra numurs 6894-005-0065 par laika periodu no 

1998. līdz 2005.gadam pamatparāda summa Ls 16.38, nokavējuma nauda Ls 21.67, kopā Ls 38.05; 

O. B. (8406) par īpašumu „Lilijas” kadastra numurs 6894-008-0025 par laika periodu no 

2000. līdz 2005.gadam pamatparāda summa Ls 21.62, nokavējuma nauda Ls 21.92, kopā Ls 43.54; 

Mērdzenes pagastā:  

H. K. (6343) par īpašumu „Liepas” kadastra numurs 6872-005-0303 par laika periodu no 

2000. līdz 2005.gadam pamatparāda summa Ls 21.62, nokavējuma nauda Ls 21.92, kopā Ls 43.54; 

Meţvidu pagastā:  

S. K. (4490) par īpašumu „Indrupes” kadastra numurs 6870-005-00106 par laika periodā no 

1997. līdz 2005.gadam pamatparāda summa Ls 85.97, nokavējuma nauda Ls 89.58, kopā Ls 

175.55; 

2.1.Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļā ir noteikts, ka nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu 

noteiktajā laikā. Šī likuma 9.panta 2.daļa paredz, ka 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. Dome konstatē, ka attiecībā uz konkrētām 

personām ir iestājies maksājuma piedziņas noilgums, tāpēc nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

piedziņa nav iespējama. 

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. 

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

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 

26.novembra finanšu komitejas sēdes atzinumu , atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese 

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

 

 

2.2.Dzēst B. K. (8093) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par laika periodu no 1999. 

līdz 2005.gadam pamatparāda summa Ls 20.90, nokavējuma nauda Ls 21.40 , kopā Ls 42.30; 



2.3.Dzēst E. C. (8166) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par laika periodu no 1998. 

līdz 2005.gadam pamatparāda summa Ls 16.38, nokavējuma nauda Ls 21.67, kopā Ls 38.05; 

2.3.Dzēst O. B.(8406) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par laika periodu no 2000. 

līdz 2005.gadam pamatparāda summa Ls 21.62, nokavējuma nauda Ls 21.92, kopā Ls 43.54; 

2.4.Dzēst H. K. (6343) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par laika periodu no 2000. 

līdz 2005.gadam pamatparāda summa Ls 21.62, nokavējuma nauda Ls 21.92, kopā Ls 43.54; 

2.5.Dzēst S. K. (4490) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par laika periodā no 1997. 

līdz 2005.gadam pamatparāda summa Ls 85.97, nokavējuma nauda Ls 89.58, kopā Ls 

175.55. 

 

3.Kārsavas novada dome ir konstatējusi nekustamā īpašuma nodokļa parāda uzskaites 

esamību pašvaldības grāmatvedībā vairākām fiziskām un juridiskām personām, kuras ir mirušas, 

kurām vairs nav zemes īpašuma vai lietošanas tiesību un maksātnespēja ir beigusies ar bankrotu. 

Dome konstatē, ka attiecībā uz konkrētām personām nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

piedziņa nav iespējama. 

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. 

Zemākminētajos gadījumos nekustamā īpašuma nodokļa parāds nav iekļauts un netiek 

uzskaitīts nekustamā īpašuma nodokļa programmā, bet pastāv grāmatvedības bilances debitoru 

sadaļā.  

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

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 

26.novembra finanšu komitejas sēdes atzinumu , atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese 

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

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu sekojošām personām sekojošā apmērā: 

 
     KĀRSAVA  

 Nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksts   

     zeme  

   01.01.2012.  

    

Nr.p.k. Adrese Īpašnieks Parāds (Ls) 

1 Dzirnavu 12 Valsts zeme (V.P) 73,92 

2 Vienības14 Pašvaldība (A.A.) 33,54 

3 Vienības 107 Pašvaldība (Z.J.) 25,56 

4 Teātra 1 Pašvaldība (M.-miris) 28,65 

5 Saules 17 Pašvaldība (S.) 5,24 

6 Saules 32A Pašvaldība (R.) 11,63 

7 Avotu 16 Pašvaldība (E.N.) 33,02 

8 Smilšu 25 Pašvaldība (M.N., M.) 10,35 

9 Puškina iela Pašvaldība (K., L.) 38,33 

10 Puškina iela Oj.T. 12,64 

11 Puškina iela E.B. 14,51 

12 Puškina iela I.L. 14,51 



13 Vienības iela Maksātnespējīgais Ludzas TU 75,47 

14   Latv.Republikas FM 214,31 

15   VAS Nekustamie īpašumi 65,55 

16   VAS Latvijas dzelzceļs 26,68 

17   
Latvijas-Krievijas 
kopuzņēmums"Balttabaka" 46,32 

18   Latvijas Hipotēku un Zemes banka 0,90 

19   Latvijas gaisa satiksme 13,88 

20   
Kopējās ganības un dārzi pagaidu 
lietošanā 169,47 

  KOPĀ   914,48 

    

 

 

 

 

      4.& 

Par brīdinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda piedziņu 
/Ziņo V.Lipska/ 

 
 Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta 

1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma “Par nodokļiem un 

nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas 3.punktu, 361.pantu,  

ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.novembra finanšu komitejas sēdes 

atzinumu , atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

Aivars Lipskis,  Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, 

Edgars Puksts,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

: 

 1.Brīdināt J. L. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas 

sekām. 

 1.1.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 2.Brīdināt V. L. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas 

sekām. 

 2.1.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas. 

     

                                                                    5 .& 

 Par nekustamā īpašuma nomas maksas 

parādu dzēšanu 

/Ziņo V.Lipska/ 

 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi nekustamā īpašuma nomas maksas parāda 

esamību personām, kurām Kārsavas novada Malnavas pagastā bija iznomāta zeme un kuras ir 

mirušas. 



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

konstatēts, ka mirušajām personām – zemes nomniekiem, mantinieku nav. 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 zināmi un nav 

pieteikušies. 

  

1.3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, MK 2009.gada 

15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budţeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 

100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo 

parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no 

budţeta iestādes bilances, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.novembra 

finanšu komitejas sēdes atzinumu , atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, 

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

Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle),  PRET – 

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

 

 

 1.3.1.Dzēst nekustamā īpašuma nomas maksas parādu sekojošām mirušām personām 

– zemes nomniekiem, kuriem nav mantinieku: 

 - Ņ. P. – Ls 10.18; 

 - M. B. – Ls 0.43; 

 - N. M. – Ls 3.03; 

- O. P. – Ls 11.23; 

  

Kopā -  Ls 24.87. 

  

 2.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi nekustamā īpašuma nomas maksas parāda 

esamību personai, kurai Kārsavas novada Malnavas pagastā bija iznomāta zeme, bet persona 

nebija uzsākusi zemes lietošanu un no zemes ir atteikusies 2011.gada 27.aprīlī. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, MK 2009.gada 

15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budţeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 

100.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.novembra finanšu komitejas 

sēdes atzinumu , atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs 

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

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

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 Dzēst nekustamā īpašuma nomas maksas parādu S. C. – Ls 22.60 apmērā. 

  

       6.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļu pārmaksu dzēšanu 

/Ziņo V.Lipska/ 

 

 



  Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas, kas 

personām ir radušās pirms vairāk nekā trim gadiem. 

 Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25
1
.pantu, pārmaksātās nodokļu summas, 

ja nodokļu maksātājs triju gadu laikā no (konkrētā)nekustamā īpašuma nodokļa likumā noteiktā 

maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo 

vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai, pašvaldību budţetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma 

nodokļa pārmaksas dzēš attiecīgās pašvaldības.                  

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

nodokļiem un nodevām” 25
1
.pantu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 

26.novembra finanšu komitejas sēdes atzinumu , atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese 

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

 

 

 Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu, kas radusies pirms vairām nekā trīs 

gadiem sekojošām juridiskām un fiziskām personām:  

 

Kārsavā:  

 

Akciju sabiedrība "Latvenergo" par ēkām un būvēm (pers. konta Nr.9248) Ls 10.01 

(pēdējais maksājums veikts 12.04.2004.) 

 

Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meţi" par ēkām un būvēm (pers. konta Nr.9245) 

Ls 130.44 (pēdējais maksājums veikts 09.03.2004.) 

 

SIA "Ābelīte A" (pers. konta Nr.6792) Ls 3.45 par ēkām un būvēm (pēdējais 

maksājums veikts 23.12.2005.) 

 

Mērdzenes pagastā:  

 

K. E., īpašums „Grāvrači” (pers. konta Nr.6128) Ls 0.32 (pēdējais maksājums veikts 

25.11.2004.) 

 

B. J., īpašums „Sarmas” (pers. konta Nr.6188) Ls 0.01 (pēdējais maksājums veikts 

004.12.2000.) 

 

J. M., īpašums „Kaķpēdiņas” (pers. konta Nr.6231) Ls 0.03 (pēdējais maksājums veikts 

07.08.2000.) 

 

A. V., īpašums „Afanasi” (pers. konta Nr.6650) Ls 0.03 (pēdējais maksājums veikts 

10.04.2000.) 

 

O. J., īpašums Bez nosaukuma (68720020213) (pers. konta Nr.6675) Ls 0.01 (pēdējais 

maksājums veikts 10.04.2000.) 
 



P. G., īpašums  Bez nosaukuma (68720020213) (pers. konta Nr.6677) Ls 0.01 (pēdējais 

maksājums veikts 10.04.2000.) 
 

L. Ē., īpašums  Bez nosaukuma (68720020213) (pers. konta Nr.6678) Ls 0.01 (pēdējais 

maksājums veikts 10.04.2000 
 

L. L., īpašums  Bez nosaukuma (68720020213) (pers. konta Nr.6679) Ls 0.01 (pēdējais 

maksājums veikts 10.04.2000.) 
 

J. I., īpašums Bez nosaukuma (68720020213) (pers. konta Nr.6681) Ls 0.01 (pēdējais 

maksājums veikts 10.04.2000.) 
  

S. J., īpašums Bez nosaukuma (68720020213) (pers. konta Nr.6685) Ls 0.01 (pēdējais 

maksājums veikts 10.04.2000.) 

 
Meţvidu pagastā: 

 

S. E., īpašums „Staburadze” (pers. konta Nr.4147) Ls 0.01 (pēdējais maksājums veikts 

13.05.2004. 
 

R. S., īpašums „Vētraine” (pers. konta Nr.4162) Ls 2.45 (pēdējais maksājums veikts 

06.09.2005.) 
 

