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2. Par saistošo noteikumu Nr.22  „Par novada speciālo budžetu 2013.gadam” pieņemšanu 
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5. Par nekustamā īpašuma iznomāšanu 

6.Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu 
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19. Par zemes nomas lietošanas  tiesību izbeigšanu  
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                                                                      1.& 

Par saistošo noteikumu Nr.21 

„Par novada pamatbudžetu 2013.gadam”pieņemšanu 

/S.Sprukte/ 

 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 3 059 111 latu apmērā. 

Pamatbudžeta ieņēmumus veido:  

 nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis.  

 nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no depozītiem un 

kontu atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi;  

 transfertu ieņēmumi  no valsts un pašvaldību budžetiem  

 budžeta iestāžu ieņēmumi jeb maksas pakalpojumi.   

 

Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 4 152 361 latu apmērā.  

Kārsavas novada pašvaldības  2013.gada pamatbudžeta izdevumu prioritātes: 

 izglītība, tai plānoti 29,7 procenti līdzekļu,  



 vides aizsardzība, tai plānoti  21,3procenti līdzekļu,  

 ekonomiskā darbība, tai plānoti 12,3 procenti līdzekļu.  

 

  Saistošo noteikumu  izdevumu daļas pirmajā punktā ir paredzēti budžeta līdzekļi  

 pašvaldības darbiniekiem /izņemot pedagogus/ atvaļinājuma pabalstiem 50% apmērā no darba  

algas.Deputāts Juris Poikāns ierosināja atsevišķi balsot par šo saistošo noteikumu punktu.  

Deputāti neatbalstīja šo priekšlikumu. 

 

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

finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu   komiteju  sēžu 

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

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

Edgars Puksts,  Sandra Palma, Silvija Jaudzema, Inese Nagle),  PRET – 1(Juris Poikāns), 

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 21 projektu „Par novada budžetu 2013.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. 

 

 

                                                                        2.& 

Par saistošo noteikumu Nr.22 

„Par novada  speciālo budžetu 2013.gadam” pieņemšanu 

/S.Sprukte/ 

 

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

finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu   komiteju  sēžu 

atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  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. 22 projektu „Par novada speciālo budžetu 

2013.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. 

 

 

                                                              3.& 

 Par saistošajiem noteikumiem Nr.23 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

novada pamatbudžetu 2012.gadam” 

/Ziņo:  S.Sprukte/ 

 



 

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

finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu   komiteju  sēžu 

atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  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. 23 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 

1 „Par novada pamatbudžetu 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. 

 

 

                                                                                 4.& 

      Par izmaiņām Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā 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 14.decembra finanšu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  

Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  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 amatu sarakstā uz 2013.gada 1.janvāri saskaņā ar pielikumu.  

 

 

      5.& 

Par nekustamā īpašuma iznomāšanu 

/Ziņo: V.Lipska / 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldība ir paziņojusi nomniekiem – valsts akciju sabiedrībai 

„Latvijas Pasts”, reģ. nr. 40003052790,  un individuālajam komersantam „Mērdzenes aptieka”, 

reģ. nr. 42402005699, ka, sākot ar 2013.gadu, nav iespējams turpināt telpu nomas līgumus par 

pašvaldībai piederošās ēkas ar kadastra numuru 6872 005 0166 001 Mērdzenes ciemā, Mērdzenes 

pagasts, Kārsavas novads, iznomāšanu, jo ēka ir avārijas stāvokli un tai nepieciešams kapitālais 

remonts. Nomnieki vēlas turpināt telpu nomu un lūdz savas darbības nodrošināšanai nodot nomā 

citu pašvaldībai piederošu ēku Mērdzenes ciemā. 

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

ka ir iespējams piedāvāt nomniekiem citas telpas pašvaldībai piederošajā ēkā „Pagastmāja”, jo tā 

nav nepieciešama pašvaldības funkciju realizēšanai, tāpēc ir lietderīgi un pašvaldībai izdevīgi 

iznomāt nekustamo īpašumu, gūstot ienākumu no telpu nomas, bet nomniekiem – turpināt savu 



profesionālo darbību /pasts un aptieka/ Mērdzenes pagastā, jo sniegtie pakalpojumi ir nepieciešami 

un svarīgi pagasta iedzīvotājiem 

 Tā kā tiesiskās attiecības, kuras izriet no 2008.gada 2.janvārī un 2009.gada 20.aprīlī 

noslēgtajiem līgumiem, nav izbeigušās, bet tiek grozītas, šajā gadījumā nav piemērojami LR 

Ministru Kabineta 08.06.2010. noteikumi nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 

iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem”. 

 Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 6.
1
.panta 1.daļu, nekustamā īpašuma nomas līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks 

par 12 gadiem 

 3.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) 

apakšpunktu,  ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 13.decembra attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris 

Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  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.Nodot  iznomāšanai VAS „Latvijas Pasts”, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese 

– Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes novads, uz 12 gadiem telpas ar kopējo platību 

40,5 kv.m. ēkā „Pagastmāja” ar kadastra numuru 6872 005 0363 001, ciems Mērdzene, 

Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads, un nosakot nomas maksu – Ls 9,44 mēnesī, kā arī 

pievienotās vērtības nodoklis. 

 3.2.Nodot  iznomāšanai individuālajam komersantam „Mērdzenes aptieka” ”, reģ. nr. 

42402005699, juridiskā adrese – c. Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads, uz 12 

gadiem telpas ar kopējo platību 41,70 kv.m. ēkā „Pagastmāja” ar kadastra numuru 6872 005 

0363 001, ciems Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads, un nosakot nomas maksu – 

Ls 9,71 mēnesī, kā arī pievienotās vērtības nodoklis. 

 3.3.Noteikt, ka pušu vienošanās par nomas līguma grozījumiem stājas spēkā 

2013.gada 1.jnavārī. 

 3.4.Juristei V.Lipskai sastādīt spēkā esošo nomas līgumu grozījumu projektu ar 

iepriekšminētajiem nosacījumiem. 

 

  

      6.& 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu 

/Ziņo: V.Lipska / 

                

 1.Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu maksa par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu veidojas, summējot maksu: par sadzīves atkritumu savākšanu, 

pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, ko apstiprina Kārsavas novada dome; sabiedrisko 

pakalpojumu regulatora apstiprinātā tarifa par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā; 

dabas resursa nodokli par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.  

 Kārsavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Kārsavas novadā” 6.nodaļas 22. Punkts nosaka, ka 



sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa tiek noteikta, pamatojoties uz normatīvo aktu 

prasībām un veidojas no iepriekšminētajām trīs daļām. 

  “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 39.panta 1.daļā noteikts, ka pašvaldība saskaņā ar 

saviem saistošajiem noteikumiem ar savu lēmumu nosaka maksu par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju), un tā sastāv no iepriekšminētajām trīs 

daļām, bet pašvaldība nosaka:  

 - maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, 

atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs.  

 Saistošo noteikumu pirmās nodaļas 6. Punkts nosaka, ka Kārsavas novada teritorijā ir viena 

atkritumu apsaimniekošanas zona.  
 2.2012.gada 13.novembrī starp Kārsavas novada pašvaldību un SIA „Austrumlatgales 

atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” tika noslēgts deleģējuma līgums „Par atkritumu 

apsaimniekošanu Kārsavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”.  

 SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” 2012. Gada 7.decembrī 

iesniedza pašvaldībai tarifa aprēķinu sadzīves atkritumu apsaimniekošanai. SIA „Austrumlatgales 

atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” lūdz apstiprināt sadzīves atkritumu savākšanas, 

pārvadāšanas, pārkraušanas un uzglabāšanas tarifu 3,34 Ls/m
3
 (bez PVN). Kopā ar Sabiedrisko 

pakalpojumu regulatora apstiprināto tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos 

un izgāztuvēs un dabas resursu nodokli sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa summa sastāda 

7,24 Ls/m
3
 (bez PVN) un kopā ar PVN 21% – 8,76 Ls/m

3
.  

 Pamatojoties uz likuma  “Par pašvaldībām” 21. Pirmās daļas 27. Punktu, Latvijas 

Republikas likuma “Atkritumu apsaimniekošanas  likums” 39.panta pirmo daļu,  Kārsavas novada 

pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumi Kārsavas novadā” 6.nodaļas 22. Punktu, Dabas resursu nodokļa 

likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktu, saskaņā ar SIA „Austrumlatgales atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība” tarifa aprēķinu sadzīves atkritumu apsaimniekošanai, un ņemot vērā 

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 14.decembra finanšu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  

Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  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.Apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 

uzglabāšanu  – 3,34 Ls/m
3 

(bez pievienotās vērtības nodokļa). 

2. Noteikt kopējo maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu – Ls 7,24 Ls/m
3
 (bez 

pievienotās vērtības nodokļa) Kārsavas novada administratīvajā teritorijā no 2013.gada 1. 

Janvāra, ko veido: 

2.1. maksa sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu –                   

3,34 Ls/m
3
; 

2.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs – 2,50 Ls/m
3
; 

2.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu – 1,40 Ls/m
3
. 

