LATVIJAS REPUBLIKA

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
____________________________________________________________________________________________

Reģ.Nr.90000017398
Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads,LV-5717
tālr.65781390, fakss 65781395, e-pasts: dome@karsava.lv

DOMES

SĒDES PROTOKOLS

24.07.2014.
Kārsavas novada Kārsavā
Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēde atklāta plkst. 15.00

Nr.9

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka
Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova
PiedalāsDeputāti – Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns,
Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns, , Ligita Maģiča, Modris
Karpovs
Nepiedalās –
Deputāti - Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne- aizņemti pamatdarbā, Juris Vorkalis komandējumā
Administrācijas darbinieki- zemes lietu vecākā speciāliste Anna Orinska, zemes komisijas
priekšsēdētāja Valentīna Bļinova, zemes ierīkotāja Ludmila Krišāne, juriste Vera Lipska,
lauksaimniecības konsultante Antoņina Babāne
Klātesošās personas- nav
Darba kārtība:
1. Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai
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2. Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu.
3. Par nekustamā īpašuma „ Adaiši” kadastra Nr. 6870 002 0007 sadalīšanu
4. Par nekustamā īpašuma „ Kalnaine” kadastra Nr. 6870 002 0011 sadalīšanu
5. Par zemes gabalu piekritības maiņu
6. Par nekustamā īpašuma „Skanuļi”, kadastra Nr. 68680100036 sadalīšanu
7. Par nekustamā īpašuma „Lielstropi”, kadastra Nr. 68720020089 sadalīšanu
8. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0296 daļas
iznomāšanu
9. Par Goliševas pagasta zemes vienību iznomāšanu
10. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0149
iznomāšanu
11. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību iznomāšanu
12. Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai
13. Par dzīvokļa īpašumam Nr.17, Vienības iela 74, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
14. Par dzīvokļa īpašumam Nr.13,Vienības iela 74, Kārsava,Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
15. Par dzīvokļa īpašumam Nr.15, Vienības iela 74A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
16. Par dzīvokļa īpašumam Nr.9, Vienības iela 74B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
17. Par dzīvokļa īpašumam Nr.6, Vienības iela 74B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
18. Par dzīvokļa īpašumam Nr.24, Vienības iela 72A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
19. Par dzīvokļa īpašumam Nr.18, Vienības iela 72A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
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20. Par dzīvokļa īpašumam Nr.17, Vienības iela 72A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
21. Par dzīvokļa īpašumam Nr.16, Vienības iela 72A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
22. Par dzīvokļa īpašumam Nr.11, Vienības iela 72A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
23. Par dzīvokļa īpašumam Nr.7, Vienības iela 72A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
24. Par dzīvokļa īpašumam Nr.3, Vienības iela 72A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
25. Par dzīvokļa īpašumam Nr.22, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
26. Par dzīvokļa īpašumam Nr.21, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
27. Par dzīvokļa īpašumam Nr.19, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
28. Par dzīvokļa īpašumam Nr.18, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
29. Par dzīvokļa īpašumam Nr.14, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
30. Par dzīvokļa īpašumam Nr.13, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
31. Par dzīvokļa īpašumam Nr.10, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
32. Par dzīvokļa īpašumam Nr.9, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
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piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
33. Par dzīvokļa īpašumam Nr.7, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
34. Par dzīvokļa īpašumam Nr.5, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
35. Par dzīvokļa īpašumam Nr.4, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
36. Par dzīvokļa īpašumam Nr.2, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
37. Par dzīvokļa īpašumam Nr.3, Vienības iela 50A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
38. Par dzīvokļa īpašumam Nr.2, Vienības iela 50A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
39. Par dzīvokļa īpašumam Nr.10, Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
40. Par dzīvokļa īpašumam Nr.9, Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
41. Par dzīvokļa īpašumam Nr.7, Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
42. Par dzīvokļa īpašumam Nr.6, Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
43. Par dzīvokļa īpašumam Nr.5, Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
44. Par dzīvokļa īpašumam Nr.4, Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
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45. Par dzīvokļa īpašumam Nr.3, Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
46. Par dzīvokļa īpašumam Nr.1, Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
47. Par nedzīvojamai telpai Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads, īpašuma kadastra
numurs 6809 900 0452, piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez
atlīdzības
48. Par dzīvokļa īpašumam Nr.20, Skolas iela 3A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
49. Par dzīvokļa īpašumam Nr.32, Skolas iela 3A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
50. Par dzīvokļa īpašumam Nr.8, Vienības iela 76A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
51. Par dzīvokļa īpašumam Nr.1, Vienības iela 50, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
52. Par dzīvokļa īpašumam Nr.2, Vienības iela 50, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
53. Par nekustamā īpašuma “Austrumlejas”, Nesteri, Malnavas pagasts, Kārsavas novads
atsavināšanu otrajā izsolē un grozījumiem izsoles noteikumos
54. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6809 001 0097 , 6809 001 0094 un 6809 001
0256 robežu pārkārtošanu un platību precizēšanu.
55. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6872 005 0240, 6872
005 0241, 6872 005 0242, 6872 001 0244, 6872 001 0245 Kārsavas novada, Mērdzenes
pagastā sagatavošanu atsavināšanai
56. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Irbes”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads nodošanu
atsavināšanai
57. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Zivtiņas”, Goreiši, Mežvidu pagasts, Kārsavas
novads nodošanu atsavināšanai
58. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kviešzeme”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads
nodošanu atsavināšanai
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59. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunarāji”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads
nodošanu atsavināšanai
60. Par nekustamā īpašuma- dzīvokļa “Akācijas”-13, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas
novads pārdošanas cenas apstiprināšanu.
61. Par nekustamā īpašuma Teātra iela14-1, Kārsava, Kārsavas novads pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
62. Par nekustamā īpašuma „Irbes”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads ,
apstiprināšanu

pārdošanas cenas

63. Par nekustamā īpašuma „Silmaņi”, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads ,
kadastra
numurs 6872 001 0238 pārdošanas cenas apstiprināšanu
64. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6809 001 0249 un 6809 001 0199 Kārsavā,
Kārsavas novads, piekritības maiņu
65. Par saistošo noteikumu Nr.12 „ Grozījumi 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos
Nr.5„Par vienreizēju pabalstu piešķiršanu (neizvērtējot ienākumus)”precizēšanu
66. Par projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kārsavas novadā ” īstenošanu
67. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
68. Par brīdinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
69. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
70. Iesniegumu izskatīšana
71. Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par novada
pamatbudžetu 2014.gadam” pieņemšanu
72. Par saistošo noteikumu Nr. 14 “Par daļējas maksas kā līdzfinansējuma noteikšanu Kārsavas
Mūzikas un mākslas skolā” precizēšanu
73. Par grozījumiem 29.05.2014. domes lēmumā Nr.8 “Par fiziskas personas nekustamā
īpašuma nomu”
74. Par Atzinības raksta piešķiršanu

