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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 
 

 

 22.08.2013.           Nr.11 

 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēde atklāta plkst.15.02 

 

 

Darba kārtība: 

 

1.Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājai 

2.Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājas vietniekam 

3. Par Kārsavas novada vēlēšanu komisijas izveidi 

4.Par grozījumiem Kārsavas mūzikas un mākslas skolas amata vienību sarakstā 

5. Par  saistošajiem noteikumiem Nr.18 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.21 „Par novada 

pamatbudžetu 2013.gadam‖ 

6.Par saistošo noteikumu Nr.8„Par koku ciršanu ārpus meža zemes Kārsavas novadā‖  

precizēšanu 

7.Par ziľu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

8.Par grozījumiem 29.05.2013. domes lēmumā nr.1 /prot. nr.7/„Par pašvaldības īpašuma nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā‖ 

9. Par telpas iznomāšanu 

10.Par  telpu iznomāšanu 

11.Par nekustamā īpašuma nodokļa  parādu dzēšanu 

12.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu 

13.Par Atzinības raksta piešķiršanu 

 14.  Par  grozījumiem nolikumā „ Kārsavas novada sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālās 

aprūpes mobilās   brigādes nolikums‖ 

 15.Iesniegumu izskatīšana 

mailto:dome@karsava.lv


 16.Par nekustamā īpašuma „ Bonkas‖, kadastra Nr. 6872 005 0072 sadalīšanu 

17.Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiľu 

18.Par adreses piešķiršanu adresācijas objektam   

19.Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0115 sadalīšanu 

20.Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0268 nomu 

21.Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0074  nomu 

22.Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0181 zemes nomas tiesību izsoli un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

23.Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0183  zemes nomas tiesību izsoli un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

24.Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6868 008 0160 zemes nomas tiesību izsoli un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

25.Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6868 004 0115 zemes nomas tiesību izsoli un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

26.Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6868 003 0048 daļas  zemes nomas tiesību izsoli 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 27.Par nosaukumu piešķiršanu  nekustamiem īpašumiem  

28.Par nekustamā īpašuma „Ošumājas‖ sadalīšanu 

29.Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu 

30.Par ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu 

31.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 007 0037 platības, zemes vienības robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

32.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6894 010 0024 iznomāšanu 

33.Par dzīvojamās mājas Teātra  ielā 11, Kārsava, Kārsavas novads, pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu un komisijas izveidošanu 

34. Par ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu un zemes gabala nomas līguma 

noslēgšanu 

35.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0153 , „Austrumlejas‖, Nesteri, Malnavas 

pag., Kārsavas novads  precizētās platības, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu 

36.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0153 izslēgšanu no līdzvērtīgās zemes 

kompensācijas fonda un piekritības noteikšanu  

37.Par  nekustamā īpašuma „Arkli‖, neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6868 012 

0100 atsavināšanas vērtības apstiprināšanu 

38.Par  nekustamā īpašuma „Gaitnieki‖, neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6868 

004 0107 atsavināšanas vērtības apstiprināšanu 

39. Par Valsts adrešu reģistra informācijas precizēšanu 

40. Par zemes vienību piekritības statusa un platību precizēšanu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova 

 

Piedalās-  

Deputāti –   Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, 

Modris Karpovs,  Aivars Lipskis, Toms Vorkalis, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, 

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne  

 

Nepiedalās –   

 Deputāti  - Andrejs Ivanovs – slimības dēļ, Ligita Maģiča - aizľemta pamatdarbā 

 

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

speciāliste Anna Orinska, zemes komisijas priekšsēdētāja Valentīna Bļinova,  izpilddirektors 

Pēteris Labanovskis, galvenā grāmatvede Mārīte Kuleša 

 

Klātesošās personas- juriste Vera Lipska, laikraksta ― Ludzas zeme‖ korespondente Iveta Čigāne 

 

 

Novada pašvaldības galvenā grāmatvede Mārīte Kuleša sniedz informāciju domes 

deputātiem par novada pašvaldības naudas līdzekļiem banku kontos. 

 Novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Labanovskis  sniedza informāciju 

deputātiem  par realizējamajiem projektiem , iepirkumiem. 

Deputāts Juris Poikāns  pieprasīja lemt par deputātu algu paaugstināšanu. 

 

 

1. § 

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu  novada domes priekšsēdētājai 

(Ziľo P.Laganovskis ) 

 

Kārsavas novada pašvaldība ir izskatījusi novada domes priekšsēdētājas Ināras Silickas 

iesniegumu par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu no 2.septembra. 

 Pamatojoties uz 08.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Kārsavas novada pašvaldības 

nolikums‖ 15.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 ( Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors 

Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Ināra 

Silicka nepiedalās balsošanā , Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

 

 1.Piešķirt novada domes priekšsēdētājai Inārai Silickai ikgadējo atvaļinājumu divas 

kalendārās nedēļas, no 2013.gada 2.septembra, par  laika periodu no 2012.gada 1.jūlija līdz 

2013.gada 30.jūnijam. 

 2.Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam Pēterim Laganovskim aizvietot domes 

priekšsēdētāju viņas atvaļinājuma laikā. 



 

2. § 

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājas vietniekam 

( Ziľo I.Silicka) 

 

 Kārsavas novada pašvaldība ir saľēmusi domes priekšsēdētājas vietnieka Pētera 

Laganovska   iesniegumu par ikgadējā  atvaļinājuma piešķiršanu no 16.septembra. 

Izskatījusi Kārsavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka P.Laganovska iesniegumu par 

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

27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Ināra Silicka, Edgars Puksts,   Juris Poikāns, Vairis Poikāns, 

Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, 

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Pēteris Laganovskis nepiedalās 

balsošanā,  Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

 

Piešķirt domes priekšsēdētājas vietniekam P.Laganovskim ikgadējo atvaļinājumu divas   

kalendārās nedēļas no 2013.gada 16.septembra par nostrādāto laika periodu no 

2012.gada 30.decembra līdz  2013.gada 29.decembrim. 

 

3. § 

                                 Par Kārsavas novada vēlēšanu komisijas izveidi 

(Ziľo I.Silicka ) 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 24.punktu, likuma „Par 

pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkľu komisijām‖ 1.panta 

pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un 

vēlēšanu iecirkľa komisijām‖ 5. panta (1) apakšpunktu, 9. pantu, Kārsavas novada domes 

2013.gada 25. jūlija  lēmumu, kur Kārsavas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu 

pieteikšanas termiľš bija noteikts līdz 12.08.2013, Kārsavas novada vēlēšanu komisijas locekļa 

kandidātu likuma noteiktajā kartībā bija pieteiktas sekojošas personas: Vita Krišāne, Jekaterina 

Ananjeva, Ineta Čoiča, Nadežda Tarasova, Janīna Matule, Inta Jurča, Aija Paršova. 

  Kārsavas novada domes deputāti, atklāti nobalsojot par izvirzītiem komisijas locekļa 

kandidātiem: 

 

1. Vita Krišāne - atklāti balsojot PAR – 13 , PRET – nav;  ATTURAS – nav; 

2. Jekaterina Ananjeva- atklāti balsojot PAR – 13 , PRET – nav;  ATTURAS – nav; 

3. Ineta Čoiča - atklāti balsojot PAR – 13 , PRET – nav;  ATTURAS – nav; 

4. Nadežda Tarasova- atklāti balsojot PAR – 13 , PRET – nav;  ATTURAS – nav; 

5. Janīna Matule- atklāti balsojot PAR – 13 , PRET – nav;  ATTURAS – nav; 

6. Inta Jurča- atklāti balsojot PAR – 13 , PRET – nav;  ATTURAS – nav; 

7. Aija Paršova- atklāti balsojot PAR – 13 , PRET – nav;  ATTURAS – nav. 

 

 



Pamatojoties uz balsošanas rezultātiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars 

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms 

Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET 

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

 

   Izveidot Kārsavas novada vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā un ievēlēt tajā:  

 

 -Vitu Krišāni, deklarētā dzīves vieta  - ciems „Otrie Meţvidi”, Meţvidu pagasts, 

Kārsavas novads; 

 -Jekaterinu Ananjevu, deklarētā dzīves vieta – c.Donikova, Goliševas pagasts, 

Kārsavas novads; 

 -Inetu Čoiču, deklarētā dzīves vieta – Ozolu iela 2, c. Salnava, Salnavas pagasts, 

Kārsavas novads; 

 -Nadeţdu Tarasovu, deklarētā dzīves vieta – „Jasmīni”, c.Mērdzene, Mērdzenes 

pagasts, Kārsavas novads; 

 -Janīnu Matuli, deklarētā dzīves vieta – „Akācijas 2-12”, c.Malnava, Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads; 

 -Intu Jurču, deklarētā dzīves vieta – Alejas iela 13, Kārsava, Kārsavas novads; 

 -Aiju Paršovu, deklarētā dzīves vieta – Malnava 67, Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads. 

 

Pielikumā: Kārsavas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu pieteikumi. 

 

 

4. § 

Par grozījumiem Kārsavas mūzikas un mākslas skolas amata vienību sarakstā 

(Ziľo P. Labanovskis ) 

 

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

4.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 20.augusta   finanšu  komitejas sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors 

Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

Izdarīt grozījumus Kārsavas mūzikas un mākslas skolas amata vienību sarakstā ar  

2013.gada 1.septembri : 

 

 Papildināt Kārsavas mūzikas un mākslas skolas amata vienību sarakstu ar amatu vienību 

- remontstrādnieks, profesijas kods 931302, amata vienību skaits 0,25, mēneša alga  LVL 

50,00, (mēneša algas likme LVL200.00) 

 

5. § 

Par  saistošajiem noteikumiem Nr.18 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.21 „Par novada 

pamatbudţetu 2013.gadam” 

(Ziľo I.Silicka ) 



 

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

2013.gada 20.augusta  finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars 

Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 18 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 

21 „Par novada pamatbudţetu 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. 