3. Publicēt lēmumu Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā- www.karsava.lv. 

4. Paziņojumu par pieņemto lēmumu par apstiprināto tarifu publicēt laikrakstā „Ludzas 

Zeme”.  

5. Lēmums stājas spēkā ar 2013.gada 1.janvāri.  

http://www.ludza.lv/


 

 

7.& 

Par grozījumu izdarīšanu 28.11.2012. domes  

lēmumā Nr.3, protokols Nr.14 

/Ziņo: V.Lipska / 

 

Domes finanšu komiteja konstatēja, ka lēmuma par nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

dzēšanu 2.3.punktā ir matemātiska kļūda, kuru nepieciešams labot – E. C. aprēķinātā nekustamā 

īpašuma nodokļa nokavējuma nauda ir Ls 1,12. 

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 

14.decembra finanšu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

 

 Izdarīt grozījumus 2012.gada 28.novembra domes lēmuma Nr.3 /protokols Nr.14/ 

2.3.punktā  un izteikt to šādā redakcijā: 

„2.3.Dzēst E. C. (8166) nekustamā īpašuma nodokļa parāda par laika periodu no 

1998. līdz 2005.gadam, nokavējuma naudu Ls 1,12.” 

 

 

 

8.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļa  

parādu dzēšanu 

/Ziņo: V.Lipska / 

 

1.1.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. 

Mērdzenes pagastā:  

1.2.H. K. (6343) par īpašumu „Liepas” kadastra numurs 6872-005-0303 par laika periodu 

no 2004. līdz 2005.gadam pamatparāda summa Ls 18.57 nokavējuma nauda Ls 18.37, kopā Ls 

36.94 

 Salnavas pagastā:  

1.3.A. G. (8633) par īpašumu „Šķeņeva” kadastra numurs 6894-006-0171 par laika periodu 

no 1999. līdz 2004..gadam pamatparāda summa Ls 49.20 nokavējuma nauda Ls 51.40, kopā Ls 

100.60 

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 personu 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 budžetos 

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

soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. 

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 

14.decembra finanšu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris 

Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  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 H. K. (6343) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par laika periodu no 2004. 

līdz 2005.gadam pamatparāda summa Ls 18.57, nokavējuma nauda Ls 18.37, kopā Ls 36.94; 

Dzēst A. G. (8633) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par laika periodu no 1999. 

līdz 2004.gadam pamatparāda summa Ls 49.20 nokavējuma nauda Ls 51.40, kopā Ls 100.60 

2.1.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

esamību personām, kurām ir iestājies maksājuma piedziņas noilgums, personas ir mirušas, 

tāpēc nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama. 

Malnavas pagastā:  

2.2.R. B. (1097) par īpašumu „Gobas” kadastra numurs 6868-007-0001 par 2004.gada 

3.,4.ceturksni pamatparāda summa Ls 11.83 nokavējuma nauda Ls 11.83, kopā Ls 23.66 

 

2.3.J. L. (1547) par īpašumu „Birži” kadastra numurs 6868-011-0026 par 2003.gadu 

pamatparāda summa Ls 9.98, nokavējuma nauda Ls 9.98, kopā Ls 19.96 

Salnavas pagastā:  

2.4.M. M. (8179) par īpašumu „Bez adreses” kadastra numurs 6894-005-0084 par 

laika periodu no 2001. līdz 2006.gada pamatparāda summa Ls 18.00 nokavējuma nauda Ls 

18.09, kopā Ls 36.09 

2.5.A. Z. (8408) par īpašumu „Pērkoni” kadastra numurs 6894-008-0029 par 

2007.gadu pamatparāda summa Ls 0.15, nokavējuma nauda Ls 0.15, kopā Ls 0.30 

2.6.I. S. (8450) par īpašumu „Urtāni” kadastra numurs 6894-008-0087 par 2003.gadu 

pamatparāda summa Ls 0.02, nokavējuma nauda Ls 0.02, kopā Ls 0.04 

 

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 konkrēto personu 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 budžetos 

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

soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. 

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

publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par nodokļu parādu dzēšanu. 

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

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

14.decembra finanšu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris 

Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  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.Dzēst R. B. (1097) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 2004.gadu 

pamatparāda summa Ls 11.83, nokavējuma nauda Ls 11.83, kopā Ls 23.66; 

3.2.Dzēst J. L. (1547) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 2003.gadu 

pamatparāda summa Ls 9.98, nokavējuma nauda Ls 9.98, kopā Ls 19.96 

3.3.Dzēst M.M. (8179) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par laika periodu no 2001. 

līdz 2006.gada pamatparāda summa Ls 18.00 nokavējuma nauda Ls 18.09, kopā Ls 36.09 

3.4.A. Z. (8408) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 2007.gadu pamatparāda 

summa Ls 0.15, nokavējuma nauda Ls 0.15, kopā Ls 0.30 

3.5.I. S. (8450) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 2003.gadu pamatparāda 

summa Ls 0.02, nokavējuma nauda Ls 0.02, kopā Ls 0.04. 