Sēdes vadītāja Ināra Silicka piedāvā balsot par domes sēdes darba kārtību
Atklāti balsojot: PAR –11 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
Poikāns, Juris Poikāns, Ligita Maģiča, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris
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Karpovs, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , domes sēdes darba kārtība
apstiprināta. Sēdes darba kārtībā 74 jautājumi.
Sēdes vadītāja Ināra Silicka piedāvā balsot par domes sēdes papildus darba kārtību.
Sēdes papildus darba kārtībā 6 jautājumi.
Papildus jautājumi
1. Par Kārsavas novada Mežvidu pamatskolas direktores atbrīvošanu no amata
2. Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Kārsavas
pilsētas PII” īstenošanu
3. Par līdzfinansējumu biedrības projektam
4. Par saistošo noteikumu Nr.17„Grozījumi 08.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1
„Kārsavas novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu
5. Par novada administratīvās komisijas darba rezultātiem
6. Par deputātu pieredzes apmaiņas braucienu uz Auci
Atklāti balsojot: PAR –11 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
Poikāns, Juris Poikāns, Ligita Maģiča, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris
Karpovs, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav, domes sēdes papildus darba kārtība
apstiprināta.
Tādējādi darba kārtība ir sekojoša:
1. Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai
2. Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu.
3. Par nekustamā īpašuma „ Adaiši” kadastra Nr. 6870 002 0007 sadalīšanu
4. Par nekustamā īpašuma „ Kalnaine” kadastra Nr. 6870 002 0011 sadalīšanu
5. Par zemes gabalu piekritības maiņu
6. Par nekustamā īpašuma „Skanuļi”, kadastra Nr. 68680100036 sadalīšanu
7. Par nekustamā īpašuma „Lielstropi”, kadastra Nr. 68720020089 sadalīšanu
8. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0296 daļas
iznomāšanu
9. Par Goliševas pagasta zemes vienību iznomāšanu
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10. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0149
iznomāšanu
11. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību iznomāšanu
12. Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai
13. Par dzīvokļa īpašumam Nr.17, Vienības iela 74, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
14. Par dzīvokļa īpašumam Nr.13,Vienības iela 74, Kārsava,Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
15. Par dzīvokļa īpašumam Nr.15, Vienības iela 74A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
16. Par dzīvokļa īpašumam Nr.9, Vienības iela 74B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
17. Par dzīvokļa īpašumam Nr.6, Vienības iela 74B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
18. Par dzīvokļa īpašumam Nr.24, Vienības iela 72A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
19. Par dzīvokļa īpašumam Nr.18, Vienības iela 72A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
20. Par dzīvokļa īpašumam Nr.17, Vienības iela 72A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
21. Par dzīvokļa īpašumam Nr.16, Vienības iela 72A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
22. Par dzīvokļa īpašumam Nr.11, Vienības iela 72A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
23. Par dzīvokļa īpašumam Nr.7, Vienības iela 72A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
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24. Par dzīvokļa īpašumam Nr.3, Vienības iela 72A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
25. Par dzīvokļa īpašumam Nr.22, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
26. Par dzīvokļa īpašumam Nr.21, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
27. Par dzīvokļa īpašumam Nr.19, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
28. Par dzīvokļa īpašumam Nr.18, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
29. Par dzīvokļa īpašumam Nr.14, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
30. Par dzīvokļa īpašumam Nr.13, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
31. Par dzīvokļa īpašumam Nr.10, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
32. Par dzīvokļa īpašumam Nr.9, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
33. Par dzīvokļa īpašumam Nr.7, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
34. Par dzīvokļa īpašumam Nr.5, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
35. Par dzīvokļa īpašumam Nr.4, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
36. Par dzīvokļa īpašumam Nr.2, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
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piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
37. Par dzīvokļa īpašumam Nr.3, Vienības iela 50A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
38. Par dzīvokļa īpašumam Nr.2, Vienības iela 50A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
39. Par dzīvokļa īpašumam Nr.10, Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
40. Par dzīvokļa īpašumam Nr.9, Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
41. Par dzīvokļa īpašumam Nr.7, Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
42. Par dzīvokļa īpašumam Nr.6, Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
43. Par dzīvokļa īpašumam Nr.5, Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
44. Par dzīvokļa īpašumam Nr.4, Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
45. Par dzīvokļa īpašumam Nr.3, Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
46. Par dzīvokļa īpašumam Nr.1, Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
47. Par nedzīvojamai telpai Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads, īpašuma kadastra
numurs 6809 900 0452, piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez
atlīdzības
48. Par dzīvokļa īpašumam Nr.20, Skolas iela 3A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
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49. Par dzīvokļa īpašumam Nr.32, Skolas iela 3A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
50. Par dzīvokļa īpašumam Nr.8, Vienības iela 76A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
51. Par dzīvokļa īpašumam Nr.1, Vienības iela 50, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
52. Par dzīvokļa īpašumam Nr.2, Vienības iela 50, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
53. Par nekustamā īpašuma “Austrumlejas”, Nesteri, Malnavas pagasts, Kārsavas novads
atsavināšanu otrajā izsolē un grozījumiem izsoles noteikumos
54. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6809 001 0097 , 6809 001 0094 un 6809 001
0256 robežu pārkārtošanu un platību precizēšanu.
55. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6872 005 0240, 6872
005 0241, 6872 005 0242, 6872 001 0244, 6872 001 0245 Kārsavas novada, Mērdzenes
pagastā sagatavošanu atsavināšanai
56. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Irbes”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads nodošanu
atsavināšanai
57. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Zivtiņas”, Goreiši, Mežvidu pagasts, Kārsavas
novads nodošanu atsavināšanai
58. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kviešzeme”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads
nodošanu atsavināšanai
59. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunarāji”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads
nodošanu atsavināšanai
60. Par nekustamā īpašuma- dzīvokļa “Akācijas”-13, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas
novads pārdošanas cenas apstiprināšanu.
61. Par nekustamā īpašuma Teātra iela14-1, Kārsava, Kārsavas novads pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
62. Par nekustamā īpašuma „Irbes”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads ,
apstiprināšanu

pārdošanas cenas

63. Par nekustamā īpašuma „Silmaņi”, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads ,
numurs 6872 001 0238 pārdošanas cenas apstiprināšanu
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kadastra

64. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6809 001 0249 un 6809 001 0199 Kārsavā,
Kārsavas novads, piekritības maiņu
65. Par saistošo noteikumu Nr.12 „ Grozījumi 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos
Nr.5„Par vienreizēju pabalstu piešķiršanu (neizvērtējot ienākumus)”precizēšanu
66. Par projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kārsavas novadā ” īstenošanu
67. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
68. Par brīdinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
69. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
70. Iesniegumu izskatīšana
71. Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par novada
pamatbudžetu 2014.gadam” pieņemšanu
72. Par saistošo noteikumu Nr. 14 “Par daļējas maksas kā līdzfinansējuma noteikšanu Kārsavas
Mūzikas un mākslas skolā” precizēšanu
73. Par grozījumiem 29.05.2014. domes lēmumā Nr.8 “Par fiziskas personas nekustamā
īpašuma nomu”
74. Par Atzinības raksta piešķiršanu
75. Par Kārsavas novada Mežvidu pamatskolas direktores atbrīvošanu no amata
76. Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Kārsavas
pilsētas PII” īstenošanu
77. Par līdzfinansējumu biedrības projektam
78. Par saistošo noteikumu Nr.17„Grozījumi 08.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1
„Kārsavas novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu
79. Par novada administratīvās komisijas darba rezultātiem
80. Par deputātu pieredzes apmaiņas braucienu uz Auci

1.&
Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai
/L.Krišāne/
Izvērtējot Valsts zemes dienesta 24.03.2014. vēstules Nr. 2-04/282 Par pašvaldības
tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām pielikumā iesniegto informāciju no NĪVK
IS, par Kārsavas novada teritorijā esošām lauku apvidus zemes vienībām, uz kurām to bijušajiem
zemes lietotājiem „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
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izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta 1. daļas 3. punktā, 23.panta 11. daļas 1. Punktā
noteiktā termiņā izbeidzās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, bet kuriem nav noteikta piekritība,
izvērtējot minēto zemes vienību piekritību, atbilstoši likumā „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. pantā noteiktajam, ņemot vērā Kārsavas
novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu ,
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita
Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Atzīt, ka, pamatojoties un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. Panta piektās daļas otro punktu, kas nosaka, ka zemes
reformas laikā pašvaldībai piekrīt neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25. Panta 2.1 daļā noteiktā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi, Kārsavas novada pašvaldībai
piekrīt zemes vienības:
.
- 6870 005 0272, par kuru ar bijušo zemes lietotāju Z. A. 20.03.2009. noslēgts lauku apvidus
zemes nomas līgums, reģ. Nr 39.
. - 6870 006 0127, par kuru ar bijušo zemes lietotāju I. P. 30.09.2013. noslēgts lauku
apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr 15-1.3/19.
- 6870 006 0133, par kuru ar bijušo zemes lietotāju E. N. 08.05.2009. noslēgts lauku
apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr 45.
- 6870 006 0139, par kuru ar bijušo zemes lietotāju S. B. 31.05.2013. noslēgts lauku
apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr 15-1.3/16.
- 6870 006 0183, par kuru ar bijušo zemes lietotāju E. B. 09.04.2014. noslēgts lauku
apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr 4.5./1/6.
-6870 006 0215, par kuru ar bijušo zemes lietotāju J. G. 12.02.2014. noslēgts lauku
apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr 4.5./1/4.
- 6870 006 0315– precizētā platībā 0,33 ha; par kuru ar bijušo zemes lietotāju A. K.
05.12.2012. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.95.
- 6870 009 0092, par kuru ar bijušo zemes lietotāju S. L. 30.07.2007. noslēgts lauku
apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr 21.
- 6870 009 0113, par kuru ar bijušo zemes lietotāju A. L. K. 29.06.2009. noslēgts lauku
apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.65.
- 6870 009 0125; 6870 009 0126, par kuriem ar bijušo zemes lietotāju A. R. 02.05.2011.
noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.79.
- 6870 009 0191, par kuru ar bijušo zemes lietotāju P. V. 29.04.2011. noslēgts lauku
apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.73
- 6870 009 0194 par kuru ar bijušo zemes lietotāju D. R. 29.06.2009. noslēgts lauku
apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.66.
- 6870 009 0195; 6870 009 0166 - precizētā platībā 0,0,79 ha;, par kuriem ar bijušo
zemes lietotāju A. K. 02.05.2011. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.80.
- 6870 010 0073, par kuru ar bijušo zemes lietotāju 29.06.2009. noslēgts lauku apvidus
zemes nomas līgums, reģ. Nr.65.
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2. Atzīt ka, pamatojoties un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. Panta piektās daļas pirmo punktu, kas nosaka, ka zemes
reformas laikā pašvaldībai piekrīt apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25. Panta 4. Daļā noteiktajam noslēdzami zemes nomas līgumi, Kārsavas novada pašvaldībai
piekrīt zemes vienības:
- 6870 005 0277 – 0,2 ha platība
- 6870 006 0245 – 0,175 ha platība
- 6870 006 0363 – 0,16 ha platība
- 6870 009 0090 – 0,50 ha platība
- 6870 010 0073 - 0,11 ha platība
- 6870 011 0063 - 0,30 ha platība
3. Atzīt par starpgabaliem un noteikt, ka, pamatojoties un likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. Panta otrās daļas ceturto punktu,
kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt starpgabali, Kārsavas novada
pašvaldībai piekrīt zemes vienības:
- 6870 005 0275 – 2,4 ha platība
- 6870 005 0278 - precizētā platībā 3,69 ha
- 6870 007 0079 – 1,83 ha platība
- 6870 010 0228 – 13,0 ha platība
4. Atzīt, ka pašvaldībai piekrīt, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punktu, šādas neapbūvētas
lauku apvidus zemes vienības, kas tiek izmantotas un atbilstoši spēkā esošajiem pašvaldības
teritoriālo vienību teritorijas plānojumiem paredzētas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktā
noteikto, pašvaldības funkciju veikšanai
- 6870 005 0274 – 1,8 ha platība
- 6870 006 0124- precizētā platībā 2,73 ha
- 6870 006 0211- precizētā platībā 0,05 ha
- 6870 006 0223- precizētā platībā 1,11 ha
- 6870 006 0229 - 1,3 ha platība
- 6870 006 0300 - precizētā platībā 0,05 ha
- 6870 006 0303 - precizētā platībā 0,26 ha
- 6870 006 0305 - 0,2 ha platība
- 6870 006 0308 - precizētā platībā 0,18 ha
- 6870 009 0135 - precizētā platībā 0,26 ha
- 6870 011 0071 - precizētā platībā 0,57 ha
- 6870 009 0193 - 4,2 ha platība
5. Pēc zemes vienību platību precizēšanas nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā, veikt grozījumus ar bijušajiem zemes lietotājiem noslēgtajos lauku apvidus zemes nomas
līgumos.
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2.&
Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu
/L.Krišāne/
Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts G. G. 17.06. 2014. gada iesniegums ( reģ. Nr.
1.3.11.1/441 ), par lauku apvidos zemes nomas līguma noslēgšanu uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6870 003 0133 – 5,9 ha platībā uz 10 gadiem.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka minēta zemes vienība piekrīt
Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz likumu „ Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidus” 18. panta 1.daļu.
. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0133 bija piešķirta Z. G.( mirusi). G. G.
mātei. Pēc mātes nāves G. G. faktiski apsaimniekoja minēto zemes gabalu.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0051 atrodas Z. G. piederoša
dzīvojama māja ar saimniecības ēkām.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0133 – 5,9 ha platībā Kārsavas novada
pašvaldībai nav reģistrētas zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz 30.10.2007. MK noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par valsts un
pašvaldības zemes nomu” 15, 18. 3. punktiem, Administratīvā procesa likumu 4.pantu, 5. pantu,
65.panta trešo daļu, 66. panta pirmās daļas 1. punktu, 67. pantu un 79. pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 47. panta pirmo un otro daļu, ņemot vērā Kārsavas novada
pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti
balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris
Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča,
Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1.Noslēgt ar G. G. zemes nomas līgumu uz apbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6870 003 0133– 5,9 ha kopplatībā Annasmuižas c., Mežvidu pag., no 01.07.2014. līdz
31.12. 2024.
2. Zemes nomas mērķis – lauksaimniecība izmantojamā zeme ( kods 0101).
3 Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada nomas maksa, saskaņā 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
pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minēto zemes gabalu nomu.