 

                                                                         

 

6. § 

Par saistošo noteikumu nr.8 

„Par koku ciršanu ārpus meţa zemes Kārsavas novadā”  

precizēšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma „Meža 

likums‖ 8.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par 

koku ciršanu ārpus meža" 22.punktu, kā arī ľemot vērā Latvijas Republikas Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieces I.Raugzes 23.07.2013. vēstuli Nr.18-

6/6772 „Par saistošajiem noteikumiem‖, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 20.augusta   

attīstības un teritoriālo lietu   komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11 (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,   Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms 

Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – 1 (Andris 

Ļubka);  ATTURAS – 1(Juris Poikāns), Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

 1.Precizēt saistošos noteikumus nr.8 „Par koku ciršanu ārpus meţa zemes Kārsavas 

novadā” /pielikumā/. 

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

precizētos saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai. 

 

 

7. §       

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts V. B. iesniegums ar lūgumu anulēt ziľas par 

Andreja Začesta deklarēto dzīvesvietu. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=247350
http://www.likumi.lv/doc.php?id=247350
http://www.likumi.lv/doc.php?id=247350


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 ziľas par deklarēto dzīvesvietu‖, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 20.augusta   attīstības un teritoriālo lietu   komitejas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors 

Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

  

2.1.Anulēt A. Z. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē :  

__________________Salnavas pagasts, Kārsavas novads.  

 2.2.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot A. Z., ka viņa sniegtās 

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

 2.3.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

                                                                             8.& 

Par grozījumiem 29.05.2013. domes lēmumā nr.1 /prot. nr.7/ 

„Par pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā” 

(Ziľo I.Silicka ) 

 

 

 Ar Kārsavas novada domes 2013.gada 29.maija lēmumu nr.1, protokols nr.7, valsts akciju 

sabiedrībai „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs‖ tika nodotas bezatlīdzības lietošanā 

atsevišķas telpas un zemes daļas vairākos pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos. 

 Realizējot Eiropas Savienības fonda projektu Nr.3DP/3.2.2.3.0/12IPIA/SM/001 „Nākamās 

paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos‖, VAS  „Latvijas Valsts radio un 

televīzijas centrs‖ lūdz izdarīt grozījumus iepriekš pieľemtajā domes lēmumā un nodot 

bezatlīdzības lietošanā daļu no nekustamā īpašuma „Druvas‖, kadastra numurs 6870 004 0027, 

atsakoties no nekustamā īpašuma "Muižiľa‖, Otrie Mežvidi, Mežvidu pagasts, lietošanas tiesībām. 

Ľemot vērā iepriekšminēto, likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 19.punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 20.augusta  finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis 

Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , 

Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

dome  NOLEMJ: 

 

 1.Izteikt 2013.gada 29.maija domes lēmuma nr.1, protokols nr.7,  1.punktu šādā 

redakcijā:  

 

 „1.Nodot VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” bezatlīdzības 

lietošanā  Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3DP/3.2.2.3.0/12IPIA/SM/001 „Nākamās 



paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” realizācijas nodrošināšanai 

pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos šādas telpas un zemi:  

1.‖Tautas nams”, Goliševa, Goliševas pagasts, Kārsavas novads, LV-5704, būves kadastra 

apzīmējums 6854 004 0334 001; 

2."Pagastmāja", Meţvidi, Meţvidu pagasts, Kārsavas novads, LV-5725, būves kadastra 

apzīmējums 6870 006 0247 001;  

3."Druvas”, Otrie Meţvidi, Meţvidu pagasts, Kārsavas novads, LV-5725, kadastra 

apzīmējums 6870 004 0090; 

4."Pudinavas pamatskola", Pudinava,  Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads,  LV-5726, 

būves kadastra apzīmējums 6872 002 0032 001;  

5.”Meţmuiţa”, Malnavas fermas, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, LV – 5750, būves 

kadastra apzīmējums 6868 009 0561 001.” 

 2.Pārējie domes lēmuma punkti paliek negrozīti. 

 

 

9.& 

Par telpas iznomāšanu 

(Ziľo I.Silicka ) 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BUTS‖, 

vienotais reģistrācijas numurs 40103003630, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 125, Rīga, valdes 

locekļa Pētera Zaļmeža iesniegums, kurā tiek lūgts nodot nomas lietošanā telpu ar kopējo platību 

50 kv.m. Kārsavas vidusskolas ēkā, nomas mērķis – angļu valodas apmācība pedagogiem. 

Iesniedzēja vēlas izmantot šo telpu divas reizes nedēļā, kopsummā – 120 mācību stundām.  

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

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

nebūs nepārtraukts, bet regulārs raksturs /dažas reizes nedēļā/, netiks traucēts skolas mācību 

process un telpas izmantošanas laiks un ilgums tiks saskaľots ar iestādes vadītāju – vidusskolas 

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

nepieciešams izsludināt nomas tiesību izsoli. 

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

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

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

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

raksturs un nomas maksa nav noteikta Ministru kabineta, pašvaldību domes vai citas atvasinātas 

publiskas personas apstiprinātā maksas pakalpojumu cenrādī, Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 20.augusta  finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars 

Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

 3.1.Nodot sabiedrībai ierobeţotu atbildību „BUTS”, vienotais reģistrācijas numurs 

40103003630, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 125, Rīga, nomas lietošanā telpu /mācību klasi/ 

50 kv.m. platībā Kārsavas vidusskolas ēkā Vienības ielā 101, Kārsavā, nosakot nomas maksu 

Ls 50 mēnesī, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis. Nomas līguma darbības termiņš – no 



2013.gada 19.septembra līdz 2013.gada 19.decembrim. Telpas izmantošanas laiku un ilgumu 

nomniekam jāsaskaņo ar vidusskolas direktoru E.Pukstu.  

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

nosacījumiem.  

 

10.& 

Par telpu iznomāšanu 

(Ziľo I.Silicka ) 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldības iepirkumu komisija organizē publisko iepirkumu par 

skolēnu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Kārsavas vidusskolā, Vienības iela 101, Kārsava, 

Kārsavas novads. 

 Iepirkuma nolikumā ir paredzēts nosacījums, ka pretendents izmanto pakalpojuma 

sniegšanai savu virtuves aprīkojumu, bet ēdiena gatavošana un pasniegšana notiek skolas virtuvē 

un ēdnīcā. 

 Tāpēc iepirkuma nolikumā ir jāparedz skolas telpu – virtuves un ēdnīcas – iznomāšana 

pakalpojuma sniedzējam un jānosaka nomas maksa par vienu kvadrātmetru iznomājamās platības. 

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

likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu‖ 3.pantu, 

kurā noteikts, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, Ministru 

Kabineta 08.06.2010. noteikumu nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas 

kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem‖ 7.punktu, 

ľemot vērā apstākli, ka ēdināšanas pakalpojuma izmaksās pakalpojuma sniedzējs iekļaus arī 

pašvaldības noteikto nomas maksu,  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 20.augusta  finanšu 

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

Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  

Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  

ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

 1.1.Noteikt nomas maksu par Kārsavas vidusskolas internāta ēdnīcas un virtuves 

telpu nomu publiskā iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Kārsavas novada 

Kārsavas vidusskolā” ietvaros – Ls 0,10 par 1 kv.m.  

 1.2.Noteikt nomas līguma darbības termiņu atbilstoši publiskā iepirkuma 

pakalpojuma termiņam. 

 

 

 2.Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Triāda‖, reģ. 

nr.46803003288, valdes priekšsēdētājas Veras Zlidnes iesniegums, kurā tiek lūgts pagarināt 

neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar iepriekšējiem nosacījumiem Kārsavas novada Goliševas 

pagasta Goliševā, Goliševas pamatskolas ēkā, sabiedrības darbības realizēšanai – 

mazumtirdzniecība ar pārtikas precēm. 

 2.1.Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, - to, ka likvidētā Goliševas pamatskolas 

ēka arī pašlaik nav nepieciešama pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai, ľemot vērā  normatīvo 

aktu prasības, dome uzskata, ka ir iespējams turpināt nomas attiecības ar SIA „Triāda‖, saglabājot 

nomas maksa – Ls 1 par 1 kvadrātmetru. Nomas maksa atbilst likuma „Par valsts un pašvaldību 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu‖ 3.pantā noteiktajam, ka pašvaldībām 



jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar 

mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu, kā arī manta atsavināma vai nododama lietošanā 

citai personai par iespējami augstāku cenu.  

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

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 20.augusta  finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis 

Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , 

Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

dome  NOLEMJ: 
 

 

 Pagarināt nomas līguma darbību un turpināt iznomāt sabiedrībai ar ierobeţotu 

atbildību „Triāda” neapdzīvojamās telpas Kārsavas novada Goliševas pagasta Goliševas 

pamatskolas ēkā par nomas maksu – Ls 1 par 1 kvadrātmetru, ar līguma darbības termiņu – 

5 gadi, no 2012.gada 1.septembra līdz 2017.gada 1.septembrim. 

 

      11.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļa  

parādu dzēšanu 

(Ziľo I.Silicka ) 

 

 

1.1.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

esamību fiziskajām personām, kurām ar pašvaldības lēmumu ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības 

un kuras ir mirušas. 

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

ka mirušajām personām – bijušajiem zemes lietotājiem, mantinieki nav pieteikušies. 

 Saskaľā ar Civillikuma 693.panta 2.daļu, mantiniekiem jāizsaka sava griba pieľemt 

mantojumu gada laikā, skaitot šo termiľu no mantojuma atklāšanās dienas, ja mantojums atrodas 

viľa faktiskā valdījumā, bet pretējā gadījumā – no ziľu saľemšanas laika par to, ka mantojums 

atklājies. Mantinieki nav zināmi un nav pieteikušies. 