 4.Uzdot Nekustamā īpašuma nodokļu administratorei veikt darbības, kas 

nepieciešamas informācijas par šajā lēmumā noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

dzēšanu publicēšanai laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

 

5. Kārsavas novada dome ir konstatējusi nekustamā īpašuma nodokļa parāda par ēkām 

uzskaites esamību pašvaldības grāmatvedībā vairākām fiziskām un juridiskām personām. 

Zemākminētajos gadījumos nekustamā īpašuma nodokļa parāds nav iekļauts un netiek uzskaitīts 

nekustamā īpašuma nodokļa programmā, bet pastāv grāmatvedības bilances debitoru sadaļā.  

 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 budžetos 

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

soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. 

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 

14.decembra finanšu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

     

     

Nr.p.k. Adrese Īpašnieks 
Parāds 
(Ls)  

1 
Vienības iela, 
Sporta iela 

Maksātnespējīgais Ludzas 
TU 362,56  

2 Baznīcas iela P.M. 32,01  

3 Sporta iela A.S. 118,61  

4 Stacijas iela Serg.S. 127,63  

5 Vienības iela V.R. 28,26  

6   Z.s.Pakavi 10,38  

7   SIA "Ritms KL" 115,98  

  KOPĀ   795,43  

     

     

                                                                        9.& 

                                                       Iesniegumu izskatīšana  

                                                                   / Ziņo I.Nagle/ 

 

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

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

materiālo stāvokli raksturojošiem dokumentiem izskatīti sociālās komitejas sēdē. Sociālo 

jautājumu komitejas priekšsēdētāja Inese Nagle domes sēdē ziņoja par komitejā pieņemto lēmuma 

projektu un priekšlikumiem par pabalstu un sociālās palīdzības piešķiršanu iesniedzējiem. 

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

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 

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

Juris Ločmelis,  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 J. S. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam 

dzīvojamo platību. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris 

Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  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.Sniegt palīdzību J. S. dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

3.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts M. D. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam 

dzīvojamo platību. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

 

3.2.Sniegt palīdzību  M. D.  dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

3.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

4.Kārsavas novada pašvaldība ir nosūtījusi E. V. piedāvājumu ar iespēju iepazīties ar 3 

dzīvojamām platībām. Līdz vēstulē norādītajam termiņam-22.11.2012.  E.V. nav sniedzis atbildi . 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.panta 3.daļu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

 

 

4.2.Pārreģistrēt  E. V. pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistrā ar pēdējo kārtas numuru.   

4.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

5.Kārsavas novada pašvaldība ir nosūtījusi A. Z. piedāvājumu ar iespēju iepazīties ar 3 

dzīvojamām platībām. Līdz vēstulē norādītajam termiņam-11.12.2012. A.Z. nav sniedzis atbildi . 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.panta 3.daļu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris 

Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  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.Pārreģistrēt  A. Z. pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistrā ar pēdējo kārtas numuru.   

5.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 



 

6.Kārsavas novada pašvaldība ir nosūtījusi piedāvājumu E. A. ar iespēju iepazīties ar 3 

dzīvojamām platībām. Līdz vēstulē norādītajam termiņam-11.12.2012  E.A. nav sniedzis atbildi . 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.panta 3.daļu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

 

6.2.Pārreģistrēt   E.A. pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistrā ar pēdējo kārtas numuru.  . 

6.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

7.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts  L. J. iesniegums par atteikšanos no trim  

piedāvātajām dzīvojamajām platībām. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.panta 3.daļu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

 

7.2.Pārreģistrēt L.  J.  pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistrā ar pēdējo kārtas numuru.  . 

7.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

8.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts  iesniegums  no J. U. ar lūgumu piešķirt viņas 

ģimenei dzīvojamo platību. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 1.daļas 5.punktu,  likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

 

8.2.Sniegt  J. U. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņai dzīvokli nr.2, 

Muižiņa, 2 Mežvidi, Mežvidu pagasts,  Kārsavas novads.  

8.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 9.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi, ka  personai – N. M.  ir zuduši apstākļi, kuri 

bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai pašvaldības palīdzības reģistra vispārējā  grupā. 



9.1.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

10.panta 1.daļas 2.punktu, 47.panta 1.,2.daļu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

 

 9.2.Izslēgt N. M. no Kārsavas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa 

jautājumu risināšanai. 