P. S., īpašums „Lapas” (pers. konta Nr.4253) Ls 8.19 (pēdējais maksājums veikts 

04.02.2005.) 
 

V. A., īpašums „Ūdrenieki” (pers. konta Nr.4306) Ls 0.26 (pēdējais maksājums veikts 

12.05.2006.) 
 

S. V., īpašums „Jezupi”) (pers. konta Nr.4609) Ls 0.01 (pēdējais maksājums veikts 

25.03.2004.) 
 

J. J. (miris), īpašums „Samantas” (pers. konta Nr.4884) Ls 4.95 (pēdējais maksājums 

veikts 23.11.2009.) 
 

L. A., īpašums „Agripinas” (pers. konta Nr.4893) Ls 5.24(pēdējais maksājums veikts 

25.03.2004.) 
 

M. I., īpašums „Akācijas” (pers. konta Nr.4935) Ls 1.28 (pēdējais maksājums veikts 

23.09.2008.) 
 

B. O., īpašums „Priedes” (pers. konta Nr.5075) Ls 3.00 (pēdējais maksājums veikts 

1009.06.2006.) 
 

S. N., īpašums „Staburadze” (pers. konta Nr.5109) Ls 0.02 (pēdējais maksājums veikts 

1013.04.2005.) 
 

 



 

Salnavas pagastā: 

 

 

Nezināms, īpašums Nezināms (68940030042) (pers. konta Nr.8091) Ls 2.53 (pēdējais 

maksājums veikts 18.02.2005.) 
 

L. V., īpašums „Kļavu” (pers. konta Nr.8116) Ls 52.32 (pēdējais maksājums veikts 

13.06.2006.) 
 

K. T., īpašums „Olūti” (pers. konta Nr.8125) Ls 0.39 (pēdējais maksājums veikts 

31.08.2007.) 
 

L. J., īpašums „Dunduri” (pers. konta Nr.8151) Ls 0.47 (pēdējais maksājums veikts 

1003.10.2005.) 
 

L. Ņ., īpašums „Pastaliņas” (pers. konta Nr.8294) Ls 12.51 (pēdējais maksājums veikts 

28.12.2006.) 
 

I. V., īpašums „Melnalkšņi (pers. konta Nr.”8441) Ls 0.30 (pēdējais maksājums veikts 

10.03.2005.) 
 

M. A., īpašums „Grāvmalas” (pers. konta Nr.8507) Ls 0.01 (pēdējais maksājums veikts 

07.03.2007.) 
 

S. S., īpašums „Pundurīši” (pers. konta Nr.8722) Ls 0.49 (pēdējais maksājums veikts 

20.03.2009.) 
 

B. I., īpašums Nezināms (68940090120) (pers. konta Nr.9042) Ls 2.01 (pēdējais 

maksājums veikts 13.05.2005.) 
 

„GS Nekustamie īpašumi” SIA, īpašums „Novadi” (pers. konta Nr.9066) Ls 7.29 (pēdējais 

maksājums veikts 25.08.2008.) 
 

Z. D., īpašums „Bebrīši” (pers. konta Nr.9537) Ls 6.89 (pēdējais maksājums veikts 

10.03.2009.) 

 

7.& 

Par īres un komunālo maksājumu 

parādu dzēšanu 

/Ziņo V.Lipska/ 

 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi īres un komunālo maksājumu parāda esamību 

personām, kuras ir mirušas, kā arī trūcīgām personām, kuras ir atteikušās no dzīvokļa lietošanas 

tiesībām.  

2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, MK 2009.gada 

15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budţeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 



100.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.novembra finanšu komitejas 

sēdes atzinumu , atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs 

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

Arvīds Urtāns,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle),  PRET – nav, ATTURAS – 

1(Edgars Puksts), Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 2.1.Dzēst īres un komunālo maksājumu parādu mirušajām personām, kurām bija 

izīrēti pašvaldībai piederoši dzīvokļi Malnavas pagastā: 

 - P. Ţ. – Ls 1,31; 

 - A. M. – Ls 9,82; 

 - M. B. – Ls 32,94. 

 2.2. Dzēst īres un komunālo maksājumu parādu trūcīgajām personām, kurām bija 

izīrēti pašvaldībai piederoši dzīvokļi Malnavas pagastā un kuras atteikušās no dzīvokļa 

lietošanas tiesībām: 

 - N. M. – Ls 43,50; 

 - V. M. – Ls 8,72. 

  KOPĀ – Ls 96,29. 

 

8.&  

Par materiālu atbalstu tālmācības programmas apgūšanai 

/Ziņo V.Lipska/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. G. iesniegums ar lūgumu sniegt materiālu 

palīdzību dēla Daiņa Gorņeva tālmācības programmas apmaksai. 

 2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punktu, 21.panta 

1.daļas 27.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.novembra finanšu 

komitejas sēdes atzinumu , atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, 

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

Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle),  PRET – 

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

 

 Piešķirt  materiālo atbalstu D. G. tālapmācības programmas apgūšanai Rīgas 

1.vidusskolā. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

      9.& 

Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

/Ziņo V.Lipska/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts biedrības „Baltās Akācijas”, reģ.nr.40008200231, 

valdes priekšsēdētājas I. A. iesniegums par dzīvojamās mājas „Akācijas”, c. Meţvidi, Meţvidu 

pagasts, Kārsavas novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanu šai biedrībai.  

 Iesniegumam pievienotas sekojošu dokumentu apliecinātas kopijas – dzīvojamās mājas 

dzīvokļu īpašnieku 2012.gada 8.augusta kopsapulces protokols, dzīvojamās mājas kopīpašumā 



esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgums, biedrības „Baltās Akācijas” 

reģistrācijas apliecība, biedrības „Baltās Akācijas” statūti, Uzņēmumu reģistra 05.10.2012. 

lēmums par biedrības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā.  

 2.Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu un 

ir ievēroti likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta 5.daļā ietvertie 

nosacījumi: 1) dzīvokļu īpašnieku sabiedrība izveidota vai dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums 

noslēgts, ievērojot šajā likumā un citos likumos noteikto kārtību; 2) iesniegts dzīvojamās mājas 

dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas 

pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku 

sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, dzīvokļu īpašnieku 

sabiedrības statūti un apliecība par reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā vai dzīvokļu īpašnieku 

savstarpējs līgums; 3) visi dzīvokļu īpašnieku sabiedrības dalībnieki vai savstarpēju līgumu 

noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši šā likuma 41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar 

privatizācijas komisiju; 4) dzīvokļu īpašnieku sabiedrības dalībnieki vai arī savstarpēju līgumu 

noslēgušie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošo privatizācijas 

objektu skaita. 

 Saskaņā ar Ludzas zemesgrāmatu nodaļas Meţvidu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr.100000453629 informāciju nekustamais īpašums „Akācijas” sastāv no pirmsskolas izglītības 

iestādes ēkas ar sešiem dzīvokļu īpašumiem un nedzīvojamās ēkas. Zem ēkām ir zeme 0,8 ha 

platībā. Ēkā atrodas Meţvidu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde. Visu dzīvokļu domājamo 

daļu kopsumma sastāda 2640/5427 daļas no kopīpašuma, bet pašvaldībai pieder 2787/5427 daļas 

no kopīpašuma, tas ir, pašvaldībai pieder vairāk nekā 50% no nekustamā īpašuma.  

 No dzīvojamās mājas iedzīvotāju kopsapulces  08.08.2012. protokola izriet, ka sapulce 

nebija lemttiesīga, jo tās dalībnieki –dzīvokļu  īpašnieki – nepārstāvēja vairāk nekā pusi no 

dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita. Uz sapulci nebija uzaicināts pašvaldības 

pārstāvis, un līdz ar to pašvaldība nepiedalījās balsošanā par dzīvojamās mājas 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu. 

 3.Izvērtējot novada domei iesniegtos dokumentus, normatīvo aktu prasības un iepazīstoties 

ar attīstības komitejas iesniegto lēmuma projektu, deputāti atzīst, ka dome nevar izlemt jautājumu 

par nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tiesību nodošanu biedrībai  „Baltās Akācijas”, jo nav 

ievēroti likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta 5.daļā ietvertie 

nosacījumi. Iesniegums ir noraidāms, taču tas neliedz iesniedzējai atkārtoti iesniegt domei lūgumu 

par pārvaldīšanas tiesību nodošanu pēc minēto trūkumu novēršanas. 

 4.Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

51.panta 5., 6.daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, ņemot vērā Kārsavas 

novada pašvaldības 2012.gada 26.novembra finanšu komitejas sēdes atzinumu , atklāti balsojot 

PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris 

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

Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=35770#p41


 Noraidīt biedrības „Baltās Akācijas”, reģ.nr.40008200231, valdes priekšsēdētājas I. A. 

iesniegumu par dzīvojamās mājas „Akācijas”, c. Meţvidi, Meţvidu pagasts, Kārsavas 

novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanu šai biedrībai. 

  

                                                                            10.& 

Par pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanu 

/Ziņo V.Lipska/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums – zemes gabals 7071 kv.m. 

platībā Raiņa ielā 2a, Kārsavā,  un zemes gabals 1634 kv.m. platībā Raiņa ielā 2b, Kārsavā. 

 Pašvaldība bija šo zemes gabalu īpašniece 1940.gada 21.jūlijā, tāpēc saskaņā ar likuma 

„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un  

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 14.panta 2.daļu, pēc pašvaldības zemes īpašuma tiesību 

nostiprināšanas zemesgrāmatās rīcību ar šo īpašumu regulē likums "Par pašvaldībām" un 

Civillikuma noteikumi ar ierobeţojumiem, kas noteikti zemes reformas likumos, citos likumos un 

Ministru kabineta noteikumos. 

 2.Uz abiem zemes gabaliem atrodas fiziskai personai – I. P. piederošas ēkas un būves – 

darbnīcas ar kafejnīcu un šķūni un automašīnu apkalpošanas stacija. 

 Tā kā zeme pieder pašvaldībai, bet uz tās atrodošās ēkas un būves – citai personai, ir 

konstatējams dalītais īpašums un ir izveidojušās zemes piespiedu nomas attiecības. Pušu starpā 

nepieciešams noslēgt zemes nomas līgumus par abu zemes gabalu iznomāšanu, jo ir beidzies 

iepriekšējā nomas līguma termiņš. 