 Saskaľā 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. Nodokļa 

parādu atļauts dzēst fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viľa nāves gadījumā, ja nav 

iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un 

nokavējuma naudas.  

  Likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta 1.daļas 3.punkts paredz, ka nodokļu 

parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas dzēš fiziskajai personai — nodokļu 

maksātājam — viľa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, 

kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas. 

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

ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā 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, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 20.augusta  

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

Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  



Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  

ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudu sekojošam mirušām 

personām:  

 

Malnavas pagastā:  

 

M. K. (2065) par īpašumu „Glāzīši‖, kadastra numurs 6868-012-0113, par 2004.gadu, 

pamatparāda summa Ls 6.20, nokavējuma nauda Ls 6.20, kopā Ls 12.40 

 

V. M. (1495) par īpašumu „Iesali‖, kadastra numurs 6868-003-0192, par 2003., 

2005.gadiem, pamatparāda summa Ls 0.52, nokavējuma nauda Ls 0.52, kopā Ls 1.04 

 

 

J. R. (1140) par īpašumu „Dzirnas‖, kadastra numurs 6868-006-0048, par 2005.gada 3.,4. 

ceturksni, pamatparāda summa Ls 6.85, nokavējuma nauda Ls 6.85, kopā Ls 13.70 

 

 

L. S. (1569) par īpašumu „Jūliji‖, kadastra numurs 6868-010-0122, par 2003., 

2004.gadiem,  pamatparāda summa Ls 15.96, nokavējuma nauda Ls 15.96, kopā Ls 31.92 

 

C. S. (2118) par īpašumu „Rīves‖, kadastra numurs 6868-013-0046, par 2004.gadu,  

pamatparāda summa Ls 4.92, nokavējuma nauda Ls 4.92, kopā Ls 9.84 

 

A. B. (1518) par īpašumu „Buki‖, kadastra numurs 6868-003-0129, par laika periodu 

2008.-2010.gadi, pamatparāda summa Ls 6.53, nokavējuma nauda Ls 3.95, kopā  Ls 10.48 

 

A. O. (3449) par īpašumu „Apšlapas‖, kadastra numurs 6868-004-0144, par 2009.gadu, 

pamatparāda summa Ls 0.38, nokavējuma nauda Ls 0.29, kopā  Ls 0.67 

 

A. K. (1160) par īpašumu „Ataugas‖, kadastra numurs 6868-005-0074, par laika periodu 

no 2009. līdz 2010.gadam, pamatparāda summa Ls 11.70, nokavējuma nauda Ls 7.47, kopā  Ls 

19.17; un uz zemes atrodošos ēku īpašumu (ēku piederība nav noskaidrota) (15603, par 2010.gadu, 

pamatparāda summa Ls 0.70, nokavējuma nauda Ls 0.37, kopā  Ls 1.07 

 

A. K. (2726) par īpašumu „Brūnaļas‖, kadastra numurs 6868-009-0313, par laika periodu 

no 2004. līdz 2006.gadam, pamatparāda summa Ls 4.14, nokavējuma nauda Ls 4.14, kopā  Ls 

8.28; un par īpašumu „Brūnaļas‖, kadastra numurs 6868-009-00235, par laika periodu no 2004. 

līdz 2006.gadam, pamatparāda summa Ls 24.00, nokavējuma nauda Ls 24.00, kopā  Ls 48.00 

 

P. K. (1163) par īpašumu „Cakas‖, kadastra numurs 6868-005-0079, par laika periodu no 

2010. līdz 2011.gadam, pamatparāda summa Ls 38.59, nokavējuma nauda Ls 16.69, kopā  Ls 

55.28; un ēku īpašumu (ēku piederība nav noskaidrota) (15606) par 2010.gadu, pamatparāda 

summa Ls 0.70, nokavējuma nauda Ls 0.26, kopā  Ls 0.96 



 

J.N. (1367) par īpašumu „Eglupe‖, kadastra numurs 6868-008-0204, par 

2008.,2009.gadiem, pamatparāda summa Ls 2.80, nokavējuma nauda Ls 2.35, kopā  Ls 5.15. 

A. Ţ. (1529) par īpašumu „Ceplīši‖, kadastra numurs 6868-003-0142, par 

2009.,2010.gadiem, pamatparāda summa Ls 6.22, nokavējuma nauda Ls 3.56, kopā  Ls 9.78. 

 

T. Z. (2372) par īpašumu „Mimoza‖, kadastra numurs 6868-003-0218, par 2009.gadu,  

pamatparāda summa Ls 0,12, nokavējuma nauda Ls 0,08, kopā  Ls 0,20. 

 

A. M. (1195) par īpašumu „Mūrnieki‖, kadastra numurs 6868-005-0021, par 2004.gada 

3.,4.ceturksni, pamatparāda summa Ls 30.19, nokavējuma nauda Ls 30.19, kopā Ls 60.38. 

 

D. P. (1450) par īpašumu „Nāburgi‖, kadastra numurs 6868-008-0059, par 2005.gadu, 

pamatparāda summa Ls 7.62, nokavējuma nauda Ls 7.62, kopā Ls 15.24 

 

V. S. (1955) par īpašumu „Ruļļi‖, kadastra numurs 6868-001-0010, par 2003.gada 3.,4. 

cet., pamatparāda summa Ls 5.80, nokavējuma nauda Ls 5.80, kopā Ls 11.60 

 

K. Z. (1432) par īpašumu „Saltupi‖, kadastra numurs 6868-008-0123, par 2003.gada 4. 

cet., pamatparāda summa Ls 4.44, nokavējuma nauda Ls 4.44, kopā Ls 8.88 

 

 

Mežvidu pagastā:  

 

M. J. (5124) par īpašumu „Bez adreses‖, kadastra numurs 6870-002-0033, par 2009.gadu, 

pamatparāda summa Ls 0.18, nokavējuma nauda Ls 0.14, kopā Ls 0.32, un īpašumu „Rīti‖, 

kadastra numurs 6870-004-0240, par 2009.gadu pamatparāda summa Ls 0.07, nokavējuma nauda 

Ls 0.06, kopā Ls 0.13 

 

G. M. (4012) par īpašumu „Ranči‖, kadastra numurs 6870-005-0277, par 2011.gadu, 

pamatparāda summa Ls 5.00, nokavējuma nauda Ls 1.93, kopā Ls 6.93  

F. D. (4187) par īpašumu „Bolmanieki‖, kadastra numurs 6870-003-0145, par 2009.; 

2011.gadu, pamatparāda summa Ls 6.15, nokavējuma nauda Ls 2.78, kopā Ls 8.93  

 

P. A. (4378) par īpašumu „Degļi‖, kadastra numurs 6870-006-0134, par 2006.gada 

2.,3.,4.cet., pamatparāda summa Ls 0.70, nokavējuma nauda Ls 0.70, kopā Ls 1.40  

 

 

Mērdzenes pagastā: 

 

G.B. (6106) par īpašumu „Bez nosaukuma‖, kadastra numurs 6872-003-0059, par 

2000.gadu, pamatparāda summa Ls 0.04  

 

V. P. (6883) par īpašumu „Prišvini‖, kadastra numurs 6872-005-0410, par laika periodu 

2004.-2010.g., pamatparāda summa Ls 32.21, nokavējuma nauda Ls 25.78, kopā Ls 57.99 

 



V. P. (6003) par īpašumu „Veipāni‖, kadastra numurs 6872-001-0106, par laika periodu 

1999.-2002.gads, pamatparāda summa Ls 64.63, nokavējuma nauda Ls 67.41, kopā Ls 132.04 

 

 

Salnavas pagasts: 

 

V. D. (8329) par īpašumu „Daukas‖, kadastra numurs 6894-006-0358, par laika periodu 

1998.-2007.gads, pamatparāda summa Ls 123.27, nokavējuma nauda Ls 127.20, kopā Ls 250.47  

 

M. L. (8641) par īpašumu „Vītoli‖, kadastra numurs 6894-006-0002 par 2004.gadu, 

pamatparāda summa Ls 0.01, nokavējuma nauda Ls 0.01, kopā Ls 0.02 . 

I. L. (8435) par īpašumu „Saulesvijas‖, kadastra numurs 6894-008-0070, par laika periodu 

2001.-2003.gadu, pamatparāda summa Ls 19.41 nokavējuma nauda Ls 19.57, kopā Ls 38.98.  

 

V. L. (8187) par īpašumu „Mežareju s.‖, kadastra numurs 6894-005-0098, par laika 

periodu 2002.-2004.gadu, pamatparāda summa Ls 30.22, nokavējuma nauda Ls 30.23, kopā Ls 

60.45. 

 

 V. M. (8054) par īpašumu „Nezināms‖,  kadastra numurs 6894-001-001 par laika periodu 

1999., 2002.-2004.gadi, pamatparāda summa Ls 2.25, nokavējuma nauda Ls 3.24, kopā Ls 5.49. 

 

M. M. (8109) par īpašumu „Nezināms‖, kadastra numurs 6894-003-0072, par laika periodu 

2001.-2006.gadi, pamatparāda summa Ls 15.00, nokavējuma nauda Ls 15.08, kopā Ls 30.08. 

 

A. N. (8082) par īpašumu „Naglīši‖, kadastra numurs 6894-003-0026, par laika periodu 

2001.-2009.gadi, pamatparāda summa Ls 19.14, nokavējuma nauda Ls 18.14, kopā Ls 37.28. 

 

K. R. (8333) par īpašumu „Bez adreses‖, kadastra numurs 6894-006-0369, par 2004.gadu, 

pamatparāda summa Ls 3.45, nokavējuma nauda Ls 3.45, kopā Ls 6.90. 