 9.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 10.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi, ka  personai – J. V. ir zuduši apstākļi, kuri 

bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai pašvaldības palīdzības reģistra vispārējā  grupā. 

10.1.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

10.panta 1.daļas…punktu, 47.panta 1.,2.daļu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

 

 10.2.Izslēgt J. V. no Kārsavas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa 

jautājumu risināšanai. 

 10.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 11.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi, ka  personai – D. M. ir zuduši apstākļi, kuri 

bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai pašvaldības palīdzības reģistra vispārējā grupā. 

11.1.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

10.panta 1.daļas…punktu, 47.panta 1.,2.daļu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

 

 11.2.Izslēgt D. M.  no Kārsavas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa 

jautājumu risināšanai. 

 11.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 12.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi, ka  personai – P. R. ir zuduši apstākļi, kuri 

bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai pašvaldības palīdzības reģistra vispārējā grupā. 

12.1.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

10.panta 1.daļas…punktu, 47.panta 1.,2.daļu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

 

 12.2.Izslēgt P. R. no Kārsavas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa 

jautājumu risināšanai. 

 12.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

  

 

       10.& 

Par Kārsavas novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna izstrādi un pašvaldības iesaisti 

Pilsētas mēra pakta kustībā 

(Ziņo: I.Nagle) 

 

SIA "Vides investīciju fonds” īsteno Inteliģentās Enerģijas Eiropai līdzfinansētu projektu „SEAP 

PLUS - Ilgspējīgas enerģijas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā”. 

Projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgspējīgu enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot 

pilsētu un pašvaldības iesaistīti Pilsētas mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot Ilgspējīgas Enerģijas 

rīcības plānus.  

Projektā tika paredzēts, ka tiks sniegts atbalsts, lai 5 Latgales pašvaldības varētu parakstīt 

Mēra paktu un projekta ietvaros izstrādāt Stratēģiskos enerģijas rīcības plānus pašvaldībām. 

Latvijas Vides Investīciju Fonds ar pašvaldības atbalstu šos plānus apņemas izstrādāt. 

Pilsētas mēru pakts ir Eiropas kustības virziens, kas apvieno vietējās un reģionālās 

pašvaldības cīņā ar klimata pārmaiņām. Tas balstās uz pakta parakstītāju brīvprātīgām saistībām 

sasniegt vismaz ES noteikto 20 % CO2 emisiju samazinājumu, palielinot energoefektivitāti un 

attīstot atjaunojamos enerģijas avotus. 

Pamatojoties uz Kārsavas novada attīstības un teritoriālo lietu komitejas 2012.gada 

13.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  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. Piedalīties SIA "Vides investīciju fonds” programmas Inteliģentās Enerģijas Eiropai 

līdzfinansēta projekta „SEAP PLUS - Ilgspējīgas enerģijas rīcības plāni - vienota 

Eiropa enerģijas apsaimniekošanā” īstenošanā un izstrādāt Kārsavas novada 

Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānu. 

2. Pilnvarot Kārsavas novada domes priekšsēdētājas vietnieku Pēteri Laganovski 

parakstīt apliecinājumu par Kārsavas novada pašvaldības iesaistīšanu Pilsētas mēru 

paktu kustībā. 

 

 



 

11.& 

Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

un komisijas izveidošanu 
/Ziņo V.Bļinova/ 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Ē. R., dzīvo „Dzelzceļa māja1”-1, Mežvidi, Mežvidu 

pag., Kārsavas novads iesniegums par dzīvojamās mājas „Dzelzceļa māja 1”, Mežvidi, Mežvidu 

pag., Kārsavas novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai.  

Iesniegumam pievienoti sekojoši dokumenti – dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 2012.gada 

10.decembra kopsapulces protokols nr.1, dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums, 

privatizēto dzīvokļu zemesgrāmatu apliecību noraksti. 

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)iesniegts dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par dzīvojamās mājas 

kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu nodošanu ar dzīvokļu 

īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums; 2)visi 

savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir privatizējuši dzīvokļus; 3)dzīvokļu īpašnieku 

savstarpējs līgums noslēgts, ievērojot likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” noteikto kārtību. 