 Civillikuma 2120.pantā noteikts, ka nomas maksai jābūt patiesai atlīdzībai par lietas 

lietošanu, un tādēļ to nedrīkst nolikt tikai izskata pēc. Atbilstoši Civillikuma 2122.pantam, nomas 

maksai jābūt noteiktai līdzīgi kā pirkuma maksai, un, ja iznomātājs un nomnieks nevar vienoties 

par nomas maksu, pieņemams, ka abas puses vienojušās par tirgus cenu. 

 Vadoties pēc vispārējās prakses piespiedu nomas gadījumos, dome konstatē, ka nomas 

maksa tiek noteikta 1,5% - 6% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.  

 Zemes gabala Raiņa ielā 2a, Kārsavā, kadastrālā vērtība ir Ls 3629, zemes gabala Raiņa 

ielā 2b, Kārsavā, kadastrālā vērtība ir Ls 980. 

 3.Ņemot vērā to, ka uz pašvaldībai piederošajiem zemes gabaliem atrodošās ēkas 

tiek izmantotas komercdarbībā,  pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 14.panta 2.daļu, Civillikuma 2120., 2122.pantiem, 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunktu, ņemot vērā Kārsavas 

novada pašvaldības 2012.gada 26.novembra finanšu komitejas sēdes atzinumu , atklāti balsojot 

PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris 

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

Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

 3.1.Iznomāt I. P. zemes gabalu 7071 kv.m. platībā Raiņa ielā 2a, Kārsavā,  kadastra 

apzīmējums 6809 002 0268, un zemes gabalu 1634 kv.m. platībā Raiņa ielā 2b, Kārsavā, 

kadastra apzīmējums 6809 002 0054, nosakot nomas maksu 6 % no zemes kadastrālās 

vērtības gadā. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418


 3.2.Uzdot juristei V.Lipskai sastādīt zemes nomas līgumu ar šajā domes lēmumā 

minētajiem nosacījumiem un paredzot zemes nomas termiņu -10 gadi. 

 

 

 

       11.& 

 Par saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

novada pamatbudţetu 2012.gadam” 

/Ziņo:  S.Sprukte/ 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 26.novembra finanšu komitejas sēdes atzinumu , atklāti balsojot PAR – 13( 

Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns,  

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma, 

Silvija Jaudzema, Inese Nagle),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  

dome NOLEMJ: 

  

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 20 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. 

 

 

                                                                                 12.& 

                    Par ēdināšanas maksas noteikšanu  ar 2013.gada 1.janvāri 

/Ziņo:  S.Sprukte/ 

 

Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  ņemot vērā 

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.novembra finanšu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  

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

Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

  

 

 

 

1. Noteikt ar 2013. gada 1.janvāri ēdināšanas maksu visās Kārsavas novada pagastu 

pamatskolās un visās novada pirmskolas izglītības iestādēs, kurās ēdināšanas 

pakalpojumus sniedz pašvaldība, iekļaujot izmaksās pašvaldības izdevumus Ls 0.25 

apmērā ( virtuves personāla atalgojums, elektrība, ūdens, saimnieciskie izdevumi)  

2. Piešķir ar 2013. gada 1.janvāri Ls0.20 dienā katram Kārsavas novada vispārizglītojošo 

skolu skolēnam un novada pirmskolas izglītības iestāţu audzēknim dienas komplekso 

pusdienu  maksas daļējai kompensēšanai. 



 

                                                                           13.& 

                                        Par mobilo telefonu limitu noteikšanu 

/Ziņo:  S.Sprukte/ 

 

Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  ņemot vērā 

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.novembra finanšu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  

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

Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1.Noteikt ar šā gada 1.novembri Kārsavas novada pašvaldības priekšsēdētājai Inārai 

Silickai (tālruņa nr.26146350) apmaksāto mobilo telefonsarunu limitu Ls7.00 mēnesī - mobilo 

sakaru operatora „Latvijas Mobilais telefons” pakalpojuma tarifa „ Brīvība” ietvaros. 

2. Noteikt ar šā gada 1.novembri Kārsavas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam 

Pēterim Laganovskim (tālruņa nr.29435813) apmaksāto mobilo telefonsarunu limitu 

Ls7.00 mēnesī - mobilo sakaru operatora „Latvijas Mobilais telefons” pakalpojuma tarifa „ 

Brīvība” ietvaros. 

 

                                                                                 14.& 

 Par izmaiņām Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā ar 2013.gada 1.janvāri 

/Ziņo:  S.Sprukte/ 

 

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

4.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.novembra finanšu komitejas 

sēdes  atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs 

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

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

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

Veikt izmaiņas Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā ar 2013.gada 1.janvāri 

/pielikumā/. 

 

 

 

                                                                     15.& 

Par Kārsavas  novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam izstrādes 

uzsākšanu 

/Ziņo:  I.Nagle/ 

 

Pamatojoties uz likuma  01.12.2011. “Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 20., 

21.pantu un Pārejas noteikumu 7. un 8.punktu,  ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 26.novembra finanšu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra 

Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns,  Antoņina 

Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma, Silvija 



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

NOLEMJ: 

 

1.Uzsākt Kārsavas  novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam 

izstrādi.  

2.Apstiprināt Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam 

darba uzdevumu un izpildes termiņus saskaņā ar pielikumu. 

3.Noteikt  par Kārsavas  novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes vadītāju - 

Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju. 

 

 

16.& 

                                           Par atbalstu Salnavas pamatskolas projektam 

                                                                    / Ziņo: I.Silicka/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Valentīnas Kirsanovas iesniegums , ka   Sorosa 

fonda - Latvija (SFL) izsludinātajā iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” 2. kārtas konkursā 

„Skola kā kopienas attīstības resurss”  iesniegtais projekts ”Vietējās kopienas saliedēšana 

Salnavas pamatskolā” ar finansējuma summu EUR 13,261.00  tika  apstiprināts.  

 

Projektu pieteikumu izvērtēšanā liela uzmanība tika piešķirta tam, ko skola un pašvaldība jau 

darījušas, lai veidotu kopīgu redzējumu par kopienas attīstību un skolas vietu tajā, cik pārliecinoši 

turpmākās darbības plānos ietvertas vietējo iedzīvotāju izglītības, kultūras, nodarbinātības un 

sociālās vajadzības, kā arī tam, kāda ir pašvaldības un skolas stratēģija uzsākto darbību ilgtspējas 

nodrošināšanai.  

Lai varētu sagatavot projekta granta līgumu, ar domes slēmumu ir nepieciešams noteikt   

atbildīgo par projekta īstenošanu. 

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

balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  

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

Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 Noteikt  Valentīnu Kirsanovu   par atbildīgo  par projekta ”Vietējās kopienas 

saliedēšana Salnavas pamatskolā” īstenošanu . 

 

 

                                                                      17.& 

                                                Par Atzinības raksta piešķiršanu 

     /A.Babāne/ 

 

Pamatojoties  uz   2011.gada 24.augusta   domes sēdē apstiprināto nolikumu” Kārsavas 

novada pašvaldības Atzinības raksta nolikums” , Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 

26.novembra   finanšu komitejas  sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris 

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



Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese 

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

 

  Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu : 

 

1. Z.s. „ Eglaine” īpašniekam Anatolijam Miezim par piedalīšanos LR Zemkopības 

Ministrijas rīkotajā konkursā „Sējējs - 2012”  nomināciju grupā „Augkopība”. 

2. SIA „ Silakalni” īpašniekam  Ivaram Silkānam  par piedalīšanos LR Zemkopības 

Ministrijas rīkotajā konkursā „Sējējs - 2012”  nomināciju grupā „Lauku attīstības projekts”. 

      

 

                                                                   18.& 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu lauksaimnieku dienas pasākuma rīkošanai 

                                                               /A.Babāne/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts lauku attīstības konsultantes Antoņinas Babānes 

iesniegums par finansiāla atbalsta  250 latu apmērā piešķiršanu lauksaimnieku dienai veltītā 

pasākuma rīkošanai 30.novembrī.. Līdzekļi nepieciešami dāvanu , ziedu iegādei , kā arī maksa par 

muzikālo nodrošinājumu. 

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

balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  

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

Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 Piešķirt finansiālu atbalstu  Ls 250 apmērā  lauksaimnieku dienas pasākuma 

rīkošanai no pašvaldības budţeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

 

                                                                  19.& 

                                  Par Ziemassvētku dāvanu piešķiršanu 

                                                          /I.Nagle/ 

 

Pamatojoties uz Kārsavas novada pšvaldības apstiprināto saistošajo noteikumu Nr.5 „ Par 

vienreizēju pabalstu piešķiršanu (neizvērtējot ienākumus)” 4.1. punktu , kur noteikts, ka  Kārsavas 

novada pašvaldības Sociālais dienests, pamatojoties uz prasītāja iesniegumu un klāt pievienotajiem 

dokumentiem, pieņem lēmumu vai atteikumu par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu, izņemot 

pabalstu ziemassvētkos (dāvanas), kuru piešķir ar Kārsavas novada domes lēmumu, atklāti balsojot 

PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris 

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

Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

   Piešķirt Ziemassvētku dāvanas  Kārsavas novada iedzīvotājiem / mērķgrupām/  

saskaņā ar  pielikumu Nr.1, Nr.2.  



 

 

 

                                                                     20.& 

                                                    Iesniegumu izskatīšana  

                                                                   /I.Nagle/ 

 

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 – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs 

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

Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle),  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 saņemts V. I. iesniegums ar lūgumu izīrēt viņai dzīvokli. 

. Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 3.panta 1.punktu, 

11.panta 1.daļu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs 

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

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

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

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

Vienības ielā 49, Kārsavā, Kārsavas novads.  

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

uz nenoteiktu laiku. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

3. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts L. H. iesniegums ar lūgumu izīrēt dzīvokli nr.11, 

Vienības ielā 49, Kārsavā. 

. Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.panta 1.daļu, 6.panta 1.daļu, atklāti 

balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  

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



Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

3.1.Izīrēt L. H. dzīvokli nr.11, Vienības ielā 49, Kārsavā, Kārsavas novads.  

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

ar Ludmilu Holomkovu. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

4.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. Ţ. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam 

dzīvojamo platību. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese 

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

 

 

4.1.Sniegt palīdzību V. Ţ. dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

4.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

5.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts T. J. iesniegums ar lūgumu izslēgt viņu no 

dzīvokļu rindas. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta 1.daļas 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   

Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, 

Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, 

Inese Nagle),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

5.2. Izslēgt T. J. no pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās 

palīdzības reģistra . 