 

V. Z. (8310) par īpašumu „Nezināms‖, kadastra numurs 6894-006-0247, par laika periodu 

2001.-2004.gadi, pamatparāda summa Ls 12.26, nokavējuma nauda Ls 12.29, kopā Ls 24.55 

 

P. S. (8770) par īpašumu „Bez adreses‖, kadastra numurs 6894-011-0107, par laika periodu 

no 2004.-2006.gadi, pamatparāda summa Ls 6.39, nokavējuma nauda Ls 6.39, kopā Ls 12.78. 

 

J. G.(8099) par īpašumu „Bez adreses‖, kadastra numurs 6894-003-0056, par laika periodu 

no 2000.-2009.gadi, pamatparāda summa Ls 11.97, nokavējuma nauda Ls 11.83, kopā Ls 23.80 

 

N. G. (8402) par īpašumu „Bez adreses‖, kadastra numurs 6894-008-0020, par 2007.gadu, 

pamatparāda summa Ls 0.04, nokavējuma nauda Ls 0.04, kopā Ls 0.08 

 

A. A. (9460) par īpašumu „Bez adreses‖, kadastra numurs 6894-011-0060, par laika 

periodu 2008.-2009.gadi, pamatparāda summa Ls 1.23. nokavējuma nauda Ls 1.06,  kopā Ls 2.29.  

 



R. L. (8456) par īpašumu „Sermuļi‖, kadastra numurs 6894-008-0108, par laika periodu 

2000.-2004.gadi, pamatparāda summa Ls 28.23, nokavējuma nauda Ls 28.59, kopā Ls 56.82.  

 

  

2.1.Kārsavas novada pašvaldība ar 25.07.2013. domes lēmumu /protokols Nr.10/ E. S. 

izbeidza zemes lietošanas tiesības uz īpašumu „Balstiľas‖ kadastra numurs 6894-010-0024, kurš 

atrodas Salnavas pagastā, Kārsavas novadā. Persona ir mirusi 16.02.2008. Mirušajai personai par 

laika periodu no 2000. līdz 2013.gada ir radies nekustamā īpašuma nodokļa parāds summa Ls 

180.70 nokavējuma nauda Ls 116.67, kopā Ls 297.37. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.pants paredz, ka nodokļu parādus, kā arī 

nokavējuma naudas un soda naudas dzēš fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viľa nāves 

gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda 

naudas, nokavējuma naudas. Pašvaldībā ir reģistrēts E. S. mantinieku iesniegums, kurā viľi atsakās 

no mantojuma tiesībām  un  tāpēc nav tiesiska pamata piedzīt parādu no mantiniekiem. 

Saskaľā 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 reizi 

ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā 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, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 20.augusta  

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

Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  

Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  

ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 
 

Dzēst E. S. (8496) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par laika periodu no 2000.-

2013.gadu pamatparāda summa Ls 180.70, nokavējuma nauda Ls 116.22, kopā Ls 296.92. 

 

12.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda piedziņu 

(Ziľo I.Silicka ) 

 

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

likuma 600.panta 5.daļu, ľemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 20.augusta  finanšu 

komitejas sēdes atzinumu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 20.augusta  finanšu komitejas 

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

Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, 

Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – 

nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

 



1.1.Piedzīt no AS „ L. Z.‖ nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziľu 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 Gunitai 

Špēlai, Mārupes iela 4, 4.stāvs, Rīga, LV 1002. 

1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

2.1.Piedzīt no P. N. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziľu vēršot uz nodokļa parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

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

Rutkovskai, Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV4601. 

2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

3.1.Piedzīt no SIA „ P. Ltd‖ filiāles nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziľu 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 Jūlijai 

Joffei, Rīgas iela 64-304, Daugavpils, LV 5401. 

3.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

4.1.Piedzīt no V. N. nekustamā īpašuma nodokļa, piedziľu 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, Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV4601. 

4.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

5.1.Piedzīt no A. S. nekustamā īpašuma nodokļa, piedziľu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

5.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam Jānim 

Tunnim, Tērbatas iela 53-8, Rīga, LV 1011.  

5.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

6.1.Piedzīt no A. P. nekustamā īpašuma nodokļa, piedziľu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

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

Rutkovskai, Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV4601. 

6.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

7.1.Piedzīt no A. M. nekustamā īpašuma nodokļa, piedziľu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

7.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam Jānim 

Jonas, Blaumaņa iela 5A-5, Rīga, LV 1011.  

8.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

8.1.Piedzīt no V. R. nekustamā īpašuma nodokļa, piedziľu 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, Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV4601. 

8.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

9.1.Piedzīt no SIA „ C. D.‖  nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziľu 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 Aijai 

Kalniņai, Antonijas iela 4-1, Rīga, LV 1010. 

9.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

13.& 

Par Atzinības raksta piešķiršanu 

                                                                      /J.Vorkalis/ 

  

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

novada pašvaldības Atzinības raksta nolikums‖ , Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada  

19.augusta izglītības ,kultūras , sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris 

Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

  Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu : 

 

1.1.Kārsavas vidusskolas direktora vietniecei AINAI  TOPORKOVAI  par 

ieguldījumu Kārsavas novada izglītības sistēmas izveidē un ilggadēju ,sekmīgu amata 

pienākumu veikšanu Kārsavas vidusskolā; 

1.2.Kārsavas vidusskolas direktora vietniecei MARIJAI LABANOVSKAI  par 

ieguldījumu Kārsavas novada izglītības sistēmas izveidē un ilggadēju ,sekmīgu amata 

pienākumu veikšanu Kārsavas vidusskolā. 

 

 

2. Pamatojoties  uz   apstiprināto Kārsavas  novada pašvaldības konkursa „Sakoptākā sēta‖ 

nolikumu,  2011.gada 24.augusta  domes sēdē apstiprināto nolikumu‖ Kārsavas novada pašvaldības 

Atzinības raksta nolikums‖ ,  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada  19.augusta izglītības 

,kultūras , sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars 

Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

 2.1. Piešķirt Atzinības rakstu mājas „ Klinšrozītes”  īpašniekiem  Jeļenai un Agrim 

Pontāgiem  par sakoptāko  ciemata sētu  Kārsavas novadā  pašvaldības organizētajā 

konkursā „ Kārsavas novada sakoptākā sēta 2013”; 



 2.2. Piešķirt Atzinības rakstu mājas „ Jasmīni”  īpašniekiem  Veltai un Vitālijam 

Kašiem   par sakoptāko  ciemata sētu  Kārsavas novadā  pašvaldības organizētajā konkursā 

„ Kārsavas novada sakoptākā sēta 2013”; 

 2.3. Piešķirt Atzinības rakstu mājas „ Dobgrāvīši ”  īpašniecei  Antonijai Zdanovičai   

par sakoptāko  lauku  sētu  Kārsavas novadā  pašvaldības organizētajā konkursā „ Kārsavas 

novada sakoptākā sēta 2013”. 

 

       14.& 

Par  grozījumiem nolikumā „ Kārsavas novada sociālās rehabilitācijas un alternatīvās 

sociālās aprūpes mobilās   brigādes nolikums‖ 

(Ziľo I.Silicka ) 

 

Pamatojoties uz   likuma ―Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas  8.punktu, atklāti 

balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis 

Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , 

Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

dome  NOLEMJ: 
 

 

Izdarīt  25.07.2013./ prot.Nr. 10;11.& /nolikumā „ Kārsavas novada sociālās rehabilitācijas 

un alternatīvās sociālās aprūpes mobilās   brigādes nolikums‖  šādus grozījumus: 

1. izteikt 4. punktu jaunā redakcijā: 

„4. Pakalpojuma mērķis, uzdevumi un paketes saturs 

 

4.1. Pakalpojuma sniegšanas mērķis ir attīstīt Kārsavas novadā sociālās rehabilitācijas 

un institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes mājās pakalpojumus veciem cilvēkiem un 

invalīdiem ar kustību traucējumiem, lai pilnveidotu mērķa grupas sociālās un funkcionālās 

prasmes un palielinātu tās integrāciju sabiedrībā izveidojot novada pašvaldības Sociālā 

dienestā jaunu alternatīvu sociālo pakalpojumu - mobilo brigādi. Lai paaugstinātu sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību, sniegtu tos profesionāli un jaunā - labākā 

kvalitātē, esam iecerējuši izveidot sociālās rehabilitācijas un aprūpes mājās pakalpojumu 

mobilo brigādi, ar mērķi izbraukt pie iedzīvotājiem uz mājām un sniegt nepieciešamos 

pakalpojumus.  

4.2. Pakalpojuma sniegšanas uzdevumi ir: 

4.2.1. Noteikt to mērķa grupas iedzīvotāju daļu, kam visvairāk ir nepieciešama palīdzība, 

bet tā netiek saľemta, vai tiek saľemta nepietiekamā kvalitātē.  

4.2.2. Noteikt nepieciešamo pakalpojumu paketi; 

4.2.3. Sniegt pakalpojumu; 

4.2.4. Analizēt pakalpojuma sniegšanas kvalitāti un uzlabot to, ja ir nepieciešams. 

4.3. Mobilās brigādes pakalpojuma paķetē ietilpst sekojošu speciālistu darbs: 

4.3.1. Sociālais darbinieks; 

4.3.2. Sociālais aprūpētājs; 

4.3.3. Psihologs; 



4.3.4. Fizioterapeits – masieris; 

4.3.5. Sociālais rehabilitētājs; 

4.3.6. Autovadītājs‖  

                                                           15.& 

Iesniegumu izskatīšana 

/Ziľo P.Laganovskis/ 

 

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

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

materiālo stāvokli raksturojošiem dokumentiem izskatīti sociālās komitejas sēdē. Sociālo 

jautājumu komitejas priekšsēdētāja Inese Nagle domes sēdē ziľoja par komitejā pieľemto 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, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors 

Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada 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 saľemts iesniegums no E. T. par  materiālās palīdzības  

sniegšanu mājas remontam. 