3.&
Par nekustamā īpašuma „ Adaiši” kadastra Nr. 6870 002 0007 sadalīšanu
/L.Krišāne/
Kārsavas novada pašvaldībā 16.07.2014.. ir saņemts A. K. dzīves vieta deklarēta_______________ Otrie Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov., iesniegums par nekustamā
īpašuma „ Adaiši” Mežvidu pagasta Kārsavas novada ar kadastra Nr.6870 002 0007 sadalīšanu,
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atdalot trīs atseviškas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6870 001 0004 – 0,8 ha; 6870
001 0005 – 1,6 ha; 6870 001 0006 – 0,4 ha platībā. Jauaizveidotām īpašumam piešķirt
nosaukumu “Mežaines”.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32. un 33. pantu, pēc tiesīgās
personas ierosinājuma saņemšanas, 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, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē
Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums. Saskaņā 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 izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu 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 pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma” 19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta
iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu
vairākos nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām, ņemot vērā Kārsavas novada
pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti
balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris
Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča,
Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Adaiši” Mežvidu pagasta Kārsavas novada
kadastra Nr. 6870 002 0007, atdalot trīs
atseviškas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 6870 001 0004 – 0,8 ha; 6870 001 0005 – 1,6 ha; 6870 001 0006 – 0,4 ha platībā
Zemes izmantošanas mērķis- galvenā saimnieciska darbībā – mežsaimniecība (kods 0201)
Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Mežaines”.
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.
4.&
Par nekustamā īpašuma „ Kalnaine” kadastra Nr. 6870 002 0011 sadalīšanu
/L.Krišāne/
Kārsavas novada pašvaldībā 16.07.2014.. ir saņemts R. K. dzīves vieta deklarēta____________________ Otrie Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov., iesniegums par nekustamā
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īpašuma „ Kalnaine” Mežvidu pagasta Kārsavas novada ar kadastra Nr.6870 002 0011 sadalīšanu,
atdalot vienu atseviško zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 001 0011 – 1,1 ha platībā.
Jaunizveidotām īpašumam piešķirt nosaukumu “Mežkalni”.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32. un 33. pantu, pēc tiesīgās
personas ierosinājuma saņemšanas, 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, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē
Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums. Saskaņā 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 izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu 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 pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma” 19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta
iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu
vairākos nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām, ņemot vērā Kārsavas novada
pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti
balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris
Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča,
Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Kalnaine” Mežvidu pagasta Kārsavas novada
kadastra Nr. 6870 002 0011, atdalot vienu atseviško zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6870 001 0011– 1,1 ha platībā Zemes izmantošanas mērķis- galvenā saimnieciska darbībā –
mežsaimniecība (kods 0201)
Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Mežkalni”.
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.
5.&
Par zemes gabalu piekritības maiņu
/L.Krišāne/
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Izvērtējot Valsts zemes dienesta 18.06.2014. vēstules Nr. 2-04/511 Par rezerves zemes
fonda zemes vienībām pielikumā iesniegto informāciju no NĪVK IS par Kārsavas novada teritorijā
esošajam rezerves zemes fonda iekļautajām zemes vienībām, pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma „ Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā”
3.panta otrās daļas 2. punktu, 4¹ panta otrās daļas 5. punktu, MK noteikumus 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.panta,
Latvijas Republikas likuma „ Par pašvaldībām” 15.panta 7. punktu un pašvaldības teritoriālo
vienību teritorijas plānojumiem, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija
apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu,
sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka,
Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris
Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ;
ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1 .Mainīt zemes gabalu piekritību un noteikt par starpgabaliem Kārsavas novada pašvaldībai
piekrītošiem zemēm , rezerves zemes fondam nodotos zemes gabalus:
1.1.Zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6870 002 0107 – 3,9 ha platībā, zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101)
. 1. 2. Zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6870 011 0073 – 2,0 haplatībā, zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101).

2 .Mainīt apbūvēta zemes gabala piekritību un noteikt par Kārsavas novada pašvaldībai
piekrītošo zemi, rezerves zemes fondam nodotu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
6894 006 0428- 0,1030 ha platībā.
3.. Noteikt, ka veicot zemes gabalu kadastrālo uzmērīšanu, zemes platības tiks precizētas.
4.. Veikt izmaiņas NĪVK IS.
6.&
Par nekustamā īpašuma „Skanuļi”, kadastra Nr. 68680100036 sadalīšanu
/A.Orinska/
Kārsavas novada pašvaldībā 27.06.2014. ir saņemts T. M., dzīves vieta
deklarēta______________ Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., iesniegums ( reģ.
Nr.1.3.11.1/453) par viņai piederošā nekustamā īpašuma „Skanuļi” Kārsavas novada Malnavas
pagastā ar kadastra Nr. 68680100036 sadalīšanu, atdalot trīs atsevišķus zemes gabalus:
68680060027-8,3 ha platībā, 68680060104-1,2 ha platībā, 68680060121-26,8 ha platībā, izveidojot
jaunu nekustamo īpašumu, piešķirot tam nosaukumu „ Mežskanuļi”.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32., 33. Pantu, pēc tiesīgās
personas ierosinājuma saņemšanas, 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, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē
Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums. Saskaņā ar šā likuma 14.panta otro un trešo
daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome ar lēmumu.
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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 izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu 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 pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma” 19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra
subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma
objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām, ņemot vērā Kārsavas
novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu ,
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita
Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:
Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Skanuļi” Kārsavas novada Malnava pagastā, kadastra
Nr. 68680100036, atdalot no tā trīs zemes gabalus: 68680060027-8,3 ha platībā, 68680060104-1,2
ha platībā, 68680060121-26,8 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, piešķirot tam
nosaukumu „ Mežskanuļi”.