3.Izvērtējot novada domei iesniegtos dokumentus un iepazīstoties ar attīstības komitejas iesniegto 

lēmuma projektu, deputāti atzīst, ka ir iesniegti visi nepieciešamie likumā norādītie dokumenti, 

tāpēc iesniegums ir pamatots un apmierināms. 
4.Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta 6.daļu, 

ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 13.decembra attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas sēdes  atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  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.Nodot nekustamā īpašuma „Dzelzceļa māja 1” , Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas 

novads, kadastra numurs 6870 506 0025 , kas sastāv no vienstāvu dzīvojamās ēkas ar četriem 

dzīvokļu īpašumiem un trim palīgceltnēm, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības ar 

dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotajai personai Ē. R., ne vēlāk kā divu mēnešu 

laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas.  

4.2.Izveidot komisiju dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanai un nodošanas – 

pieņemšanas akta sastādīšanai šādā sastāvā: 

 



- Ēriks Rusins- dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona; 

- Tālis Mūrnieks- deputāts 

- Valentīna Blinova-nekustamo īpašumu speciāliste.  

 

 

12.& 

Par nekustamā īpašuma „Bisītes” sadalīšanu 

/Ziņo V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 29.11.2012. ir saņemts iesniegums par nekustamā īpašuma 

„Bisītes” Kārsavas novada Malnavas pagastā ar kadastra Nr. 6868 010 0023 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”, 20.06.2006. gada Ministru kabineta 

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

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” prasībām, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 13.decembra attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  

Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  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. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Bisītes”- kadastra Nr. 6868 010 0023, atdalot no tā 

vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0021 -5,0 ha platībā, no tās 4,8 ha 

meži. 

 

2. Piešķirt atdalāmajam nekustamam īpašumam- zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 

6868 006 0021 nosaukumu „ Meža Bisītes”. 

3. Mainīt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0021 nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi no 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

uz 0201– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

 

 

13.& 

Par nekustamā īpašuma „Saulrīti” sadalīšanu 

/Ziņo V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 03.12.2012. ir saņemts iesniegums par nekustama īpašuma 

„Saulrīti”, kurš atrodas Kārsavas novada Salnavas pagastā sadalīšanu divos īpašumos 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”, 20.06.2006. gada Ministru kabineta 

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

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” prasībām, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 13.decembra attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  

Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  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. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “ Saulrīti ” ar kadastra numuru 6894 006 0005 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0010 -5,3 ha kopplatībā.  

 

2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam –zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 

6894 005 0010 piešķirt nosaukumu “Ritvari”. 

 

14.& 

Par nekustamā īpašuma „Senlejas” sadalīšanu 

/Ziņo V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 03.12.2012. ir saņemts iesniegums par nekustama īpašuma 

„Senlejas”, kurš atrodas Kārsavas novada Salnavas 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”, 20.06.2006. gada Ministru kabineta 

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

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” prasībām, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 13.decembra attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  

Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  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. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Senlejas” ar kadastra numuru 6894 006 

0421 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0357 0,3 ha kopplatībā.  

 



2.Jaunizveidotam nekustamam īpašumam – zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 

6894 006 0357 piešķirt nosaukumu “Garāžas”.  

 

 

15.& 

Par nekustama īpašuma „Rutki” sadalīšanu 

/Ziņo V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 13.12.2012.ir saņemts iesniegums par nekustamā īpašuma 

„Rutki”, kurš atrodas Kārsavas novada Mežvidu pagastā, sadalīšanu divos īpašumos 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”, 20.06.2006. gada Ministru kabineta 

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

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” prasībām, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 13.decembra attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  

Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  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. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Rutki” zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6870 004 0095 3,7 ha kopplatībā.  

2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam- zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 

6870 004 0095 piešķirt nosaukumu “Pakavi”. 

 

16.& 

Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu 

/Ziņo V.Bļinova/ 

 

 

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 Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 



13.decembra attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14( 

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

Ločmelis,  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. Pagarināt nomas līguma Nr. 4, kas 2007. gada 7. jūnijā noslēgts starp pašvaldību, 

kā iznomātāju, no vienas puses un A. S., dzīves vieta deklarēta- „Ceļa meistara māja”, 

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

vienību Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0163-0,1 ha platībā 

un 6868 003 0164-0,2 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. 

 

17.& 

Par adrešu piešķiršanu nekustamiem īpašumiem 

/Ziņo V.Bļinova/ 

 

Izvērtējot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 14.12.2012. vēstulē Nr. 10-

03/198011-4/1 „Par informācijas sniegšanu” ietverto informāciju, 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 

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 13.decembra attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes  

atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  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. Piešķirt apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0165 un uz tās 

esošām būvēm adresi- „ Pamežs”, Īrubine, Malnavas pag., Kārsavas novads, LV-5750. 