2.1. Pamatojoties uz   likuma „Par pašvaldībām‖ 47.panta 1., 2.daļu   , Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 20.jūlija  sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis 

Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , 

Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

dome  NOLEMJ: 
 

 

 2.2.Atteikt  E. T. palīdzību privātās  dzīvojamās mājas remontam . 

 2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

3.Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts V. S.  iesniegums ar lūgumu piešķirt viľam  

dzīvojamo platību Kārsavas novadā. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 7.panta 1.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 20.jūlija  

sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars 

Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 



 

3.2.Atlikt iesnieguma izskatīšanu  līdz apstākļu noskaidrošanai. 

 

 

 

4.Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts I. J. iesniegums ar lūgumu piešķirt viľam  

dzīvojamo platību. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 7.panta 1.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 20.jūlija  

sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars 

Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

4.2.Atteikt  palīdzību I. J.  dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

4.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

        5.Kārsavas novada pašvaldībā  ir saľemts iesniegums no A. B. par  palīdzības sniegšanu 

dzīvojamās mājas remontam .  

5.1. Pamatojoties uz   likuma „Par pašvaldībām‖ 47.panta 1., 2.daļu   , Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 20.jūlija  sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis 

Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , 

Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

dome  NOLEMJ: 
 

5.2.  Atteikt palīdzību A. B. dzīvokļa remontam. 

 5.3. Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

6.Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts L. Č.  iesniegums ar lūgumu uzľemt dzīvojamās 

platības rindā. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 7.panta 1.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 20.jūlija  

sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars 

Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

6.2.Sniegt palīdzību L. Č. , uzľemot dzīvojamās platības rindā. 

6.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 



7.Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts L. A.  iesniegums ar lūgumu  apmainīt dzīvokli 

Telegrāfa ielā 7-1 pret dzīvokli Telegrāfa ielā 7-4 Kārsavā. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 7.panta 1.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 20.jūlija  

sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars 

Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

7.2.Apmainīt  dzīvokli Telegrāfa ielā 7-1 pret dzīvokli Telegrāfa ielā 7-4 Kārsavā. 

7.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

8.Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts D. L., deklarētā dzīves vieta Matīsa iela 83-17, 

Rīga, 2013.gada 24.jūlija iesniegums ar lūgumu pārtraukt zemes nomas līgumu, kas tika noslēgts 

30.09.2011. par zemes īpašumu10,7 ha kopplatībā, kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar zemes 

pamatgabala kadastra numuru 6872 005 0217- 8,5 ha un 6872 005 0218 -2,2 ha. 

 Izvērtējot ar lietu sasitītos apstākļus konstatēts, ka minētie zemes gabali ir D. L. mantojamā 

zeme . Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0217- 8,5 ha atrodas namīpašums. 

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

Administratīvā procesa likuma 64.panta 2.daļu , Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 20.jūlija  

attīstības un teritoriālo lietu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars 

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms 

Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET 

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

 

  Atlikt  D.L. iesnieguma izskatīšanu  uz laiku līdz lietas būtības noskaidrošanai ,bet ne ilgāk 

par par četriem mēnešiem no iesnieguma saľemšanas dienas. 

 

 

 

16.& 

Par nekustamā īpašuma „ Bonkas”, kadastra Nr. 6872 005 0072 sadalīšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 19.08.2013. ir saľemts J. B., dekl. dzīves vieta- „ Bonkas‖, 

Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas nov., iesniegums (reģ.Nr.3-13.2.1/607) par nekustamā 

īpašuma „ Bonkas‖ Kārsavas novada Mērdzenes pagastā ar kadastra Nr.6872 005 0072 sadalīšanu, 

atdalot vienu  atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0051-8,8 ha platībā, 

pievienojot to nekustamam īpašumam „Lauralauki‖, kadastra Nr. 6872 001 0165. 

Saskaľā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās 

personas ierosinājuma saľemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams 

izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos 



īpašumos vai grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma 

objektus (t.sk. zemes vienības). 

Nosaukuma piešķiršanu, maiľu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums.  Saskaľā ar šā likuma 14.panta otro un trešo 

daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome ar lēmumu. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14. panta ceturtā daļa nosaka, ka 

apstiprinātie nosaukumi novada pagastā nedrīkst atkārtoties, un tiem jāatbilst Valsts valodas 

likumā noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  

Nekustamā īpašuma izmaiľu apliecinošās ziľas par nosaukuma maiľu vai piešķiršanu 

dokumentu veidā, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.un 84. pantam, 

Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta trešajai daļai, sniedzamas Valsts zemes 

dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

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

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

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

iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu 

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

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

2013.gada 20.augusta  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot 

PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, 

Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, 

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  

NOLEMJ: 
 

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Bonkas” Kārsavas novada Mērdzenes pagastā,  

kadastra Nr. 6872 005 0072,  atdalot vienu  atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu   

6872 001 0051-8,8 ha platībā, pievienojot atdalīto zemes vienību nekustamam īpašumam 

„Lauralauki”, kadastra Nr. 6872 001 0165. 

 

Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

17.& 

Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 29.07.2013. ir saľemts I. G., dekl. Dzīves vieta- Maskavas iela 

12-131, Rēzekne, iesniegums (reģ.Nr.3-13.2.1/558) par nosaukuma maiľu jaunveidojamam 

nekustamam  īpašumam, kas sastāvēs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 004 0028, 

piešķirot  nosaukumu „Tīreļkalni‖. 

Saskaľā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32. Un 33. Pantiem, pēc tiesīgās 

personas ierosinājuma saľemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams 

izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos 

īpašumos vai grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma 

objektus (t.sk. zemes vienības). 



Nosaukuma piešķiršanu, maiľu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums.  Saskaľā ar šā likuma 14.panta otro un trešo 

daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome ar lēmumu. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14. Panta ceturtā daļa nosaka, ka 

apstiprinātie nosaukumi novada pagastā nedrīkst atkārtoties, un tiem jāatbilst Valsts valodas 

likumā noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  

Nekustamā īpašuma izmaiľu apliecinošās ziľas par nosaukuma maiľu vai piešķiršanu 

dokumentu veidā, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.un 84. Pantam, 

Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. Panta trešajai daļai, sniedzamas Valsts zemes 

dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

 

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

vietējā pašvaldība var pieľemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ Nekustamā 

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

subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma 

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

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

pašvaldības 2013.gada 20.augusta  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis 

Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , 

Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

dome  NOLEMJ: 

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Meţupmalas”, Kārsavas novada Mērdzenes 

pagastā, atdalot apbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 004 0028, piešķirot 

nosaukumu „Tīreļkalni”. 

 

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

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

dienas. 

 

18.& 

Par adreses piešķiršanu adresācijas objektam   
/Ziľo V.Indričāns/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 19.08.2013. saľemts A. Z., dzīves vieta deklarēta- Rostokas iela 

34-30, Rīga, iesniegums (reģ. Nr.3-13.2.1/618) par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma „ 

Pļavupes"  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6872 003 0070. 

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, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 20.augusta   attīstības un teritoriālo 

lietu   komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 



Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  

Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  

ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

 Piešķirt adresācijas objektam -nekustamā īpašuma „ Pļavupes‖  apbūvei paredzētai zemes 

vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6872 003 0070 adresi- „ Pļavupes”, Parsikova, Mērdzenes  

pag., Kārsavas nov.,  LV-5726. 

 

Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

 

19.& 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības   

ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0115 sadalīšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā 05.08.2013. ir saľemts V. M., dekl. dzīves vieta „Ausekļi‖, 

Orehovka, Goliševas pag., Kārsavas nov., iesniegums par apbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6854 004 0115, uz kuras atrodas viľam piederošas būves, sadalīšanu. 

 Izvērtējot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0115 kadastra informāciju  tika 

konstatēts, ka minētā apbūvētā zemes vienība, uz kuras atrodas V. M. piederošās ēkas, piekrīt 

pašvaldībai, saskaľā ar pašvaldības 24.03.2009. lēmumu ( prot. izr. Nr.4.,1.&, 4.p.). 

Viktorijs Matvejevs nav noslēdzis ar pašvaldību zemes nomas līgumu par minētās  zemes 

vienības nomu, zemi neizmanto un lūdz samazināt ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platību 

līdz 0,8 ha. 

Izvērtējot lietas materiālus, pamatojoties 10.04.2012. MK noteikumiem Nr.263 „Kadastra 

objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi‖, 20.06.2006. MK noteikumu 

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

mērķu noteikšanas un maiľas kārtība‖ , „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25. panta pirmās daļas 1.punktu, 25. 

panta 2., 2
1
., 5., 6. daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta 5. daļas 1.,2. punktu , ―Zemes ierīcības likuma― Pārejas 

noteikumu 1. punktu, MK 30.08.2005. noteikumu Nr.644 ―Noteikumi par neizpirktās lauku 

apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību‖ prasībām, 

likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 27.punktu,  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 20.augusta  

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

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars 

Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

 

 

1. Sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0115, atdalot zemes vienības 

daļu aptuveni 3,0 ha platībā, saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu, izveidojot nekustamo 

īpašumu ar nosaukumu „Austreņi” . 



Veicot zemes vienību robeţu uzmērīšanu dabā, zemes vienību platības un robeţas tikt 

precizētas un noteikti apgrūtinājumi. 

 2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0115 un atdalāmai zemes 

vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0101 ( zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība). 

3. Iznomāt V. M. apbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0115-0,8 

ha platībā, uz kuras atrodas viņa lietošanā esošās ēkas, kas piekrīt viņa mājsaimniecībai, uz 

laiku līdz 31.12.2017.  

4. Uzdot pašvaldības zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai mēneša laikā no šā 

lēmuma izdošanas dienas sagatavot nomas līgumu par šīs zemes vienības  nomu. 