7.&
Par nekustamā īpašuma „Lielstropi”, kadastra Nr. 68720020089 sadalīšanu
/A.Orinska/
Kārsavas novada pašvaldībā 21.07.2014. ir saņemts A. P., dzīves vieta deklarēta
______________Mērdzenes pag., Kārsavas nov., iesniegums ( reģ. Nr.1.3.11.1/453) par viņam
piederošā nekustamā īpašuma „Lielstropi” Kārsavas novada Mērdzenes pagastā ar kadastra Nr.
68720020089 sadalīšanu, atdalot trīs zemes gabalus: 6872 002 0090-0,7 ha platībā, 6872 003
0045- 5,6 ha platībā, 6872 003 0046-4,3 ha platībā, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumu:
„Mazstropi“, kura sastāvā ietilps zemes gabali 6872 002 0090-0,7 ha platībā, 6872 003 0045- 5,6
ha, un „Mežstropi“ , kura sastāvā ietilps zemes gabals 6872 003 0046-4,3 ha platībā.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32., 33. Pantu, pēc tiesīgās
personas ierosinājuma saņemšanas, 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, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē
Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums. Saskaņā ar šā likuma 14.panta otro un trešo
daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome ar lēmumu.
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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 izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu 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 pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma” 19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra
subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma
objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām, ņemot vērā Kārsavas
novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu ,
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita
Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:
Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Lielstropi” Kārsavas novada Mērdzenes pagastā ar
kadastra Nr. 68720020089 sadalīšanu, atdalot trīs zemes gabalus: 6872 002 0090-0,7 ha platībā,
6872 003 0045- 5,6 ha platībā, 6872 003 0046-4,3 ha platībā, izveidojot divus jaunus nekustamos
īpašumu: „Mazstropi“, kura sastāvā ietilps zemes gabali 6872 002 0090-0,7 ha platībā, 6872 003
0045- 5,6 ha, un „Mežstropi“ , kura sastāvā ietilps zemes gabals 6872 003 0046-4,3 ha platībā.

8.&
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6872 005 0296 daļas iznomāšanu
/A.Orinska/
Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 29.05.2014. lēmumā (sēdes prot. Nr.
2., 17&) noteiktā termiņā – laika posmā no 02.06.2014. līdz 20.06.2014., uz Kārsavas novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0296 daļu – 3,3 ha
platībā Kārsavas novada Mērdzenes pagasta teritorijā nomu nav pieteikušies vairāki nomas
pretendenti, pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.,18.3. punktiem, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.
punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības
un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu
komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
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1.Iznomāt R. Z. pašvaldībai piekrītošās apbūvētās zemes vienības Mērdzenes pagasta
teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0296 daļu – 3,3 ha platībā ( izņemot platību zem ēkām
un pagalma) uz laiku līdz pieciem gadiem .
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0296 iznomājamās daļas nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
2. Noteikt, ka iznomātās zemes vienības daļas nomas maksa ir 1,5% no zemes vienības daļas
kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai viena mēneša laikā no šā lēmuma
pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumus par minēto zemes vienības daļas nomu.
9.&
Par Goliševas pagasta zemes vienību iznomāšanu
/A.Orinska/
Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 29.05.2014. lēmumā (sēdes prot. Nr.
2., 17&) noteiktā termiņā – laika posmā no 02.06.2014. līdz 20.06.2014., uz rezerves zemes
fonda zemes vienību 6854 005 0037-2,1 ha platībā un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6854 003 0056 daļu ( izņemot platību zem ēkām un būvēm) 0,7 ha platībā
Kārsavas novada Goliševas pagasta teritorijā nomu nav pieteikušies vairāki nomas
pretendenti, pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.,18.3. punktiem, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.
punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības
un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu
komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:

1. Iznomāt A. I. uz laiku līdz pieciem gadiem bez apbūves tiesībām rezerves zemes fonda
zemes vienību Goliševas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumiem 6854 005 0037-2,1 ha
platībā un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 003 0056 daļu (
izņemot platību zem ēkām un būvēm) 0,7 ha platībā.
2. Zemesgabalu nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
2. Noteikt, ka iznomātās zemes vienības daļas nomas maksa ir 1,5% no zemes vienības daļas
kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai viena mēneša laikā no šā lēmuma
pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumus par minēto zemes vienības daļas nomu.

10.&
21

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6872 005 0149 iznomāšanu
/A.Orinska/
Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 19.06.2014. lēmumā (sēdes prot.
Nr.6., 7.&) noteiktā termiņā – laika posmā no 26.06.2014. līdz 15.07.2014., uz Kārsavas novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0149 –0,4 ha platībā
Kārsavas novada Mērdzenes pagasta teritorijā nomu nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti,
pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 15.,18.3. punktiem, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, ņemot
vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo
lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita
Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Iznomāt R. B. pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Mērdzenes pagasta teritorijā ar
kadastra apzīmējumu 6872 005 0149– 0,4ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem .
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0149 nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2. Noteikt, ka iznomātās zemes vienības daļas nomas maksa ir 1,5% no zemes vienības daļas
kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai viena mēneša laikā no šā lēmuma
pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumus par minēto zemes vienības daļas nomu.
\
11.&
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību iznomāšanu
/A.Orinska/

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 19.06.2014. lēmumā (sēdes prot.
Nr.6., 7.&) noteiktā termiņā – laika posmā no 26.06.2014. līdz 15.07.2014., uz Kārsavas novada
pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Kārsavas novada Malnavas pagasta teritorijā nomu nav
pieteikušies vairāki nomas pretendenti, pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu
Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.,18.3. punktiem, likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija
apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu,
sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka,
Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris
Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ;
ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:
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1. Iznomāt Mērdzenes pagasta zemnieku saimniecībai „Debessvītoli”, reģ. Nr .42401018963,
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Malnavas pagasta teritorijā: 6868 009 0597-1,1 ha platībā
lauksaimnieciskai izmantošanai bez apbūves tiesībām sākot ar 01.04.2014. uz laiku līdz pieciem
gadiem.
Zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķis– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101).
8. Noteikt, ka iznomāto zemes vienību nomas maksa ir 1,5% no zemes vienību kadastrālās
vērtības gadā.
9. Uzdot zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai viena mēneša laikā no šā lēmuma
pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumus par minēto zemes vienību nomu.