 

 

6.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts  A. B. iesniegums par atteikšanos no trim  

piedāvātajām dzīvojamajām platībām. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.panta 3.daļu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese 

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

 

6.1.Pārreģistrēt A. B. pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistrā ar pēdējo kārtas numuru  . 



6.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

7.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts  T. D. iesniegums par atteikšanos no  piedāvātās 

dzīvojamās platības Vienības ielā 90, Kārsavā. 

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

jautājumu risināšanā” 18.panta 3.daļu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese 

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

 

7.1.Pārreģistrēt T. D. pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistrā ar pēdējo kārtas numuru.  

7.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

8.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts E. L. iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo 

platību Kārsavas novadā. 

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

jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu, 11.panta 1.daļu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   

Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, 

Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, 

Inese Nagle),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

8.1.Sniegt E. L. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, izīrējot viņai dzīvokli 

dzīvojamā mājā „Zaļumi”, Salnavā, Salnavas pagasts, Kārsavas novads.  

8.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

  

 

 

9. Kārsavas novada dome ir izskatījusi jautājumu par SIA „Kārsavas slimnīcas” patalogo-

anatomiskā dienesta sniegtā pakalpojuma apmaksu. .  

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti balsojot 

PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris 

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

Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 9.1.Apmaksāt apbedīšanas pakalpojuma papildus izdevumus par kopējo summu 

31,00 Ls. 

9.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

  

 

 



                                                                   21.& 

Par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

6868 012 0100 sagatavošanu atsavināšanai. 

/A.Orinska/ 

 

Izskatot Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6868 012 0100 atsavināšanas ierosinājumu, tika konstatēts, ka minētā zemes vienība Malnavas 

pagasta  teritorijas  plānojumā nav paredzēta pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 

Izvērtējot minētās zemes vienības atbilstību  ”Publiskas personas  mantas atsavināšanas 

likuma ” 4. panta ceturtās daļas astotā punkta, 4. panta  piektā daļā noteiktās zemes vienības 

nomas pirmtiesīgas personas pirmtiesības uz zemes gabala īpašuma tiesībām, pamatojoties uz 

18.05.2009. zemes nomas līgumu ( reģ. Nr.86) starp pašvaldību un Martu Lisovsku kā zemes 

nomas pirmtiesīgo personu,  pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 

ņemot vērā 2012.gada 26.novembra  attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars 

Lipskis,  Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns,  Sandra 

Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle, Edgars Puksts),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas 

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

Noteikt, ka pašvaldībai piekrītošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6868 012 

0100-4,3 ha platībā, kas atrodas Malnavas pagasta teritorijā  ierakstāma zemesgrāmatā uz 

Kārsavas novada pašvaldības vārda un nododama atsavināšanai. 

1. Atzīt M. L. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 012 0100 

atsavināšanas pirmtiesīgo personu. 

2. Piešķirt zemes veinībai ar kadastra apzīmējumu 6868 012 0100 nosaukumu 

„Arkli“. 

3. Pilnvarot atsavināšanas ierosinātājas pilnvaroto pārstāvi O. P.,  pārstāvēt 

Kārsavas novada pašvaldību nekustamā īpašuma „ Arkli “ zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6868 012 0100 platībā robeţu noteikšanas, kadastrālās uzmērīšanas procesā un 

kadastra objekta registrācijas procesā  mērniecību veicošās intitūcijās un Valsts zemes 

dienesta struktūrvienībās. 

 

 

 

22.& 

                              Par nekustamā īpašuma „Rūmnieki ” sadalīšanu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada domē 21.11.2012. ir saņemts iesniegums par nekustamā īpašuma „ 

Rūmnieki” Kārsavas novada Malnavas pagastā ar kadastra Nr. 6868 011 0206 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, ņemot vērā 2012.gada 

26.novembra  attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( 

Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns,  

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, 

Inese Nagle, Edgars Puksts),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ: 

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “ Rūmnieki”- kadastra Nr. 6868 011 0206, 

atdalot no tā  vienu  zemes  vienību  ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0206 -15,7 ha platībā. 

 

2. Piešķirt atdalāmajam nekustamam īpašumam- zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu 6868 011 0206 nosaukumu „ Dienvidrūmnieki”. 

 

 

23.& 

                                     Par nekustamā īpašuma „Inubi” sadalīšanu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada domē 01.11.2012. ir saņemts iesniegums par nekustamā īpašuma „ Inubi” 

Kārsavas novada Mērdzenes pagastā ar kadastra Nr. 6872 002 0020 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, ņemot vērā 2012.gada 

26.novembra  attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( 

Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns,  

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, 

Inese Nagle, Edgars Puksts),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ: 

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “ Inubi”- kadastra Nr. 6872 002 0020, atdalot no 

tā  vienu  zemes  gabalu ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0037 -2,1 ha platībā. 

 

2. Piešķirt atdalāmajam nekustamam īpašumam- zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu 6872 002 0037 nosaukumu „ Jauninubi”. 

 

             24.& 

                                Par nekustama īpašuma „Sarkaņi” sadalīšanu  

                                                              /A.Orinska/ 

 

 



Kārsavas novada domē ir saņemts A. P. 2012.gada 9. novembra iesniegums par nekustama 

īpašuma „Sarkaņi”, kurš atrodas Kārsavas novada Meţvidu  pagastā 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, ņemot vērā 2012.gada 

26.novembra  attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( 

Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns,  

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, 

Inese Nagle, Edgars Puksts),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ: 

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo  īpašumu “Sarkaņi”   kadastra Nr.  6870 009 0120, atdalot 

no tā divus atsevišķus zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem  6870 006 0348 - 16,97 ha 

platībā un  6870 010 0178 – 4,42 ha platībā.  

 

2. Piešķirt atdalāmajam nekustamam – zemes gabaliem ar  kadastra apzīmējumiem  

6870 006 0348 - 16,97 ha platībā un  6870 010 0178 – 4,42 ha platība  nosaukumu 

“Jasminīši”.  

 

          25.& 

Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

                                                                /A.Orinska/ 

 

 

         Izskatot A. S., dzīves vieta deklarēta-„ Fenheļi”, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas 

nov., 23.11.2012. iesniegumu par nomas tiesību izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītošām  

neapbūvētām  zemes vienībām ar  kadastra apzīmējumiem 6868 009 0181-0,25 ha un zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0258-0,5 ha platībā  ar 2013. gada 1. janvāri, uz kuru ar 

pašvaldību 15.06.2009. bija noslēgts lauku apvidus  zemes nomas līgums, reģ. Nr.99, pamatojoties 

uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumiem 

Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību”, 15.06.2009. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.99  7.1. 

punktu, likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, ņemot vērā 2012.gada 26.novembra  

attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   

Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, 

Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle, 

Edgars Puksts),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

 



         1. Izbeigt A. S., dzīves vieta deklarēta- „Fenheļi”, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas 

nov., zemes nomas lietošanas tiesības uz Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošām 

neapbūvētām zemes  vienībām  kadastra apzīmējums 6868 009 0181 -0,25 ha, 6868 009 0258- 

0,5 ha platībā ar 2013. gada 1. janvāri. 

 2. Veikt grozījumus lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr. 99, kas noslēgts 

15.06.2009. starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un A. S.  kā nomnieku no otras 

puses.  

 

 

26.& 

Par pašvaldībai piekrītošās   zemes vienības iznomāšanu 

                                                             / Ziņo: A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā  ir saņemts iesniegums par pašvaldībai piekrītošās  zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0590-1,0 ha platībā nomu, izvērtējot minēto zemes 

vienības piekritības lietas materiālus, Kārsavas novada  teritorijas plānojumā šai zemes vienībai  

noteikto plānoto izmantošanu, pamatojoties uz likumu „ Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta ceturto daļu, MK 

30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  15., 17. 

punktiem, likuma “Par pašvaldībām”  21. panta 27. daļu, ņemot vērā 2012.gada 26.novembra  

attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   

Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, 

Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle, 

Edgars Puksts),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Malnavas pagasta teritorijā ar 

kadastra apzīmējumu 6868 009 0590-1,0 ha platībā  uz laiku līdz pieciem gadiem. 

Zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas  mērķis – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

2. Publiskot informāciju par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Malnavas pagasta 

teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0590- 1,0 ha platībā  iznomāšanu,  izvietojot 

paziņojumu Kārsavas novada pašvaldības domes ēkā un Kārsavas novada mājas lapā laika 

posmā no 30.11.2012. līdz 21.12.2012. 

 

27.& 

Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu 

                                                             /A.Orinska/ 

 

 

Kārsavas novada domē ir saņemti zemes nomnieku, kuriem beidzas ar pašvaldību noslēgto  

lauku apvidus zemes nomas līgumu darbības termiņi, iesniegumi par nomas līgumu pagarināšanu  

uz zemes vienībām, kuras tika iznomātas ”Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 



privatizācijas iesniegumi par  sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta noteiktā 

kārtībā. 

 Izvērtējot nomnieku iesniegumus, 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, ņemot vērā 2012.gada 26.novembra  attīstības un 

teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle, Edgars 

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

 

 

1.1. Pagarināt nomas līguma, kas 2007. gada 20. jūlijā noslēgts starp pašvaldību, kā 

iznomātāju, no vienas puses un Z. B., dzīves vieta deklarēta- Pudinava, Mērdzenes  pag., 

Kārsavas novads, kā nomnieku, no otras puses par zemes vienības Mērdzenes pagasta 

teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0087-0,8 ha platībā  nomu uz laiku līdz 2022. 

gada 31. decembrim. 

1.2. Nekustamā īpašuma lietošanas  mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība  ( kods 0101). 

1.3 Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada  nomas maksa, saskaņā ar esošo nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi,  ir 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

1.4.Uzdod zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai viena mēneša laikā no šā 

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

 

2.1. Pagarināt nomas līguma, kas 2007. gada 20. jūlijā noslēgts starp pašvaldību, kā 

iznomātāju, no vienas puses un V. Ţ., dzīves vieta deklarēta „ Ausmas”, Pudinava, 

Mērdzenes  pag., Kārsavas novads, kā nomnieku, no otras puses par zemes vienības 

Mērdzenes pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0257-3,6 ha platībā  nomu uz 

laiku līdz 2022. gada 31. decembrim. 