 

20.& 

Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0268 nomu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

      Kārsavas novada pašvaldībā 26.07.2013. ir saľemts O. B., dzīvers vieta deklarēta – 

„Daigales‖, Latvīšu Stiglova, Mērdzenes pag., Kārsavas nov.,  iesniegums ( reģ. Nr. 3-13.2.1/553) 

, par zemes nomas līguma noslēgšanu uz  Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību 

Mērdzenes pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0268-3,4 ha platībā uz  pieciem 

gadiem. 

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

piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai, jo pamatojoties uz likumu „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma‖ 25. panta 2.1.  daļu  

par  minētās zemes vienības nomu  bija noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar Oļesjes 

Babres māti Nadeždu Lušľikovu, kura mirusi  18.12.2012.  

Oļesje Babre faktiski ir pieľēmusi mātes  atstāto mantojumu, apsaimnieko ēkas un zemi un 

maksā likumā paredzētos nodokļus. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta 27.punktu, Ministru kabineta 

30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖ II daļas Apbūvēta 

publiskas personas zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtība nosacījumiem, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 20.augusta  

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

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars 

Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

 

1. Noslēgt ar O. B. zemes nomas līgumu par apbūvētas  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6872 002 0268-3,4 ha platībā nomu uz  laiku  līdz 31.12. 2017. 

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

lauksaimniecība- kods 0101 

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

vērtības. 

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

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

 



21.& 

Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0074  nomu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

      Kārsavas novada pašvaldībā 05.08.2013. ir saľemts A. S., dzīvers vieta deklarēta – 

„Buki‖-8, Nesteri, Malnavas pag., Kārsavas nov., iesniegums ( reģ. Nr. 3-13.2.1/573), par zemes 

nomas līguma noslēgšanu uz  Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo apbūvētu  zemes vienību 

Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0072-1,0 ha platībā uz  pieciem 

gadiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta 27.punktu, Ministru kabineta 

30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖ II daļas Apbūvēta 

publiskas personas zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtība nosacījumiem, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 20.augusta  

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

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars 

Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

 

 

1. Noslēgt ar A. S. zemes nomas līgumu par apbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6868 005 0074-1,0 ha platībā nomu uz  laiku  līdz  pieciem gadiem. 

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

lauksaimniecība- kods 0101 

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

vērtības. 

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

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

 

 

22.& 

Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0181 

 zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

 

Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas 

par  Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Malnavas pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6868 009 0181 znomāšanu rezultātā saľemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖  

15., 18. punktiem, likuma ‖Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 20.augusta  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot 

PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, 

Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, 

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  

NOLEMJ: 



 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 25.07.2013. lēmumu  (sēdes prot. 

Nr. 10., 17.&) noteiktā  termiľā– laika posmā no  2013. gada 29. jūlija līdz 2013. gada 16. 

augustam uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0181 -

0,25ha platībā nomu, ir pieteikušies vairāki pretendenti, veikt līdz 15.09.2013. minētās zemes 

vienības nomas tiesību izsoli. 

2. Izveidot minētās zemes vienības nomas tiesību izsoles komisiju, šādā sastāvā: 

 

1. Juris Poikāns; 

2. Pēteris Labanovskis; 

3.Anna Orinska . 

 

3. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0181-

0,25 ha   zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 

 

 

23.& 

Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0183 

 zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

 

Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas 

par  Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Malnavas pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6868 009 0183 iznomāšanu rezultātā saľemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖  

15., 18. punktiem, likuma ‖Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 20.augusta  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot 

PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, 

Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, 

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  

NOLEMJ: 

 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 25.07.2013. lēmumu  (sēdes prot. 

Nr. 10., 17.&) noteiktā  termiľā– laika posmā no  2013. gada 29. jūlija līdz 2013. gada 16. 

augustam uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0183 -0,25 

ha platībā nomu, ir pieteikušies vairāki pretendenti, veikt līdz 15.09.2013. minētās zemes vienības 

nomas tiesību izsoli. 

2. Izveidot minētās zemes vienības nomas tiesību izsoles komisiju, šādā sastāvā: 

 

1. Juris Poikāns; 

2. Pēteris Labanovskis; 

3.Anna Orinska. 

 

3. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0183-

0,25 ha   zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 



 

 

 

 

24.& 

Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6868 008 0160 

 zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

 

Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas 

par  Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Malnavas pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6868 008 0160 iznomāšanu rezultātā saľemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖  

15., 18. punktiem, likuma ‖Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 20.augusta  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot 

PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, 

Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, 

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  

NOLEMJ: 

 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 25.07.2013. lēmumu  (sēdes prot. 

Nr. 10., 17.&) noteiktā  termiľā– laika posmā no  2013. gada 29. jūlija līdz 2013. gada 16. 

augustam uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0160 -2,7 

ha platībā nomu, ir pieteikušies vairāki pretendenti, veikt līdz 15.09.2013. minētās zemes vienības 

nomas tiesību izsoli. 

2. Izveidot minētās zemes vienības nomas tiesību izsoles komisiju, šādā sastāvā: 

 

1. Juris Poikāns; 

2. PēterisLabanovskis; 

3.Anna Orinska . 

 

3. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0160-2,7 

ha   zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 

 

 

25.& 

Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6868 004 0115 

 zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

 

Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas 

par  rezerves zemes fonda zemes vienības Malnavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 6868 004 

0115 iznomāšanu rezultātā saľemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  Ministru kabineta 

30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖  15., 18. 



punktiem, likuma ‖Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 

20.augusta  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 

(Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, 

Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 25.07.2013. lēmumu  (sēdes prot. 

Nr. 10., 17.&) noteiktā  termiľā– laika posmā no  2013. gada 29. jūlija līdz 2013. gada 16. 

augustam uz rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0115 -3,5ha 

platībā nomu, ir pieteikušies vairāki pretendenti, veikt līdz 15.09.2013. minētās zemes vienības 

nomas tiesību izsoli. 

2. Izveidot minētās zemes vienības nomas tiesību izsoles komisiju, šādā sastāvā: 

 

1. Juris Poikāns; 

2. Pēteris Labanovskis; 

3.Anna Orinska. 

 

3. Apstiprināt pašvaldībai rezrves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 004 

0115-3,5 ha   zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 
 

 

 

 

26.& 

Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6868 003 0048 daļas  

 zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

 

Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas 

par  rezerves zemes fonda zemes vienības Malnavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 6868 003 

0048 daļas  iznomāšanu rezultātā saľemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  Ministru kabineta 

30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖  15., 18. 

punktiem, likuma ‖Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 

20.augusta  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 

(Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, 

Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 25.07.2013. lēmumu  (sēdes prot. 

Nr. 10., 17.&) noteiktā  termiľā– laika posmā no  2013. gada 29. jūlija līdz 2013. gada 16. 

augustam uz rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0048 daļu  -

7,7 ha platībā nomu, ir pieteikušies vairāki pretendenti, veikt līdz 15.09.2013. minētās zemes 

vienības nomas tiesību izsoli. 

2. Izveidot minētās zemes vienības nomas tiesību izsoles komisiju, šādā sastāvā: 

 



1. Juris Poikāns; 

2. Pēteris Labanovskis; 

3.Anna Orinska. 

 

3. Apstiprināt pašvaldībai rezrves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 

0048 daļas -7,7 ha platībā   zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 

 

 

27.& 

                               Par nosaukumu piešķiršanu  nekustamiem īpašumiem  

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

         Izvērtējot SIA „ Mikrokods‖  01.08.2013. iesniegumu Nr. 1-2/30, kas saľemts  Kārsavas 

novada pašvaldībā 02.08.2013. reģ. Nr. 3-13.2.1/568 par nosaukumu piešķiršanu jaunveidojamiem 

nekustamiem īpašumiem, kas veidojas, saskaľā ar Kārsavas novada pašvaldības domes  2013. gada 

23. janvāra  sēdes lēmumu ( prot. Nr. 1., 36.&) ,  

Saskaľā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās 

personas ierosinājuma saľemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams 

izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos 

īpašumos vai grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma 

objektus (t.sk. zemes vienības). 

Nosaukuma piešķiršanu, maiľu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums.  Saskaľā ar šā likuma 14.panta otro un trešo 

daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome ar lēmumu. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14. panta ceturtā daļa nosaka, ka 

apstiprinātie nosaukumi novada pagastā nedrīkst atkārtoties, un tiem jāatbilst Valsts valodas 

likumā noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  

Nekustamā īpašuma izmaiľu apliecinošās ziľas par nosaukuma maiľu vai piešķiršanu 

dokumentu veidā, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.un 84. pantam, 

Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta trešajai daļai, sniedzamas Valsts zemes 

dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

 

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

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

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

iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu 

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

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

2013.gada 20.augusta  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot 

PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, 

Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, 

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  

NOLEMJ: 

 



1. Piešķirt nosaukumus nekustamiem īpašumiem, kas veidojas  Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmā  reģistrētu zemes vienību sadales rezultātā,  saskaņā ar 

šim lēmumam pievienoto pielikumu Nr. 1. 

 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. 

 

28.& 

Par nekustamā īpašuma „Ošumājas” sadalīšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

            Kārsavas novada pašvaldība ir saľemts L. R.  2013. gada 29. jūlija iesniegums, reģ. Nr. 3-

13.2.1/560, par nekustamā īpašuma „Ošumājas‖, kurš atrodas Kārsavas novada Mežvidu  pagastā, 

sadalīšanu divos  īpašumos, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu. 

           Pamatojoties  uz Lūcijas Rogas  24.07. 2013. personīgo iesniegumu  un likumu ―Par 

pašvaldībām‖  21. panta 27..punktu, LR 01.12.2005.gada „ Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma‖ 19. panta pirmo daļu; 10.04.2012. MK noteikumu Nr. 263 „ Kadastra objekta reģistrācijas 

un kadastra datu aktualizācijas noteikumi‖ prasībām,  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 

20.augusta  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 

(Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, 

Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

       1. Atļaut sadalīt  nekustamo īpašumu ― Ošumājas‖ kadastra apzīmējums 6870 005  

            0114 – 21,2 ha kopplatībā , atdalot no tā atsevišķu zemes vienību ar  kadastra   

            apzīmējumu  6870 005 0116 – 4,2 ha kopplatībā.  