12.&
Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai
/A.Orinska/
Izvērtējot Valsts zemes dienesta 24.03.2014. vēstules Nr. 2-04/282 Par pašvaldības
tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām pielikumā iesniegto informāciju no NĪVK
IS, par Kārsavas novada teritorijā esošām lauku apvidus zemes vienībām, uz kurām to bijušajiem
zemes lietotājiem „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. Panta 1. Daļas 3. Punktā, 23.panta 11. Daļas 1. Punktā
noteiktā termiņā izbeidzās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, bet kuriem nav noteikta piekritība,
izvērtējot minēto zemes vienību piekritību, atbilstoši likumā „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. pantā noteiktajam, ņemot vērā Kārsavas
novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu ,
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita
Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:
Atzīt, ka, pamatojoties un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. Panta piektās daļas otro punktu, kas nosaka, ka zemes reformas
laikā pašvaldībai piekrīt neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. Panta 2.1
daļā noteiktā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi, Kārsavas novada pašvaldībai piekrīt zemes
vienības:
-6872 005 0188- platība 0,4 ha, par kuru ar J. A. 18.03.2009. tika noslēgts lauku apvidus
zemes nomas līgums Nr.23;
-6872 005 0206- platība 0,4 ha, 6872 005 0207-precizētā platība 0,62 ha, 6872 005 0209precizētā platība 2,71 ha, 6872 005 0374-0,03 ha platībā par kurām ar V. Š. 20.11.2007. tika
noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.14;
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-6872 005 0257- platība 3,6 ha, par kuru ar V. Ž. 20.07.2007.. tika noslēgts lauku apvidus
zemes nomas līgums Nr.103;
-6872 005 0188- platība 0,4 ha, par kuru ar J. A 18.03.2009. tika noslēgts lauku apvidus
zemes nomas līgums Nr.23;
-6872 005 0301- precizētā platība 5,25 ha, par kuru ar L. S. 28.12.2011. tika noslēgts lauku
apvidus zemes nomas līgums Nr.53;
-6872 005 0315- platība 0,8 ha, par kuru ar V. A. 06.04.2009. tika noslēgts lauku apvidus
zemes nomas līgums Nr.27;
-6872 005 0341- platība 0,5 ha, par kuru ar A. G. 27.07.2007.tika noslēgts lauku apvidus
zemes nomas līgums Nr.11;
-6872 006 0086- platība 1,2 ha, 6872 006 0094- platība 1,3 ha, 6872 006 0095- platība 0,5
ha, par kurām ar S. L. 20.11.2007. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.16.
2. Atzīt ka, pamatojoties un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. Panta piektās daļas pirmo punktu, kas nosaka, ka zemes
reformas laikā pašvaldībai piekrīt apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25. Panta 4. Daļā noteiktajam noslēdzami zemes nomas līgumi, Kārsavas novada pašvaldībai
piekrīt zemes vienības:
-68720010377- 0,1 ha platībā;
- 6872 005 0130- 0,1 ha platībā;
6872 005 0229- precizētā platība 0,26 ha;
3. Atzīt par starpgabaliem un noteikt, ka, pamatojoties un likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. Panta otrās daļas ceturto punktu,
kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt starpgabali, Kārsavas novada pašvaldībai
piekrīt zemes vienības:
-68680080160-2,7 ha platībā;
-6872 005 0121-0,13 ha platībā;
-6872 005 0131-0,04 ha platībā;
-6872 005 0132-0,05 ha platībā;
-6872 005 0133-0,4 ha platībā;
-6872 005 0149-0,4 ha platībā;
-6872 005 0155-0,1 ha platībā;
-6872 005 0156-precizētā platība 0,16 ha;
-6872 005 0157-precizētā platība 0,37 ha;
-6872 005 0158-0,1 ha platībā;
-6872 005 0180-precizētā platība 0,26 ha;
-6872 005 0181-precizētā platība 0,33 ha;
-6872 005 0343-0,15 ha platībā;
-6872 005 0366-precizētā platība 0,57 ha;
-6872 005 0420-0,5 ha platībā;
-6872 006 0071- precizētā platība 2,31ha;
-6872 006 0129-1,1 ha platībā;
-6872 006 0358-1,25 ha platībā;
-6872 006 0381-1,8 ha platībā.
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4. Atzīt, ka pašvaldībai piekrīt, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punktu, šādas neapbūvētas
lauku apvidus zemes vienības, kas tiek izmantotas un atbilstoši spēkā esošajiem pašvaldības
teritoriālo vienību teritorijas plānojumiem paredzētas likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā
noteikto, pašvaldības funkciju veikšanai:
- 6872 005 0281-0,5 ha platībā;
- 6872 005 0284-0,7 ha platībā;
- 6872 005 0281-0,5 ha platībā;
- 6872 005 0281-0,5 ha platībā;
-6872 006 0121-3,7 ha platībā.
5. Pēc zemes vienību platību precizēšanas nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā, veikt grozījumus ar bijušajiem zemes lietotājiem noslēgtajos lauku apvidus zemes nomas
līgumos.
13.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.17, Vienības iela 74, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.17, Vienības ielā 74, Kārsava, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 2003.gada 20.augustā (lēmuma datums), pamatojums 1998.gada 20.maija pirkuma līgums.
2009.gada 14.aprīlī pamatojoties uz pirkuma līgumu dzīvokli īpašumā iegādājās R. Ž.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0019, kopējā platība 1664 kv.m. . Dzīvoklim Nr.17 piekrīt 7721/123545 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
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1. Nodot R. Ž. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 74, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0019) dzīvoklim Nr.17
( telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030019001017) piekrītošās 7721/123545 domājamās
daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar R. Ž. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas noteiktajā
kārtībā.

14.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.13,Vienības iela 74, Kārsava,Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.13, Vienības ielā 74, Kārsava, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1998.gada 04.jūnijā (lēmuma datums), pamatojums 1998.gada 25.maija pirkuma līgums.
2014.gada 18.martā pamatojoties uz izsoles aktu Nr. 00016/025/2014-AKT dzīvokli
īpašumā iegādājās I. V. Izsoles akts apstiprināts ar Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas
2014.gada 22.aprīļa lēmumu.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0019, kopējā platība 1664 kv.m. Dzīvoklim Nr.13 piekrīt 7721/123545 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot I. V. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 74, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0019) dzīvoklim Nr.13
( telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030019001013) piekrītošās 7721/123545 domājamās
daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala.
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2. Noslēgt vienošanos ar I. V. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas noteiktajā
kārtībā.

15.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.15, Vienības iela 74A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.15, Vienības ielā 74A, Kārsava, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1998.gada 16.septembrī (lēmuma datums), pamatojums 1998.gada 08.septembra pirkuma
līgums.
1998.gada 25.septembrī pamatojoties uz pirkuma līgumu dzīvokli īpašumā iegādājās L. N.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0016, kopējā platība 1578 kv.m. . Dzīvoklim Nr.15 piekrīt 7721/123979 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot L. N. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 74A, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0016) dzīvoklim Nr.15
( telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030016001015) piekrītošās 7721/123979 domājamās
daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar L. N. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas noteiktajā
kārtībā.