 

2. Piešķirt apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0010 un uz tās 

esošām būvēm adresi- „ Klintaine”, Lukstinīki, Malnavas pag., Kārsavas novads, LV-5717. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

 



18.& 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

/Ziņo V.Bļinova/ 

 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra ( NĪVK) informācijas sistēmas datu precizēšanas 

nolūkā atbilstoši novada teritorijā esošo kapsētu faktiskai un plānotai izmantošanai, pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma” 9. panta pirmo daļu, saskaņā ar 20.06.2006. gada Ministru kabineta noteikumiem 

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

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” prasībām, Kārsavas novada pašvaldības domes 2009. gada 

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

plānojumu apstiprināšanu”, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 13.decembra 

attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   

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

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. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība uz 0907- kapsētu teritorijas... šādām zemes vienībām:  

1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 011 0071- 0,4 ha platībā; 

1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0164- 1,1 ha platībā; 

1.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 002 0084- 1,2 ha platībā; 

1.4. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 011 0072- 0,9 ha platībā; 

1.5. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 001 0051- 0,4 ha platībā; 

1.6. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 007 0062- 5,0 ha platībā; 

1.7. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0265- 1,6 ha platībā; 

1.8. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0081- 2,0 ha platībā; 

1.9. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0106- 0,9 ha platībā; 

1.10. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 007 0170- 0,4 ha platībā. 

 

2. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0901- izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, 

uz 0907- kapsētu teritorijas... zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0275- 0,16 ha 

platībā. 

 

3. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0501- dabas pamatnes teritorijas... uz 0907- 

kapsētu teritorijas... zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0342-0,2 ha platībā. 

 

 

19.& 

Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

/Ziņo V.Bļinova/ 

 

 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības teritoriālo vienību laika posmā no 2007. gada līdz 

2012. gadam, saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 



izmantošanas pabeigšanas likuma ” 25. pantu noslēgtos lauku apvidus zemes nomas līgumus, 

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”, lauku apvidus zemes nomas līgumu VIII daļu, sakarā ar 

to, ka zemes nomnieki ir miruši, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 13.decembra 

attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   

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

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. Izbeigt zemes nomas lietošanas tiesības I. C. uz Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo 

neapbūvēto zemes vienību Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6868 004 

0165- 4,82 ha platībā ar 2013. gada 1. janvāri. 

 

2. Izbeigt zemes nomas lietošanas tiesības M. B. uz Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo 

neapbūvēto zemes vienību Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6868 003 

0144-0,3 ha platībā ar 2013. gada 1. janvāri. 

 

3. Izbeigt zemes nomas lietošanas tiesības V. L. uz Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo 

neapbūvēto zemes vienību Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6868 009 

0472-0,06 ha platībā ar 2013. gada 1. janvāri. 

 

 

20.& 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

/Ziņo V.Bļinova/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts L. N., dzīves vieta deklarēta –Telegrāfa iela 4 -8, 

Kārsava, Kārsavas novads, 2012. gada 21. novembra iesniegums par zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0116, pamatojoties uz 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6. 

panta astoto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 13.decembra attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  

Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  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.Izbeigt L. N., dzīves vieta deklarēta –Telegrāfa iela 4 -8, Kārsava, Kārsavas novads, ar 

2013. gada 1. janvāri zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību Malnavas pagasta 

teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0116- 2,0 ha platībā. 



 

2.Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0116 2,0 ha platībā ir 

ieskaitāma rezerves zemes fondā.  
 

 

21.& 

Par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu 

/Ziņo V.Bļinova/ 

 

1. 
Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. G., dzīves vieta deklarēta „ Sahalinas”, Drikaški, 

Malnavas pag., Kārsavas novads, 13.12.2012. iesniegums, par zemes nomas līguma noslēgšanu uz 

Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 

004 0107 -2,2 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 6868 004 0107-2,2 ha platībā bija piešķirta pastāvīgā 

lietošanā Veltai Grišulei, kurai ar Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 22. Oktobra lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 12, 29.&, 5.p.) izbeigtas pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz minēto zemes 

vienību. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0107 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 Kārsavas 

novada pašvaldības 2012.gada 13.decembra attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes  

atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  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. Noslēgt ar V. G., dzīves vieta deklarēta- „ Sahalinas”, Drikaški, Malnavas pag., Kārsavas 

novads, lauku apvidus zemes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6868 004 0107–2,2ha kopplatībā nomu uz laiku līdz 2022. Gada 31. Decembrim 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- kods 0101 

3. Noteikt par minētās zemes vienības nomu nomas maksu 0,5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības gadā. 

4. Uzdod zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai līdz 2012. Gada 28. Decembrim 

sagatavot zemes nomas līgumu par minētās zemes vienības nomu. 