2.2. Nekustamā īpašuma lietošanas  mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība  ( kods 0101). 

2.3 Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada  nomas maksa, saskaņā ar esošo nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi,  ir 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

2.4.Uzdod zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai viena mēneša laikā no šā 

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

 

3.1. Pagarināt nomas līguma, kas 2007. gada 20. jūlijā noslēgts starp pašvaldību, kā 

iznomātāju, no vienas puses un N. L., dzīves vieta deklarēta „Sēnītes”, Pudinava, Mērdzenes  

pag., Kārsavas novads, kā nomnieku, no otras puses par zemes vienības Mērdzenes pagasta 

teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0268-3,4 ha platībā  nomu uz laiku līdz 2022. 

gada 31. decembrim. 

3.2. Nekustamā īpašuma lietošanas  mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība  ( kods 0101). 

3.3 Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada  nomas maksa, saskaņā ar esošo nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi,  ir 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 



3.4.Uzdod zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai viena mēneša laikā no šā 

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

 

 

4.1. Pagarināt nomas līguma, kas 2007. gada 23. jūlijā noslēgts starp pašvaldību, kā 

iznomātāju, no vienas puses un A. R., dzīves vieta deklarēta „Homkas”, Kaskāni, Malnavas 

pag., Kārsavas novads, kā nomnieku, no otras puses par zemes vienības Malnavas pagasta 

teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6868 007 0064-0,5 ha platībā  nomu uz laiku līdz 2022. 

gada 31. decembrim. 

3.2. Nekustamā īpašuma lietošanas  mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība  ( kods 0101). 

3.3 Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada nomas maksa, saskaņā ar esošo nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi,  ir 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

3.4.Uzdod zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai viena mēneša laikā no šā 

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

 

5.1.Pagarināt nomas līguma, kas 2007. gada 29.oktobrī noslēgts starp pašvaldību, kā 

iznomātāju, no vienas puses un L. B., dzīves vieta deklarēta „ Meldri”, Aizelkšņu c., Salnavas 

pag., Kārsavas novads, kā nomnieku, no otras puses par neapbūvētu zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6894 007 0078 – 1,4 ha platībā Salnavas  pagastā  uz laiku līdz 2022. 

gada 31. decembrim. 

5.2. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir meţsaimniecība  ( kods 0201). 

5.3 .Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.08. 2005. noteikumiem Nr. 644 ” Noteikumi 

par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” 7. punktu nomas maksu noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības gadā. 

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

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

 

6.1.Pagarināt nomas līguma, kas 2007. gada 26. novembrī noslēgts starp pašvaldību, 

kā iznomātāju, no vienas puses un A. G., dzīves vieta deklarēta „ Samantas”, Jaunivanova c., 

Meţvidu pag., Kārsavas novads, kā nomnieku, no otras puses par neapbūvētu  zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0331 – 4,1 ha platībā Meţvidu  pagastā  uz laiku līdz 2022. 

gada 31. decembrim. 

6.2. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir meţsaimniecība  ( kods 0201). 

6.3 .Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.08. 2005. noteikumiem Nr. 644 ” Noteikumi 

par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” 7. punktu nomas maksu noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības gadā. 

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

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

 

7.1.Pagarināt nomas līguma, kas 2007. gada 26. novembrī noslēgts starp pašvaldību, 

kā iznomātāju, no vienas puses un A. S., dzīves vieta deklarēta Kakuču c., Meţvidu pag., 



Kārsavas novads, kā nomnieku, no otras puses par neapbūvētu  zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6870 009 0065 – 4,9 ha platībā Meţvidu  pagastā  uz laiku līdz 2022. gada 31. 

decembrim. 

7.2. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir meţsaimniecība  ( kods 0201). 

7.3 .Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.08. 2005. noteikumiem Nr. 644 ” Noteikumi 

par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” 7. punktu nomas maksu noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības gadā. 

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

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

 

8.1. Pagarināt zemes nomas līguma, kas 2007. gada 22. novembrī noslēgts starp 

pašvaldību, kā iznomātāju, no vienas puses un A. D., dzīves vieta deklarēta Salnavas c., 

Salnavas pag., Kārsavas novads, kā nomnieku, no otras puses par neapbūvētām  zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0103– 2,5 ha, 6894 006 0359 – 0,9 ha platībā 

un  apbūvētu  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0358 – 3,8 ha platībā 

Salnavas  pagastā  uz laiku līdz 2022. gada 31. decembrim. 

8.2 .Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.08. 2005. noteikumiem Nr. 644 ” Noteikumi 

par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” 7. punktu nomas maksu noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības gadā. 

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

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

 

 

 

      28.& 

Par pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību ar kadastra  apzīmējumiem  

  6872 003 0087, 6872 003 0052  iznomāšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 22.10.2012. lēmumā (sēdes prot. Nr. 

12., 28.&) noteiktā termiņā – laika posmā no 29.10.2012. līdz 21.11.2012. . uz Kārsavas novada 

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Kārsavas novada Mērdzenes pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumiem 6872 003 0087, 6872 003 0052 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, 

izvērtējot lietas materiālus, pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 735 „ 

Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu” 15.,18.3. punktiem, likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta 27. punktu, ņemot vērā 2012.gada 26.novembra  attīstības un teritoriālo  lietu komiteju 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs 

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

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

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

 



1. Iznomāt N. B., dzīves vieta deklarēta „Zaļmuiţas”, Lapatnīki, Mērdzenes pag., 

Kārsavas nov.,  pašvaldībai piekrītošās  zemes vienības Mērdzenes pagasta teritorijā ar 

kadastra apzīmējumiem  6872 003 0087-2,1 ha platībā un 6872 003 0052-0,6 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.  

 

 

29.& 

Par pašvaldībai piekritīgās   zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  

  6854 004 0359  iznomāšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 22.10.2012. lēmumā (sēdes prot. Nr. 

12., 28.&) noteiktā termiņā – laika posmā no 29.10.2012. līdz 21.11.2012. . uz Kārsavas novada 

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Kārsavas novada Goliševas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6854 004 0359 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, izvērtējot lietas 

materiālus, pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par 

publiskas personas  zemes nomu” 15.,18.3. punktiem, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. 

punktu, ņemot vērā 2012.gada 26.novembra  attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

Aivars Lipskis,  Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns,  

Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle, Edgars Puksts),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1. Iznomāt V. F., dzīves vieta deklarēta „ Bungas”, Goliševa, Goliševas  pag., Kārsavas 

nov.,  pašvaldībai piekrītošās  zemes vienības Goliševas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6854 004 0359-0,36 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.  

 

30.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 22.10.2012. sēdes protokola Nr. 12., 

29. &) lēmumā „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu 

par piekrītošiem Kārsavas novada pašvaldībai” 



/A.Orinska/ 

 

         Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemta informācija no Leona Ondzuļa par to, ka viņš  2002. 

gada 5. februārī ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku  par zemes izpirkšanu, 

saskaņā ar kuru viņš ir izpircis zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6868 010 0073 9,6 ha platībā 

un tādējādi viņam nav saistošas Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 

4.punkta normas kas nosaka, ka juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta 

pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 

30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību 

"Latvijas Hipotēku un zemes banka". 

Izvērtējot minētos faktus, kas apstiprināti ar pievienotām dokumentu kopijām, kas 

apstiprina ka Leons Ondzulis 2002. gada 5. februārī ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Hipotēku un 

zemes banku  par  zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6868 010 0073 -9,6 ha platībā 

izpirkšanu, pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21. panta 27. daļu , ņemot vērā 2012.gada 

26.novembra  attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( 

Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns,  

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, 

Inese Nagle, Edgars Puksts),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ: 

 

 

 

 Atcelt Kārsavas novada pašvaldības domes  22.10.2012. sēdes lēmuma  „Par zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Kārsavas 

novada pašvaldībai” (protokols Nr.12.,29.§) 8. punktu  par zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesību izbeigšanu Leonam Ondzulim, uz zemes vienību Malnavas pagasta teritorijā ar 

kadastra apzīmējumu 6868 010 0073- 9,6 ha platībā. 

 

31.& 

                   Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 22.10.2012. sēdes protokola 

Nr. 12., 25. &  lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Vecās priedes ” sadalīšanu” 

                                                              / Ziņo: A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada domē 08.11.2012. ir saņemts Z.  O. iesniegums par grozījumu veikšanu 

Kārsavas novada pašvaldības domes 22.10.2012.  lēmumā par viņai piederošā  nekustamā īpašuma 

„Vecās priedes ” 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, ņemot vērā 

2012.gada 26.novembra  attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot 

PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris 

Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns,  Sandra Palma, Silvija 

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

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 



1. Izteikt Kārsavas novada pašvaldības domes 22.10.2012. sēdes protokola Nr. 12., 25. 

&  lēmuma „Par nekustamā īpašuma „Vecās priedes ” sadalīšanu” 2. punktu  šādā redakcijā 

:  

„Atļaut pievienot no nekustamā īpašuma “Vecās priedes”- kadastra Nr. 6854 005 

0021, atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0020-2,5 ha platībā 

nekustamam īpašumam „Riekstiņi” ,  kadastra numurs 6854 005 0011. 

 

 

 

32.& 

Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam 

                                                              / Ziņo: A.Orinska/ 

 

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

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

atbilstoši Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 

„Adresācijas sistēmas noteikumi”  prasībām un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 

47.panta pirmo daļu, ņemot vērā 2012.gada 26.novembra  attīstības un teritoriālo  lietu komiteju 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs 

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

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

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1.Piešķirt apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0006 un uz tās 

esošām  būvēm  adresi- „Vaboles”, Dagušova, Malnavas pag., Kārsavas novads, LV-5717. 

 

2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

                          

                                                

 

 

      33.& 

                                        Par zemes vienību lietošanas mērķu maiņu 

                                                                  / Ziņo: A.Orinska/ 

 

 

 Kārsavas novada pašvaldības domes deputāti  izskatot jautājumu par zemes vienību lietošanas 

mērķu maiņu  vienojās atlikt jautājuma izskatīšanu un noskaidrot, kas var ierosināt zemes vienību 

lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu. 

 

 
34.& 

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un  apvidus  zemes nomas līgumu  noslēgšanu 



                                                               / Ziņo: A.Orinska/ 
 

      Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts I. S. 2012. gada 23.oktobra iesniegums, par 

zemes nomas līguma noslēgšanu uz  Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0073 – 0,5 ha platībā uz 10gadiem. 

          Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka minētas zemes vienības piekrīt 

Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz likumu „ Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta ceturto daļu. 

 Par minēto zemes vienību ar A. M. bija noslēgts 2007. gada 30. oktobrī bija noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums Nr. 274.  

A. M. ir miris 14.11.2009.Pēc tēva nāves I. S. faktiski pieņēma  atstāto mantojumu un  

apstrādā minēto zemes gabalu. 