16.&
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Par dzīvokļa īpašumam Nr.9, Vienības iela 74B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.9, Vienības ielā 74B, Kārsava, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1999.gada 28.maijā (lēmuma datums), pamatojums 1999.gada 19.maija pirkuma līgums.
Īpašuma tiesības uz dzīvokli nostiprinātas D. T.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0020, kopējā platība 2464 kv.m. . Dzīvoklim Nr.9 piekrīt 6564/106889 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot D. T. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 74B, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0020) dzīvoklim Nr.9 (
telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030020001009) piekrītošās 6564/106889 domājamās
daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar D. T. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas noteiktajā
kārtībā.

17.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.6, Vienības iela 74B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
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ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.6, Vienības ielā 74B, Kārsava, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1998.gada 15.jūnijā (lēmuma datums), pamatojums 1998.gada 01.jūnija pirkuma līgums.
2005.gada 15.decembrī pamatojoties uz apliecību par tiesībam uz mantojumu pēc likuma
reģ.Nr.6528 dzīvokli īpašumā iegūst R. A.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0020, kopējā platība 2464 kv.m. . Dzīvoklim Nr.6 piekrīt 5338/106889 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot R. A. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 74B, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0020) dzīvoklim Nr.6 (
telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030020001006) piekrītošās 5338/106889 domājamās
daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar R. A. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas noteiktajā
kārtībā.

18.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.24, Vienības iela 72A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.24, Vienības ielā 72A, Kārsava, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
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veikta 1997.gada 06.oktobrī (lēmuma datums), pamatojums 1997.gada 08.septembra pirkuma
līgums. Īpašuma tiesības uz dzīvokli nostiprinātas E.- J. C.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0018, kopējā platība 2867 kv.m. . Dzīvoklim Nr.24 piekrīt 670/14948 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot E.- J. C. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 72A,
Kārsavā, Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0018)
dzīvoklim Nr.24 ( telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030018001024) piekrītošās 670/14948
domājamās daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar E.- J. C. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas
noteiktajā kārtībā.

19.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.18, Vienības iela 72A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.18, Vienības ielā 72A, Kārsava, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 2000.gada 12.oktobrī (lēmuma datums), pamatojums 1997.gada 11.jūnija pirkuma līgums.
2004.gada 31.martā pamatojoties uz dāvinājuma līgumu dzīvokli īpašumā iegūst J. M.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0018, kopējā platība 2867 kv.m. . Dzīvoklim Nr.18 piekrīt 656/14948 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot J. M. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 72A, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0018) dzīvoklim Nr.18
( telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030018001018) piekrītošās 656/14948 domājamās daļas
no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar J. M. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas noteiktajā
kārtībā.

20.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.17, Vienības iela 72A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.17, Vienības ielā 72A, Kārsava, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1997.gada 22.septembrī (lēmuma datums), pamatojums 1997.gada 29.maija pirkuma
līgums.
2003.gada 22.oktobrī pamatojoties uz pirkuma līgumu dzīvokli īpašumā iegādājās S. Š.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0018, kopējā platība 2867 kv.m. . Dzīvoklim Nr.17 piekrīt 518/14948 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
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Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot S. Š. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 72A, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0018) dzīvoklim Nr.17
( telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030018001017) piekrītošās 518/14948 domājamās daļas
no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar S. Š. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizaciju” 84.panta pirmās daļas noteiktajā
kārtībā.

21.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.16, Vienības iela 72A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.16, Vienības ielā 72A, Kārsava, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1998.gada 19.maijā (lēmuma datums), pamatojums 1998.gada 14.maija pirkuma līgums.
2012.gada 03.septembrī pamatojoties uz pirkuma līgumu dzīvokli īpašumā iegādājās A. A .
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0018, kopējā platība 2867 kv.m. . Dzīvoklim Nr.16 piekrīt 671/14948 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot A. A. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 72A, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0018) dzīvoklim Nr.16
( telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030018001016) piekrītošās 671/14948 domājamās daļas
no ēkai piesaistītā zemes gabala.
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2. Noslēgt vienošanos ar A. A. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas noteiktajā
kārtībā.

22.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.11, Vienības iela 72A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.11, Vienības ielā 72A, Kārsava, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1997.gada 03.novembrī (lēmuma datums), pamatojums 1997.gada 07.oktobra pirkuma
līgums.
2004.gada 02.martā pamatojoties uz pirkuma līgumu dzīvokli īpašumā iegādājās A. I.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0018, kopējā platība 2867 kv.m. . Dzīvoklim Nr.11 piekrīt 530/14948 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot A. I. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 72A, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0018) dzīvoklim Nr.11
( telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030018001011) piekrītošās 530/14948 domājamās daļas
no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar A. I. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas noteiktajā
kārtībā.

23.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.7, Vienības iela 72A, Kārsava, Kārsavas novads,
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piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.7, Vienības ielā 72A, Kārsava, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1997.gada 05.jūnijā (lēmuma datums), pamatojums 1997.gada 20.jūnija pirkuma līgums.
2008.gada 19.novembrī pamatojoties uz dāvinājuma līgumu dzīvokli īpašumā iegūst R.I .
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0018, kopējā platība 2867 kv.m. . Dzīvoklim Nr.7 piekrīt 530/14948 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot R. I. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 72A, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0018) dzīvoklim Nr.7 (
telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030018001007) piekrītošās 530/14948 domājamās daļas
no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar R. I. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas noteiktajā
kārtībā.

24.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.3, Vienības iela 72A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
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ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.3, Vienības ielā 72A, Kārsava, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1997.gada 22.septembrī (lēmuma datums), pamatojums 1997.gada 27.jūnija pirkuma
līgums.
2008.gada 15.februārī pamatojoties uz dāvinājuma līgumu dzīvokli īpašumā iegūst A. R .
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0018, kopējā platība 2867 kv.m. . Dzīvoklim Nr.3 piekrīt 719/14948 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot A. R. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 72A, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0018) dzīvoklim Nr.3 (
telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030018001003) piekrītošās 719/14948 domājamās daļas
no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar A. R. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas noteiktajā
kārtībā.

25.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.22, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.22, Vienības ielā 76B, Kārsava, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgramātu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1998.gada 02.februārī (lēmuma datums), pamatojums 1997.gada 22.decembra pirkuma
līgums. Īpašuma tiesības uz dzīvokli nostiprinātas I. Z.
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Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0015, kopējā platība 2279 kv.m. . Dzīvoklim Nr.22 piekrīt 3835/117500 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot I. Z. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 76B, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0015) dzīvoklim Nr.22
( telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030015001022) piekrītošās 3835/117500 domājamās
daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar I. Z. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas noteiktajā
kārtībā.