       2. Jaunizveidotam  īpašumam  ar  kadastra  apzīmējumu  6870 005 0116  piešķirt  

             nosaukumu ― Melnalkšņi‖.   

        3. Mainīt zemes izmantošanas mērķi uz mērķi -  galvenā saimnieciskā darbība  ir  

         mežsaimniecība. 

         Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 88, 

Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

29.& 

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

         Kārsavas novada pašvaldība ir saľemts J. D.  2013. gada  01. augusta iesniegums, reģ. Nr. 3-

13.2.1/567, par zemes nomas līguma noslēgšanu  uz Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo 

apbūvēto zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu  6894 006 0281  - 0,2487 ha un zemes vienību  

ar kadastra apzīmējumu  6894 006 0282  - 0,40 ha platībā uz pieciem 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‖ 25. panta ceturto daļu. 

          Par minēto zemes vienību ar L.D.  12.03.2009. gada bija noslēgts lauku apvidu zemes nomas 

līgums Nr. 308. . 



         L. D. ir mirusi  Pēc mātes nāves J. D.  faktiski pieľēma atstāto mantojumu un apstrādā 

minētos zemes gabalus. 

         Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6894 006 0281 atrodas dzīvojamā māja ar 

saimniecības ēkām, kas piekrīt šīs personas mājsaimniecībai. 

          Pamatojoties uz 30.10.. 2007. Ministru kabineta. noteikumiem  Nr. 735 ‖ Noteikumi 

par publiskas personas zemes nomu‖ 18.3 . punktu, , likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. daļu ,  

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 20.augusta  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors 

Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

       1. Lauzt zemes nomas līgumu Nr.308, kas noslēgts 12.03.2009. starp pašvaldību  

        kā iznomātāju no vienas puses un L. D.  kā nomnieku no otras  

        puses. 

2. .Noslēgt ar J. D. zemes  nomas līgumu uz apbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6894 006 0281 – 0,2487 ha kopplatība un neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6894 006 0282 – 0,4ha  platība zemes nomu uz laiku 01.08.2013. līdz 31. 12. 2018. 

2. Zemes nomas mērķis – lauksaimniecība izmantojamā zeme ( kods 0101). 

3 Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada  nomas maksa, saskaľā ar esošo nekustamā īpašuma 

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

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

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

         Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 88, 

Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

30.& 

Par ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

         Kārsavas novada pašvaldība ir saľemts V. B.  2013. gada  14. augusta iesniegums par 

nepieciešamās zemes platības noteikšanu ēku uzturēšanai Salnavas pagasta Kārsavas novadā. 

          Izskatot  V. B.  personīgo iesniegumu  par zemes gabala noteikšanu dzīvojamās 

mājas un saimniecības ēku uzturēšanai , Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 20.augusta  

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

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars 

Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

Noteikt nepieciešamo platību 0,3 ha ar kadastra apzīmējumu 6894 003 0048, V. B. piederošās  

dzīvojamās mājas un saimniecību ēku – adrese „ Ozolzīles‖ Vareiki, Salnavas pag., Kārsavas nov., 

uzturēšanai. 

 

 

 



31.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 007 0037 platības, zemes vienības robeţu, 

situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

       /Ziľo V.Indričāns/ 

 

 Izvērtējot SIA „ Kvintesence‖ iesniegto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 007 

0037 zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz 10.04.2012. MK 

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 novada teritorijas plānojumu 2012.-2024. gadam, Kārsavas 

novada pašvaldības 2013.gada 20.augusta  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, 

Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns 

, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas 

novada dome  NOLEMJ: 
 

 

1. Apstiprināt  zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6868 007 0037 robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānu. 

2.  Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 

007 0037 kopplatību – 5,54 ha 

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

lauksaimniecība ( kods 0101). 

4. Noteikt zemes vienības apgrūtinājumus: 

1. 161203 – pierobeža – 5,54 ha. 

2.. 110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,66 ha. 

3. 110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,24 ha. 

 

 

 

32.& 

          Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6894 010 0024 iznomāšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts iesniegums, par  rezerves zemes fonda zemes 

vienības  ar kadastra apzīmējumu 6894 010 0024 Salnavas pagasta teritorijā iznomāšanu. 

 Pamatojoties uz MK 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ Ľoteikumi par publiskas personas  

zemes nomu‖ 15, 17..punktiem, likuma „ Par pašvaldībām‖ 21.panta 27. daļu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 20.augusta  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis 

Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , 

Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

dome  NOLEMJ: 
 

 

1. Iznomāt no zemes rezerves fonda  zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu  6894 010 

0024 – 5,2ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem. 



2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 010 0024 nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101).  
3. Publiskot informāciju par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6894 010 0024  iznomāšanu, izvietojot paziľojumu Kārsavas novada pašvaldības domes ēkā un 

pašvaldības mājas lapā no 28.08.2013.līdz 20.09.2013. 

 

 

 

 

33.& 

Par dzīvojamās mājas Teātra  ielā 11, Kārsava, Kārsavas novads, pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu un komisijas izveidošanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā 2013.gada 13.augustā ir saľemts dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotās personas J. B. iesniegums par dzīvojamās mājas Teātra ielā 11, Kārsavā, Kārsavas 

novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai.  

 Iesniegumam pievienotas sekojošu dokumentu  kopijas –  dzīvojamās mājas dzīvokļu 

īpašnieku kopsapulces dalībnieku reģistrācijas žurnāls, dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 

2013.gada 12.augusta kopsapulces protokols Nr.1, dzīvojamās mājas  pārvaldīšanas pilnvarojuma 

līgums, privatizēto dzīvokļu zemesgrāmatu apliecības.  

 Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 

līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārľemšanu 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)savstarpēju līgumu 

noslēguši dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no dzīvojamā mājā esošo 

privatizācijas objektu skaita; 4)dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums noslēgts, ievērojot likumā 

―Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju‖ noteikto kārtību. 

 No dzīvojamās mājas pārvaldīšanas  pilnvarojuma līguma izriet, ka dzīvokļu īpašnieki ir 

pilnvarojuši J. B. pārvaldīt un apsaimniekot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teātra ielā 11 

kopīpašumā esošo daļu un zemes gabalu 1420 kv.m. platībā. 

 Izvērtējot novada domei iesniegtos dokumentus deputāti atzīst, ka ir iesniegti visi 

nepieciešamie likumā norādītie dokumenti, tāpēc iesniegums ir pamatots un apmierināms. 

Pamatojoties uz likuma ―Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju‖ 51.panta 

5., 6.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 20.augusta  attīstības un teritoriālo lietu  

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

Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  

Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  

ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

 1.Nodot nekustamā īpašuma Teātra ielā 11, Kārsavā Kārsavas novads, īpašuma 

apzīmējums kadastrā 6809 002 0148, kurš sastāv no zemes gabala  ar kadastra apzīmējumu 6809 

002 0148 - 1420 kv.m. kopplatībā,  vienstāvu dzīvojamās ēkas ar 4 dzīvokļu īpašumiem un 



palīgceltnes, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības  J. B. , ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no 

šī lēmuma pieľemšanas dienas.  

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

pieľemšanas akta sastādīšanai šādā sastāvā: 

  -  Jeļena Bibena - dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona; 

 -  Edgars Lipskis -  SIA „Kārsavas namsaimnieks‖ valdes loceklis; 

 - Valentīna Bļinova - nekustamo īpašumu speciāliste; 

            - Modris Karpovs  - deputāts   

    - Juris Vorkalis - deputāts  

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas 

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

 

34.& 

Par ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu 

un zemes gabala nomas līguma noslēgšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2013.gada 16.augustā saľemts J. L., faktiskā dzīvesvieta Avotu 

iela 14, Kārsava, Kārsavas novads, 2013.gada iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu uz 

pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.6809 001 0161 , Avotu ielā 14, 

Kārsavā, Kārsavas novads, platība 2340 kv.m. , uz kuras atrodas viľam piederošais namīpašums. 

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

Kārsavas novada pašvaldībai, pamatojoties uz likuma  „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgramatās‖ 3. panta sesto daļu. 

Uz minēto zemes vienību ar Kārsavas pilsētas domes 2008.gada 26.novembra lēmumu Nr.9 

(prot.Nr.11) „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu‖ zemes lietošanas tiesības 

izbeigtas J. L. un I. L., katram uz ½ (vienu otro) domājamo daļu no zemes vienības 1720 kv.m. 

kopplatībā. 

Zemes vienības robežas un platība precizētas ar Kārsavas novada pašvaldības 2010.gada 

24.februāra lēmumu Nr.13 (prot.Nr.2) „Par zemes vienību platību precizēšanu‖. 

J. L. ir iesniedzis īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus, pēc kuriem redzams, ka viľam 

pieder viss namīpašums Avotu ielā 14, Kārsava, Kārsavas novads. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībam‖ 21.panta 14.punkta a apakšpunktu un LR 

Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu‖, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 20.augusta   attīstības un teritoriālo lietu   

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

Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  

Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  

ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

 

1.  Noteikt  J. L. piederošā namīpašuma  Avotu ielā 14, Kārsava, Kārsavas novads 

uzturēšanai  zemes gabalu  2340 kv.m. platībā- atbilstoši grafiskajam pielikumam. Veicot 

kadastrālo uzmērīšanu zemes gabala robežas un platība var tikt precizētas. 



1. Noslēgt ar J. L.  zemes nomas līgumu par  zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr.6809 

001 0161, Avotu ielā 14, Kārsavā, Kārsavas novads, 2340 kv.m. platībā, no 2013.gada 

01.septembra līdz 2023.gada 01.septembrim. 