 Uz zemes vienības atrodas I. S. lietošanā esošā dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām, kas  

piekrīt šis personas mājsaimniecībai. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 27. daļu un LR Ministra kabineta 

30.10. 2007. noteikumiem Nr. 735 ” Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  18.3. 

punktu, ņemot vērā 2012.gada 26.novembra  attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

Aivars Lipskis,  Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns,  

Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle, Edgars Puksts),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Lauzt zemes nomas līgumu Nr. 274, kas noslēgts 30.10.2007. starp pašvaldību kā 

iznomātāju no vienas puses un A. M. kā nomnieku no otras puses. 

2. Noslēgt ar I. S. zemes nomas līgumu par apbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6894 009 0073 0,5 ha platībā nomu uz laiku no  01.12.2012. līdz 31.12. 2022. 

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

lauksaimniecība- kods 0101 

3. Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada nomas maksa ir  1,5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības. 

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

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

 

 

 

        Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Z. P. –L. 2012. gada 1. novembra iesniegums, 

par zemes nomas līguma noslēgšanu uz  Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 003 0015 – 5,0 ha platībā uz 10 gadiem. 

          Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka minētas zemes vienības piekrīt 

Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz likumu „ Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta ceturto daļu. 

 Par minēto zemes vienību ar J.P.-L.  2007. gada 19. jūnijā bija noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums Nr. 242.  

J. P.-L. ir miris 13.10.2012.Pēc vīra nāves Z. P. – L. faktiski pieņēma  atstāto mantojumu un  

apstrādā minēto zemes gabalu. 



 Uz zemes vienības atrodas Z. P.-L. lietošanā esošā dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām, 

kas piekrīt šīs personas mājsaimniecībai. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 27. daļu un LR Ministra kabineta 

30.10. 2007. noteikumiem Nr. 735 ” Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  18.3. 

punktu, ņemot vērā 2012.gada 26.novembra  attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

Aivars Lipskis,  Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns,  

Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle, Edgars Puksts),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1. Lauzt zemes nomas līgumu Nr. 242, kas noslēgts 19.06.2007. starp pašvaldību kā 

iznomātāju no vienas puses un J. P.-L. kā nomnieku no otras puses. 

2. Noslēgt ar Z. P. – L. zemes nomas līgumu par apbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6894 003 0015-5,0 ha platībā nomu uz laiku no  01.12.2012. līdz 31.12. 2022. 

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

lauksaimniecība- kods 0101 

3. Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada nomas maksa ir  1,5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības. 

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

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

 

35.& 

Par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu 

                                                              / Ziņo: A.Orinska/ 

 
 Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts N. P., dzīves vieta deklarēta  „Lielarāji”, Goliševa, 

Goliševas pag., Kārsavas novads, 20.11.2012. iesniegums, par zemes nomas līguma noslēgšanu uz 

Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6854 004 

0270 -1,4 ha platībā uz 10 gadiem. 

          Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka minētā zemes vienība piekrīt 

Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz likumu „ Par zemes reformas pabeigšanu lauku 

apvidus” 18. panta 1.daļu.  

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0270-1,4 ha platībā bija piešķirta 

pastāvīgā lietošanā  N. P., kurai ar Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 22. oktobra lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 12, § 29) izbeigtas pastāvīgās zemes  lietošanas tiesības uz minēto zemes  

vienību. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0270 nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

Uz zemes vienības atrodas Natašai Poţarskai piederošās ēkas . 

          Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta a apakšpunktu un 

LR Ministra kabineta 30.08. 2005. noteikumiem Nr. 644 ” Noteikumi par neizpirktās lauku 

apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, ņemot vērā 

2012.gada 26.novembra  attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot 

PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris 

Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns,  Sandra Palma, Silvija 



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

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Noslēgt ar N. P. lauku apvidus zemes nomas līgumu uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6854 004 0270 – 1,4 ha kopplatība, adrese- „Lielarāji”, Goliševa, Goliševas pag., 

Kārsavas novads  līdz  2022. gada 31. decembrim 

2. Zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- kods 0101 

3. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumiem Nr. 644 ”Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību” 7. punktu nomas maksu noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 

4. Uzdod zemes lietu  vecākai speciālistei Annai Orinskai līdz 2012. gada 20. decembrim 

sagatavot zemes nomas līgumu par minētā zemes gabala nomu. 

 

 
  Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts I. G. iesniegums, par zemes nomas līguma 

noslēgšanu uz zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0080 -6,9 ha platība uz 10 

gadiem. 

          Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka minētā zemes vienība piekrīt 

Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz likumu „ Par zemes reformas pabeigšanu lauku 

apvidus” 18. panta 1.daļu.  

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0080 – 6,9 ha platībā bija piešķirta 

pastāvīgā lietošanā  I. G., kurai ar Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 22. oktobra lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 12, § 29) izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6870 004 0080 – 6,9 ha platība. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6870 004 

0080 – 6,9 ha platībā nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

          Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta a apakšpunktu un 

LR Ministra kabineta 30.08. 2005. noteikumiem Nr. 644 ” Noteikumi par neizpirktās lauku 

apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, ņemot vērā 

2012.gada 26.novembra  attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot 

PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris 

Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns,  Sandra Palma, Silvija 

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

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Noslēgt ar I. G. lauku apvidus zemes  nomas līgumu uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6870 004 0089 – 6,9 ha kopplatība, adrese: Briţi, Meţvidu pag., Kārsavas 

novads, LV- 5725, līdz  2022.gada 31. decembrim. 

2. Zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- kods 0101 

3. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.08. 2005. noteikumiem Nr. 644 ” Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” 7. punktu nomas maksu noteikt 0,5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības gadā. 

4. Uzdod zemes lietu speciālistei Ludmilai Krišānei līdz 2012. gada 20. decembrim 

sagatavot zemes nomas līgumu par minētā zemes gabala nomu. 



 

 

   Kārsavas novada domē ir saņemts I. E. iesniegums, par zemes nomas līguma noslēgšanu uz 

zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0224 3,0 ha platība uz 10 gadiem. 

          Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka minētā zemes vienība piekrīt 

Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz likumu „ Par zemes reformas pabeigšanu lauku 

apvidus” 18. panta 1.daļu. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0224 – 3,0 ha platībā  

bija piešķirta pastāvīgā lietošanā  I. E., kurai ar Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 22. 

oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr. 12, § 29) izbeigtas lietošanas tiesības uz minēto zemes 

vienību.  

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0224– 3,0 ha platībā nav reģistrēta 

zemesgrāmatā .  

          Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta a apakšpunktu un 

LR Ministra kabineta 30.08. 2005. noteikumiem Nr. 644 ” Noteikumi par neizpirktās lauku 

apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, ņemot vērā 

2012.gada 26.novembra  attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot 

PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris 

Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns,  Sandra Palma, Silvija 

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

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

Noslēgt ar I.E. lauku apvidus zemes  nomas līgumu uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6870 006 0224 – 3,0 ha kopplatība, adrese: Meţvidi, Meţvidu pag., Kārsavas 

novads, LV 5725, līdz  2022.gada 31. decembrim. 

2. Zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- kods 0101 

3. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.08. 2005. noteikumiem Nr. 644 ” Noteikumi 

par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” 7. punktu nomas maksu noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības gadā. 

4. Uzdod zemes lietu speciālistei Ludmilai Krišānei līdz 2012. gada 20. decembrim 

sagatavot zemes nomas līgumu par minētā  zemes gabala nomu. 

 

 

Kārsavas novada domē ir saņemts T. V. iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu uz 

zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 6894 001 0027 – 1,56haplatībā,  6894 001 0093 – 6,8 

ha platība uz 10. gadiem. 

          Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka minētā zemes vienība piekrīt 

Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz likumu „ Par zemes reformas pabeigšanu lauku 

apvidus” 18. panta 1.daļu. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6894 001 0027 – 1,56ha,  

6894 001 0093 – 6,8 ha platībā  bija piešķirtas pastāvīgā lietošanā  T. V.  

   Ar Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 22. oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr. 12, § 

29) T. V. izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  6894 001 

0027 – 1,56ha; 6894 001 0093 – 6,8 ha platība. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem  6894 

001 0027 – 1,56ha,  6894 001 0093 – 6,8 ha platībā nav reģistrētas zemesgrāmatā.  



          Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta a apakšpunktu un 

LR Ministra kabineta 30.08. 2005. noteikumiem Nr. 644 ” Noteikumi par neizpirktās lauku 

apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, ņemot vērā 

2012.gada 26.novembra  attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot 

PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris 

Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns,  Sandra Palma, Silvija 

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

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

Noslēgt ar T. V. lauku apvidus zemes  nomas līgumu uz zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem  6894 001 0027 – 1,56ha platībā un 6894 001 0093 – 6,8 ha  platībā, uz laiku  

līdz  2022. gada 31. decembrim. 

2. Zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- kods 0101. 

1. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.08. 2005. noteikumiem Nr. 644 ” Noteikumi 

par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” 7. punktu nomas maksu noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības gadā. 

4. Uzdod zemes lietu speciālistei Ludmilai Krišānei līdz 2012. gada 20. decembrim 

sagatavot zemes nomas līgumu par minēto zemes gabalu nomu. 

 

  Kārsavas novada domē ir saņemts A. M. iesniegums, par zemes nomas līguma noslēgšanu uz 

zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6894 007 0122 6,3 ha platība uz 10. gadiem. 

          Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka minētā zemes vienība piekrīt 

Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz likumu „ Par zemes reformas pabeigšanu lauku 

apvidus” 18. panta 1.daļu. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 007 0122 6,3 platība bija 

piešķirta pastāvīgā lietošanā A. M. 

  Ar Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 22. oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr. 12, 

§ 29) A. M. izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 007 0122 

6,3 ha platība. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0224– 3,0 ha platībā  nav 

reģistrēta zemesgrāmatā. 

          Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta a apakšpunktu un 

LR Ministra kabineta 30.08. 2005. noteikumiem Nr. 644 ” Noteikumi par neizpirktās lauku 

apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, ņemot vērā 

2012.gada 26.novembra  attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot 

PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris 

Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns,  Sandra Palma, Silvija 

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

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

Noslēgt ar A. M. lauku apvidus zemes  nomas līgumu uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6894 007 0122 -6,3 ha kopplatībā uz laiku līdz  2022.gada 31. decembrim. 

2. Zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība- kods 0201 

3. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.08. 2005. noteikumiem Nr. 644 ” Noteikumi 

par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 



aprēķināšanas kārtību” 7. punktu nomas maksu noteikt 0,5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības gadā. 

 

4. Uzdod zemes lietu speciālistei Ludmilai Krišānei līdz 2012. gada 20. decembrim 

sagatavot zemes nomas līgumu par minētā zemes gabala nomu. 

 

        Kārsavas novada domē ir saņemts I. R. iesniegums, par zemes nomas līguma noslēgšanu uz 

apbūvētu zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0092 – 2,4 ha platība uz 10 gadiem. 

          Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka minētā zemes vienība piekrīt 

Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz likumu „ Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

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

Nr. 735 „ Ņoteikumi publiskas personas zemes nomu” 18.1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 27. daļu. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0092 – 2,4 ha nav reģistrēta 

zemesgrāmatā.  

Uz zemes vienības atrodas I. R. piederošā dzīvojamā māja un saimniecības ēkas. 

          Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta a apakšpunktu un 

LR Ministra kabineta 30.10. 2007. noteikum Nr. 735 ” Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu”  18.3. punktu,  ņemot vērā 2012.gada 26.novembra  attīstības un teritoriālo  lietu komiteju 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs 

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

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

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1. Iznomāt  I. R.  apbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0092 – 2,4 

ha platība,  adrese- „Pipari”, Bļaši, Salnavas pag., Kārsavas novads,  uz laiku no 01.12.2012.  

līdz 31.12. 2022. 

2.Zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- kods 0101 

3.Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada nomas maksa ir  1,5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības. 

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

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

 

 

36.& 
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  6894 010 0041,  6894010 0042 platības,  zemes vienības 

robeţu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

                                                  / Ziņo: A.Orinska/ 
 

         Izvērtējot SIA „ Kvintesence”, iesniegto zemes  vienību ar kadastra apzīmējumiem  

6894 010 0041,  6894010 0042 zemes vienības robeţu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, 

pamatojoties uz 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra 

datu aktualizācijas noteikumi”, MK 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1602 „ Noteikumi par 

nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, Meţvidu  pagasta teritorijas plānojumu 

2004-2016. gadiem, ņemot vērā 2012.gada 26.novembra  attīstības un teritoriālo  lietu komiteju 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs 



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

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

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Apstiprināt  zemes vienību  ar kadastra apzīmējumiem 6894 010 0041, 6894 010 0042 

zemes robeţu, situācijas un apgrūtinājumu plānus. 

2.  Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizētās zemes vienību platības: zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 6870 010 0041– 18,0 ha, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6870 010 0042  – 3,49 ha. 

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

ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

4. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 010 0041 apgrūtinājumus:  

1. 2030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 

1,67 ha; 

       2. 110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,10 ha. 

5. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 010 0042 apgrūtinājumus: 

1 2030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 

0,16 ha. 

     6. Piešķirt nekustamam īpašumam –zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6894 010 

0041,    

           6894  010 0042  nosaukumu „ Migliņas”. 

       

                                                                      37.& 

                          Par  nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam 

                                               / Ziņo: A.Orinska/ 

 

 

           Kārsavas novada domē ir saņemts G. M. 2012.gada 16. novembra iesniegums par 

nosaukuma piešķiršanu  nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0099 

Meţvidu  pagasta. teritorija. 

         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 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, ņemot vērā 2012.gada 

26.novembra  attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( 

Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns,  

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, 

Inese Nagle, Edgars Puksts),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ: 

 



     Piešķirt nekustamam īpašumam- zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0099 

nosaukumu „Kūdreņi”. 

 
 

      38.&  

Par nekustamā īpašuma „Nogāzes” sadalīšanas realizēšanai nepieciešamā zemes 

ierīcības projekta izstrādi, izstrādes  nosacījumiem un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam 

zemes gabalam 

                                                              / Ziņo: A.Orinska/ 

 

       Izskatot nekustamā īpašuma „Nogāzes” īpašnieka S. G. 22.11.2012. iesniegumu par 

nekustamā īpašuma  „Nogāzes“ sadalīšanu, pamatojoties, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 

5.panta 1.punktu, 8.panta 3.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.,12.punktiem, Administratīvā procesa likuma 51.pantu, 

55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 64.panta pirmo daļu, 67.pantu, likuma „Par 

pašvaldībām” 47.pantu, ņemot vērā 2012.gada 26.novembra  attīstības un teritoriālo  lietu komiteju 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs 

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

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

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

   

           

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „ Nogāzes“ zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6894 005 0120 – 1,26 ha platībā. 

Zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0120 – 1,26 ha platība  piešķirt  

nosaukumu „ Irbes“. 

2. Noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamā īpašuma 

„Nogāzes“  zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu  6894 005 0119 ar mērķi veikt zemes 

gabala sadalīšanu, robeţu precizēšanu un nekustamā īpašuma apgrūtinājumu 

konkretizēšanu. 

Zemes ierīcības projekta izstrādes procesā paredzēt atdalīt zemes gabalu daļu 5,0 ha 

jauna īpašuma izveidošanai. 

3. Projektētai zemes vienībai 5,0 ha platībā piešķirt nosaukumu „Birze“. 

4. Apstiprināt  nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei ( pielikums Nr.1). 

 

 

 

 

      39.& 

Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

/A.Orinska/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā 26.11.2012. ir saņemts K. B., dekl. dzīves vieta – „Noriņas“-

2, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., iesniegums par pirkuma ceļā iegūto nekustamo 

īpašumu Kārsavas novada Malnavas  pagastā apvienošanu, pamatojoties uz Nekustamā  īpašuma 



valsts kadastra likuma,  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,  ņemot vērā 2012.gada 

26.novembra  attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( 

Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns,  

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, 

Inese Nagle, Edgars Puksts),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ: 

 

1. Atļaut apvienot nekustamos īpašumus, pievienojot nekustamam īpašumam „Fejas“, 

kadastra Nr. 6868 009 0327, kas atrodas Malnavas pagasta teritorijā,  pirkuma ceļā iegūto 

nekustamo īpašumu „Valdmaņi“, kadastra Nr. 6868 009 0609, kas atrodas Malnavas pagasta 

teritorijā un sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0609- 0,75 ha platībā. 

 

2. Atļaut apvienot nekustamos īpašumus, pievienojot nekustamam īpašumam „Fejas“, 

kadastra Nr. 6868 009 0327, kas atrodas Malnavas pagasta teritorijā, pirkuma ceļā iegūto   

nekustamo īpašumu „Sers“, kadastra Nr. 6868 009 0608, kas atrodas Malnavas pagasta 

teritorijā un sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0608- 0,83 ha platībā.  

 

   
                                                               40.& 

Par Kārsavas novada    pašvaldības  īpašumā esošajām   un pašvaldībai  piekrītošajām zemes 

vienībām uz 10.11.2012. 

                                                        /A.Orinska/ 

 

Brīvās pašvaldības zemes Goliševas pagasta teritorijā, uz 10.11.2012.  

 

Zemes vienības  

kadastra apz. 

Kopplatiba, 

ha 

no tās LIZ,  

ha 

no tās meţs,  

ha 

piezīmes 

68540010057 1,3 0,9   

68540010058 0,3 0,2   

68540010059 0,8 0,4   

68540010060 3,8  2,6  

68540010061 2,1 1,6   

68540010062 1,8 1,3   

68540010070 0,4  0,23  

68540040134 0,4 0,4   

68540040179 0,02    

68540040188 0,4 0,4   

68540040266 0,2 0,2   

68540040519 0,8 0,8   

68540050071 0,23 0,23   

68540050115 2,5 2,2   

 

 

 



 

Brīvās pašvaldības zemes Mērdzenes pagasta teritorijā, uz 10.11.2012.  

 

Zemes vienības  

kadastra apz. 

Kopplatiba, 

ha 

no tās LIZ,  

ha 

No tās meţs,  

ha 

piezīmes 

6872 002 0138 0,8 0,4    

6872 002 0184 2,7 0,2    

6872 003 0052 0,6 

0,5  uz nomu ar 

22.10.2012. 

lēmumu 

6872 003 0053 2,4 2,4    

6872 003 0087 2,1 

1,8  uz nomu ar 

22.10.2012. 

lēmumu 

6872 004 0097 4,1 0,2    

6872 005 0121 0,1 0,1    

6872 005 0149 0,4 0,4    

6872 005 0155 0,1 0,1    

6872 005 0156 0,1 0,1    

6872 005 0183 0,4 0,4    

6872 005 0284 0,7 0,3    

6872 005 0420 0,5 0,2    

6872 006 0071 2,1 1,9    

6872 007 0116 57,9 29,0 24,0   

 

 

 

 

 

 

Brīvās pašvaldības zemes Malnavas pagasta teritorijā, uz 10.11.2012.  

 

 

Kadastra apz. Platība KR(ha) 
Lauksaimniecības 
zeme(ha) Meži(ha) Piezīmes 

6868 001 0029 0,30 0,10     

6868 001 0076 1,90 1,70     

6868 003 0044 0,50 0,50   pie Bozovas RKP 

6868 003 0073 2,00 1,90 0,00 ēkas 

6868 003 0134 0,40 0,30   Bozova, apbūvei 

6868 003 0137 0,60 0,60   Bozova, apbūvei  

6868 003 0147 0,20 0,20   
pret Bozovas kapiem aiz 
Kaskānu ceļa 

6868 003 0198 6,75 0,00   
starp  dzelzceļu un individ. 
Apbūvi 

6868 003 0200 0,30 0,20 0,00 
pret Bozovas kapiem aiz 
Kaskānu ceļa 

6868 003 0211 1,98 0,00   starp  dzelzceļu un individ. 