 

2. 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. P., dzīves vieta deklarēta Taamsaare iela 110, dz.128, 

Tallina, Igaunija, 13.12.2012. iesniegums, par zemes nomas līguma noslēgšanu uz Kārsavas 

novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0139 -0,3 

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 6868 003 0139-0,3 ha platībā bija piešķirta pastāvīgā 

lietošanā Anatolijam Petuhovam, kuram ar Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 22. oktobra 

lēmumu (sēdes protokols Nr. 12, 29.&, 3.p.) izbeigtas pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz 

minēto zemes vienību. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0139 nav reģistrēta 

zemesgrāmatā. 

Uz zemes vienības atrodas A. P. 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 Kārsavas 

novada pašvaldības 2012.gada 13.decembra attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes  

atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  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. Noslēgt ar A. P., dzīves vieta deklarēta - Taamsaare iela 110, dz.128, Tallina, Igaunija 

lauku apvidus zemes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 

0139–0,3ha kopplatībā nomu uz laiku līdz 2022. gada 31. decembrim 

2. Zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme- kods 0601 

3. Noteikt par minētās zemes vienības nomu nomas maksu 0,5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības gadā. 

4. Uzdod zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai līdz 2012. gada 28. decembrim 

sagatavot zemes nomas līgumu par minētās zemes vienības nomu. 

 

3. 

 

Kārsavas novada domē ir saņemts A. K. iesniegums, par zemes nomas līguma noslēgšanu uz 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 003 0163- 0,5 ha platībā, 6870 003 0315- 2,1 ha 

platībā uz 10 gadiem. 

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

novada pašvaldībai pamatojoties uz likumu „ Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidus” 18. 

panta 1.daļu. 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6870 003 0163-0,5 ha platībā un 6870 003 0315- 2,1 ha 

platībā bija piešķirtas pastāvīgā lietošanā A. K. 

Ar Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 22. oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr. 12, 29.§, 

9.p.) A. K. tika izbeigtas pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 6870 003 0163, 6870 003 0315.  

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 Kārsavas 

novada pašvaldības 2012.gada 13.decembra attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes  

atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  



Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  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. Noslēgt ar A. K. zemes nomas līgumu uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 

003 0163- 0,5 ha platībā, 6870 003 0315- 2,1 ha platībā uz laiku līdz 2022. gada 31. 

decembrim. 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- kods 0101 

3. Noteikt par minēto zemes vienību nomu nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības gadā. 

4. Uzdod zemes lietu speciālistei Ludmilai Krišānei līdz 2012. gada 28. decembrim sagatavot 

zemes nomas līgumu par minēto zemes vienību nomu. 

 

 

22.& 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0065 

iznomāšanu 

/Ziņo V.Bļinova/ 

 

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 Kārsavas novada Mežvidu pagasta teritorijā 

ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0065 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, izvērtējot lietas 

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

valsts un pašvaldības zemes nomu” 15.,18.3. punktiem, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. 

punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 13.decembra attīstības un teritoriālo 

lietu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  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. 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). 

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

kadastrālās vērtības gadā.  

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

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

 

 



2. Iznomāt A. B., dzīves vieta deklarēta- „ Vincenti”, Liuzinīki, Mežvidu pag., Kārsavas 

novads, pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Mežvidu pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6870 003 0065 9,7 ha platībā sākot ar 2012. gada 1. decembri uz laiku līdz 

pieciem gadiem. 

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

lauksaimniecība ( kods 0101). 

2.1. Noteikt, ka nekustamā īpašumā gada nomas maksa, saskaņā ar esošo nekustamā 

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

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

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

 

 

23.& 
Par zemes izpirkšanas samaksas summas samazināšanu 

/Ziņo V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts G. G. iesniegums par izpērkamās zemes    maksājuma 

summas samazināšanu. 
Izvērtējot G. G. iesniegumā minētos argumentus zemes izpirkuma samaksas 

samazināšanai, pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 18.panta trešo 

daļu, MK 2008. gada 22. septembra noteikumu Nr. 787 „ Noteikumi par maksājumiem, izpērkot 

(pērkot) lauku apvidus zemi” 3. un 6. Punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 

13.decembra attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14( 

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

Ločmelis,  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. Samazināt G. G. samaksu par izpērkamo zemi- zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 6870 004 0069 daļu šādā apmērā:  

 pamatojoties uz to, ka zemi izmanto 8 gadus - 16%. 

 pamatojoties uz to, ka ģimenē ir divi nepilngadīgi bērni– 12%. 

Noteikt kopējo samaksas samazinājumu 28% apmērā. 

 

Sēde slēgta plkst. 18.45 

 

Sēdi vadīja                                                 Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

 

Sēdi protokolēja                        Pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 

 