2. Nomas līgumu noslēgt pamatojoties uz  LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem 

Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖ piektajā daļā noteikto kārtību.  

  3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Valentīnai Bļinovai viena mēneša laikā  no šā 

lēmuma pieľemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētās zemes vienības  nomu.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas 

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

 

 

35.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0153 , „Austrumlejas”, Nesteri, 

Malnavas pag., Kārsavas novads  precizētās platības, zemes robeţu, situācijas un 

apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

 

 Izvērtējot  SIA „Kvintesence‖‖,  reģ.Nr.42403023757, iesniegto zemes vienības 

„Austrumlejas‖, Nesteri, Malnavas pag., Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6868 004 0153, 

zemes vienības robežu situācijas un apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz Ministru kabineta 

10.04.2012. noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas 

noteikumi‖,, Aizsargjoslu likuma‖ 13.panta 1.pantu, 14.panta otro daļu ,Ministru kabineta 

22.12.2009. noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu 

klasifikāciju‖,Ministru kabineta 27.07.2010. noteikumu Nr.674 „Noteikumi par Latvijas 

Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas 

un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas 

kārtību‖ 4.punkta 4.16.2.apakšpunktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 20.augusta  

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

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars 

Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

1. Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- zemes vienības 

„Austrumlejas‖, Nesteri, Malnavas pag.,  Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6868 004 0153, 

zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu . 

2. Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 

004 0153 platību- 0,43 ha. 

3. Noteikt zemes vienībai „Austrumlejas‖, Nesteri, Malnavas pag., Kārsavas novads, 

kadastra apzīmējums 6868 004 0153 apgrūtinājumus: 

 1. 161203- pierobeža –  0,43 ha; 

2. 12050101 –aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 

ciemiem, ka arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,06 ha; 

3. 120402 – aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju-0,06 ha; 

4. 12030301- aizsargjoslas teritorija gar valsts galvenajiem autoceliem- 0,43 ha. 



 

 

36.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0153 izslēgšanu no līdzvērtīgās zemes 

kompensacijas fonda un piekritības noteikšanu  

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

 

 Izvērtējot  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0153, platība 972 kv.m. , 

konstatēts, ka minētā zemes vienība  ir iekļauta līdzvērtīgas  zemes kompensācijas fondā.  

Izvērtējot lietas apstākļus konstatēts, ka saskaľā ar Kārsavas pilsētas teritorijas plānojumu 

2012.-2024.gadam, kurš stājies spēkā 2013.gada 25.janvārī , minētā zemes vienība tiek plānota 

Miera šķērsielas pagarināšanai. 

 Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās‖ 3.panta ceturto daļa nosaka, ka zemes reformas gaitā pašvaldībām piekrīt un uz 

attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura paredzēta ielu (ceļu) būvniecībai 

saskaľā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.   

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, 

kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un 

piekrītošo zemi‖ 13.punktu,  

Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumiem „Līdzvērtīgās zemes kompensācijas 

fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 

1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem 

vai viľu mantiniekiem‖ 11.punkta  apakšpunktiem 11.2., 11.2.1. 11.2.2., Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 20.augusta  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis 

Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , 

Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

dome  NOLEMJ: 
 

 

1. Izslēgt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0153, Kārsavā, Kārsavas novads, 

kopējā platība 972 kv.m.no līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonda. 

2. Noteikt , ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0153, platība 972 kv.m.  

piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. 

  

Zemes vienības lietošanas mērķis- kods 1101- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. 

 

 

37.& 

Par  nekustamā īpašuma „Arkli”, neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

6868 012 0100 atsavināšanas vērtības apstiprināšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 



Izskatot neapbūvēta zemes gabala  Kārsavas novada Malnavas pagastā kadastra apzīmējums 

6868 012 0100,  vērtēšanas materiālus un pašvaldības Nekustamā īpašuma vērtēšanas komisijas 

19.08.2013. lēmumu, izvērtējot minētos materiālus, sakarā ar to, ka pašvaldības nekustamā 

īpašuma atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kas atbilst „Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma‖ 4.panta 4.daļas 8.punkta noteikumiem nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir noteikts- 

pārdošana par brīvu cenu. 

Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma‖ 8.pantu, 37.panta 

pirmās daļas  4.punktā noteikto, ka šāda nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir nosacītā cena, kas 

atbilst mantas vērtībai, un ievērojot likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta pirmās daļas 2.punkta, 

2.daļas 3.punkta, 46., 77.panta nosacījumus, nosacītā cena nevar būt zemāka par īpašuma faktisko 

vērtību, ľemot vērā nekustamā īpašuma vērtēšanas un atsavināšanas izdevumus, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 20.augusta  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis 

Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , 

Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

dome  NOLEMJ: 
 

 

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Arkli‖- neapbūvēta zemes gabala Kārsavas novada 

Malnavas pagastā kadastra numurs 6868 012 0100 nosacīto cenu –Ls 1822 (viens tūkstotis astoľi 

simti divdesmit divi lati).  

 

 

 

 

 

38.& 

Par  nekustamā īpašuma „Gaitnieki”, neapbūvēta zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 6868 004 0107 atsavināšanas vērtības apstiprināšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

 

Izskatot neapbūvēta zemes gabala  Kārsavas novada Malnavas pagastā kadastra apzīmējums 

6868 004 0107,  vērtēšanas materiālus un pašvaldības Nekustamā īpašuma vērtēšanas komisijas 

19.08.2013. lēmumu, izvērtējot minētos materiālus, sakarā ar to, ka pašvaldības nekustamā 

īpašuma atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kas atbilst „Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma‖ 4.panta 4.daļas 8.punkta noteikumiem nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir noteikts- 

pārdošana par brīvu cenu. 

Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma‖ 8.pantu, 37.panta 

pirmās daļas  4.punktā noteikto, ka šāda nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir nosacītā cena, kas 

atbilst mantas vērtībai, un ievērojot likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta pirmās daļas 2.punkta, 

2.daļas 3.punkta, 46., 77.panta nosacījumus, nosacītā cena nevar būt zemāka par īpašuma faktisko 

vērtību, ľemot vērā nekustamā īpašuma vērtēšanas un atsavināšanas izdevumus, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 20.augusta  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis 

Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , 



Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

dome  NOLEMJ: 
 

 

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Gaitnieki‖- neapbūvēta zemes gabala Kārsavas novada 

Malnavas pagastā kadastra numurs 6868 004 0107 nosacīto cenu –Ls 922 (deviľi simti divdesmit 

divi lati).  

 

 

 

39.& 

Par Valsts adrešu reģistra informācijas precizēšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

 

      Izvērtējot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 16.08.2013. vēstulē Nr.2-

04.1-L/3608 Par ziņu sniegšanu Valsts adrešu reģistram  ietverto informāciju, tika konstatēts, ka 

vairākām adresēm nav atbilstoša adresācijas objekta, tādēļ šīs  adreses ir dzēšamas no Valsts 

adrešu reģistra informācijas sistēmas. Ja adrese ir attiecināma uz kādu adresācijas objketu, tad 

nepieciešams  identificēt adresei atbilstoša adresācijas objekta atrašanās vietu. 

Lai nodrošinātu valsts un pašvaldību institūcijas,  reģistrus un informācijas sistēmas  ar 

pilnīgu, aktuālu un oficiāli apstiprinātu Valsts adrešu reģistra informāciju, pamatojoties uz LR 

Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi― prasībām, 

likuma „Par pašvaldībām ―  21. panta 27. punkta prasībām, Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 20.augusta  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot 

PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, 

Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, 

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  

NOLEMJ: 

 

1. Dzēst no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas adreses: 

1.1 „Akmentiņi“, Šalaji, Mērdzenes pag., Kārsavas nov., LV-5726, ( kods 104639626); 

1.2 „Ķīši“, Rudiņova, Malnavas  pag., Kārsavas nov., LV-5717, ( kods 105806028). 

2. Precizēt adreses „ Salvijas“, Bokši, Meţvidu pag., Kārsavas nov., LV-5725, ( kods 

103751741) adresācijas objektu un noteikt, ka minētā adrese attiecas uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6870 006 0215 un uz zemes vienības esošajām būvēm. 

 

 

40.& 

Par zemes vienību piekritības statusa un platību precizēšanu 
/Ziľo V.Indričāns/ 

 

Izvērtējot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 13.08.2013. vēstulē Nr. 2-

04.1-L/3534 ietverto informāciju par zemes vienību Malnavas pagasrta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumiem 6868 010 0207, 6868 010 0208 statusu un  minēto zemes vienību platību atšķirībām 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta un telpiskajos datos, pamatojoties 



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

pieľemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma‖ , likuma „par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu  zemesgrāmatās‖ 

3. panta 5.daļas 2. punktu, MK 10.04.2012. noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi‖ prasībām, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 

20.augusta  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 

(Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, 

Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

 

 

1. Noteikt, ka neapbūvētas zemes vienības Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumiem 6868 010 0207, 6868 010 0208, uz kurām „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 

2.1.daļa noteiktā tremiņā ir noslēgts zemes nomas līgums,  piekrīt Kārsavas novada 

pašvaldībai. 

2.  Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 010 0207 platību un noteikt, 

ka minētās zemes vienības platība ir 2,80 ha, precizēt zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  6868 010 0208 platību un noteikt, ka minētās zemes vienības platība ir 4,58 ha. 

 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības  tiks precizētas. 

3. Veikt grozījumus Lauku apvidus zemes nomas līgumā par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 6868 010 0207, 6868 010 0208 nomu, kas noslēgts starp pašvaldību, kā 

iznomātāju, no vienas puses un Gaļinu Estrinu, kā nomnieku, no otras puses. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17.25 

 

 

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 

 

 

 