Apbūvi 

6868 003 0240 1,20 1,00   Barkānos ar ēku drupām 

6868 005 0118 1,71 1,71 0,00 pret Salinīku kapiem 

6868 005 0159 4,10   4,10 mežs 

6868 005 0164 0,66 0,44 0,00   

6868 007 0143 1,50 0,10   Kaskānu fermas drupas 

6868 008 0091 0,30 0,30   ēku pamati 

6868 008 0095 0,23 0,23     

6868 008 0237 0,20 0,20 0,00   

6868 008 0238 0,50 0,50 0,00   

6868 009 0198 0,50 0,50 0,00 aiz Kotāna lejā  

6868 009 0283 0,10 0,10 0,00 pretī veikalam 

6868 009 0286 0,22 0,22 0,00 pretī veikalam 

6868 009 0287 0,33 0,33 0,00 pretī veikalam 

6868 009 0292 0,07 0,07 0,00   

6868 009 0335 0,13 0,13 0,00   

6868 009 0341 0,03 0,03 0,00   

6868 009 0345 0,14 0,14 0,00   

6868 009 0346 0,08 0,08 0,00   

6868 009 0347 0,06 0,06     

6868 009 0361 0,06 0,06 0,00   

6868 009 0380 0,06 0,06     

6868 009 0382 0,03 0,03 0,00   

6868 009 0425 0,03 0,03     

6868 009 0444 0,25 0,25 0,00 trīsstūris pret stadionu 

6868 009 0453 0,05 0,05     

6868 009 0468 0,50 0,50 0,00   

6868 009 0491 0,40 0,40 0,00   

6868 009 0504 2,00 2,00 0,00   

6868 009 0543 0,05 0,05 0,00   

6868 010 0194 0,20     ielāps pie ceļa 

6868 010 0213 0,90   0,80 mežs Mazā zeļčovā 

6868 011 0058 0,50 0,20   Mazā zeļčova pie upes  

 

 

 

Brīvās pašvaldības zemes Meţvidu pagasta teritorijā, uz 10.11.2012.  

 

Zemes vienības  

kadastra apz. 

Kopplatiba, 

ha 

no tās LIZ,  

ha 

No tās meţs,  

ha 

piezīmes 

6870005 0123 3,3 1,8   

6870005 0200 3,2 1,9   

6870005 0183 13,4 11,8   

6870005 0149 1,9 1,5   

6870005 0178 8,0 7,5   

6870005 0179 14,1 6,5 4,6 apbūvēta 

6870006 0342 7,0 7,0   

6870007 0079 1,83 0,81  Apbūvēta 

6870009 0172 2,9 2,5   

6870009 0173 3,2  2,9  



6870004 0071 11,5 7,6 3,1  

6870004 0039  3,3 2,9   

6870004 0040 1,2 1,2   

6870004 0041 4,4 4,1   

6870004 8056 1,8  1,0  

6870004 8059 1,8 1,6   

6870010 0169 3,0 2,6  apbūvēta 

6870004 0005 1,5 1,5   

6870001 0105 3,0 2,8   

 

 

Brīvās pašvaldības zemes Malnavas pagasta teritorijā, uz 10.11.2012.  

6894 

 

Kadastra Nr. Platība,ha t.sk. LIZ t.sk. MEŢS  

005 0203 5,1 5,1   

005 0042 1,4 1,2   

006 0087 3,7 2,7   

006 0379 6,6 3,0   

007 0370 4,8 3,0   

008 0061 3,0 2,9   

008 0164 1,7 1,7   

008 0175 1,4 1,4   

010 0129 4,8 2,4   

005 0230 2,7 2,7   

     

 

 
41.& 

Par  Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 22.oktobra domes sēdes protokola Nr.12.,18& 

precizēšanu 

/V.Bļinova/ 

 

         Izvērtējot SIA „ Kvintesence”, iesniegto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6809 002 0462 , Telegrāfa ielā 25A, Kārsavā, Kārsavas novads,zemes vienības robeţu, situācijas 

un apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz MK 10.04.2012. noteikumiem  Nr.263” Kadastra objektu 

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

Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, Kārsavas pilsētas  

teritorijas plānojumu 2007-2019. gadiem, ņemot vērā 2012.gada 26.novembra  attīstības un 

teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle, Edgars 

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

  

Izteikt lēmumu sekojošā redakcijā: 
1.Apstiprināt  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0462, Telegrāfa  ielā 25A, 

Kārsavā, Kārsavas novads,  robeţu, situācijas un apgrūtinājumu plānu. 



2. Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 

0462 , Telegrāfa  ielā 25A, Kārsavā, Kārsavas novads , kopplatību – 767 kv.m. (0.0767 ha). 

3.Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0462, Telegrāfa ielā 25A, Kārsavā, 

Kārsavas novads apgrūtinājumus:  

1. 161203- pierobeţa –  767 kv.m. (0.0767 ha). 

 

                                                                         42.& 

Par nekustamā īpašuma”Lats”, Salnavas pag., Kārsavas novads atsavināšanas vērtības 

apstiprināšanu 
/V.Bļinova/ 

 

Izskatot nekustamā īpašuma „Lats”, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, kadastra numurs 

6894 006 0235, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0544, 

platība 0,0539 ha,   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. panta pirmās daļas 

7.punktā , 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 Nekustamā īpašuma vērtēšanas komisijas 2012.gada 24.oktobra 

sēdes protokolu Nr.7,1.&., ņemot vērā 2012.gada 26.novembra  attīstības un teritoriālo  lietu 

komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, 

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

Mūrnieks, Arvīds Urtāns,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle, Edgars Puksts),  PRET – 

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

 

Apstiprināt  nekustamā īpašuma  „Lats”, Salnavas pag., Kārsavas novads nosacīto 

cenu- Ls 223,00 ( divi simti divdesmit trīs   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. 

 

 

43.& 

Par nekustamā īpašuma”Ozolāji”, Goliševas pag., Kārsavas novads atsavināšanas vērtības 

apstiprināšanu 
/V.Bļinova/ 

 

Izskatot nekustamā īpašuma „Ozolāji”, Goliševas pagasts, Kārsavas novads, kadastra numurs 

6854 004 0126, kas sastāv no 2(diviem) neapbūvētiem zemes gabaliem:zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu  6854 003 0142, platība 4,99 ha un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu  6854 004 

0131, platība 0,6643 ha      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. panta pirmās daļas 

7.punktā , 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 Nekustamā īpašuma vērtēšanas komisijas 2012.gada 24.oktobra 

sēdes protokolu Nr.7,2.&., ņemot vērā 2012.gada 26.novembra  attīstības un teritoriālo  lietu 

komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, 

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

Mūrnieks, Arvīds Urtāns,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle, Edgars Puksts),  PRET – 

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

 

 

Apstiprināt  nekustamā īpašuma  „Ozolāji”, Goliševas pag., Kārsavas novads nosacīto 

cenu- Ls 3123,00 ( trīs tūkstoši viens simts divdesmit trīs   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. 

 

44.& 

Par kļūdas labojumu Kārsavas novada pašvaldības domes 22.10.2012. sēdes protokola Nr. 

12., 29. & ,11.punktā  lēmumā „ Par zemes pastāvīgās  lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes 

gabalu atzīšanu par piekrītošiem Kārsavas  novada pašvaldībai 

/V.Bļinova/ 

   

Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 28 11.2012. vēstuli  Nr.10-03/191798-

1/1  , tika konstatēts, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 22.10.2012. sēdes protokola Nr. 12., 

29. & ,11.punktā  lēmuma „ Par zemes pastāvīgās  lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu 

atzīšanu par piekrītošiem Kārsavas  novada pašvaldībai” nolēmuma daļā ir konstatēta kļūda, nepareizi 

ierakstīts zemes vienības kadastra apzīmējums 6894 004 0224, lēmuma konstatējošā daļā zemes 

vienības kadastra apzīmējums ir ierakstīts pareizi 6894 006 0224, un atbilst  Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informacijas sistēmā reģistrētās zemes vienības  kadastra apzīmējumam  6894 006 0224. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0224, Meţvidu pagastā, Kārsavas novadā atrodas  

Ilutas Elksnes tiesiskajā valdījumā. 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta 1.daļu, kas paredz, ka iestāde 

jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiska 

aprēķina kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību , ņemot vērā 2012.gada 26.novembra  attīstības un 

teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle, Edgars 

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

 

 

 Atzīt lēmuma nolēmuma daļā ierakstīto kadastra apzīmējumu 6894 004 0224 par 

pārrakstīšanās kļūdu un izteikt lēmuma 1. un 2.punktu šādā redakcijā: 



1. Izbeigt Ilutai Elksnei, dzīves vieta deklarēta „Indriķi”, Bokši, Meţvidu pag., 

Kārsavas nov., lietošanas tiesības ar 2011.gada 31.decembri uz zemes vienību Kārsavas 

novada Meţvidu pagastā ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0224 -3,0 ha platībā.  

2. Atzīt, ka zemes vienība Kārsavas novada Meţvidu pagastā  ar kadastra 

apzīmējumu 6870 006 0224 -3,0 ha platībā ir piekrītoša Kārsavas novada pašvaldībai.  

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

 

                                                             45.& 

Par Kārsavas novada pašvaldības domes 22.10.2012. sēdes lēmuma Nr.36, prot. Nr.12 „ Par 

satiksmes ierobeţojumiem uz Kārsavas novada pašvaldības ceļa Lukstinīki –Malnava” 

atcelšanu 

/A.Šarkovskis/ 

 

 Ņemot vērā to, ka 2012.gada 22.oktobra lēmuma „ Par satiksmes ierobeţojumiem 

uz Kārsavas novada pašvaldības seļa Lukstinīki- Malnava” pieņemšanai nebija likumiska pamata, 

jo nepastāvēja neviens no Ministru Kabineta 15.12.1998. noteikumu Nr.456 „Noteikumi par 

autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un 

ierobeţojumi” 2.1., 4.2., 5.punktos minētajiem priekšnosacījumiem, atklāti balsojot PAR – 10(   

Pēteris Laganovskis, Aivars Lipskis,  Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis 

Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Silvija Jaudzema, Inese Nagle),  PRET – nav, ATTURAS 

– 3(Aleksandrs Šarkovskis, Ināra Silicka, Sandra Palma), Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ: 

 

Atcelt Kārsavas novada pašvaldības  domes 22.10.2012. sēdes lēmumu Nr.36, prot. 

Nr.12 „ Par satiksmes ierobeţojumiem uz Kārsavas novada pašvaldības ceļa Lukstinīki –

Malnava”. 

 

     46.& 

                                     Par Kārsavas novada karogu 

    /P.Laganovskis/ 

 

Kārsavas novada pašvaldības domes sēdē tika  izskatīti trīs Kārsavas novada  karoga skiču 

projekti, ko izstrādājis  mākslinieks V.Ladusāns.  

 Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu, atklāti 

balsojot PAR – 7( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,   

Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Edgars Puksts),  PRET – nav, ATTURAS – 6(Juris Poikāns,  

Antoņina Babāne, Arvīds Urtāns,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle), Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt skici Nr.1/pielikumā/ par Kārsavas novada karoga pamatu, kurš tiks izveidots kā 

karogs auduma formā.  

 

 

 



Sēde slēgta plkst. 20.35 

 

Sēdi vadīja               Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

 

Sēdi protokolēja   Pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 