26.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.21, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.21, Vienības ielā 76B, Kārsava, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1997.gada 26.novembrī (lēmuma datums), pamatojums 1997.gada 02.oktobra pirkuma
līgums. Īpašuma tiesības uz dzīvokli nostiprinātas I. S.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0015, kopējā platība 2279 kv.m. . Dzīvoklim Nr.21 piekrīt 3875/117500 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
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lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot I.S. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 76B, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0015) dzīvoklim Nr.21
( telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030015001021) piekrītošās 3875/117500 domājamās
daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar I. S. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas noteiktajā
kārtībā.
27.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.19, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.19, Vienības ielā 76B, Kārsava, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1998.gada 22.novembrī (lēmuma datums), pamatojums 1997.gada 27.jūnija pirkuma
līgums.
1999.gada 16.februārī pamatojoties uz pirkuma līgumu dzīvokli īpašumā iegādājās A. R .
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0015, kopējā platība 2279 kv.m. . Dzīvoklim Nr.19 piekrīt 353/11750 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot A. R. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 76B, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0015) dzīvoklim Nr.19
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( telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030015001019) piekrītošās 353/11750 domājamās daļas
no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar A. R. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas
noteiktajā kārtībā.

28.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.18, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.18, Vienības ielā 76B, Kārsava, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgramātu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1999.gada 04.martā (lēmuma datums), pamatojums 1998.gada 06.februāra pirkuma līgums.
Saskaņā ar 2002.gada 11.jūnija Ludzas rajona tiesas spriedumu dzīvokli īpašumā iegūst A.
T.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0015, kopējā platība 2279 kv.m. . Dzīvoklim Nr.18 piekrīt 3835/117500 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot A. T. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 76B, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0015) dzīvoklim Nr.18
( telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030015001018) piekrītošās 3835/117500 domājamās
daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar A. T. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas
noteiktajā kārtībā.
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29.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.14, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.14, Vienības ielā 76B, Kārsava, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgramātu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1998.gada 26.novembrī (lēmuma datums), pamatojums 1998.gada 11.novembra pirkuma
līgums.
2003.gada 10.jūnijā pamatojoties uz pirkuma līgumu dzīvokli īpašumā iegādājās Ļ. Ž .
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0015, kopējā platība 2279 kv.m. . Dzīvoklim Nr.14 piekrīt 3835/117500 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot Ļ. Ž. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 76B, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0015) dzīvoklim Nr.14
( telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030015001014) piekrītošās 3835/117500 domājamās
daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar Ļ. Ž. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas noteiktajā
kārtībā.

30.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.13, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
39

māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.13, Vienības ielā 76B, Kārsava, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1999.gada 17.novembrī (lēmuma datums), pamatojums 1997.gada 19.jūnija pirkuma
līgums.
2011.gada 12.decembrī pamatojoties uz dāvinājuma līgumu dzīvokli īpašumā iegūst M. V.
un N. K. , katra ½ (vienu otro) domājamo daļu .
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0015, kopējā platība 2279 kv.m. . Dzīvoklim Nr.13 piekrīt 3875/117500 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot M. V. un N. K. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 76B,
Kārsavā, Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0015)
dzīvoklim Nr.13 ( telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030015001013) piekrītošās
3875/117500 domājamās daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar M. V. un N. K. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā
bez atlīdzības, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās
daļas noteiktajā kārtībā.

31.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.10, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.10, Vienības ielā 76B, Kārsava, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
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zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1997.gada 03.novembrī (lēmuma datums), pamatojums 1997.gada 10.oktobra pirkuma
līgums.
1998.gada 05.augustā pamatojoties uz dāvinājuma līgumu dzīvokli īpašumā iegūst V. M. .
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0015, kopējā platība 2279 kv.m. . Dzīvoklim Nr.10 piekrīt 518/11750 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot V. M. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 76B, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0015) dzīvoklim Nr.10
( telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030015001010) piekrītošās 518/11750 domājamās daļas
no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar V. M. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas
noteiktajā kārtībā.

32.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.9, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.9, Vienības ielā 76B, Kārsava, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1997.gada 24.decembrī (lēmuma datums), pamatojums 1997.gada 14.novembra pirkuma
līgums.
2006.gada 03.jūlijā pamatojoties uz pirkuma līgumu dzīvokli īpašumā iegādājās I. V.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
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0015, kopējā platība 2279 kv.m. . Dzīvoklim Nr.9 piekrīt 6645/117500 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot I. V. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 76B, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0015) dzīvoklim Nr.9 (
telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030015001009) piekrītošās 6645/117500 domājamās
daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar I. V. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas noteiktajā
kārtībā.

33.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.7, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.7, Vienības ielā 76B, Kārsava, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1997.gada 20.jūnijā (lēmuma datums), pamatojums 1997.gada 05.jūnija pirkuma līgums.
Īpašuma tiesības uz dzīvokli nostiprinātas T. D.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0015, kopējā platība 2279 kv.m. . Dzīvoklim Nr.7 piekrīt 719/11750 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
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Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot T. D. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 76B, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0015) dzīvoklim Nr.7 (
telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030015001007) piekrītošās 719/11750 domājamās daļas
no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar T. D. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas
noteiktajā kārtībā.

34.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.5, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.5, Vienības ielā 76B, Kārsava, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgramātu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1999.gada 26.martā (lēmuma datums), pamatojums 1997.gada 26.jūnija pirkuma līgums.
2005.gada 08.jūnijā pamatojoties uz dāvinājuma līgumiem dzīvokli īpašumā iegūst N. K.
un A. B. , katra ½ (vienu otro) domājamo daļu.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0015, kopējā platība 2279 kv.m. . Dzīvoklim Nr.5 piekrīt 737/11750 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot N. K. un A. B. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 76B,
Kārsavā, Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0015)
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dzīvoklim Nr.5 ( telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030015001005) piekrītošās 737/11750
domājamās daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar N. K. un A. B. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas
noteiktajā kārtībā.

35.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.4, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.4, Vienības ielā 76B, Kārsava, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1997.gada 09.septembrī (lēmuma datums), pamatojums 1997.gada 10.jūnija pirkuma
līgums. Īpašuma tiesības uz dzīvokli nostiprinātas E. Č.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0015, kopējā platība 2279 kv.m. . Dzīvoklim Nr.4 piekrīt 575/11750 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot E. Č. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 76B, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0015) dzīvoklim Nr.4 (
telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030015001004) piekrītošās 575/11750 domājamās daļas
no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar E. Č. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas noteiktajā
kārtībā.
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36.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.2, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.2, Vienības ielā 76B, Kārsava, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1997.gada 02.decembrī (lēmuma datums), pamatojums 1997.gada 13.oktobra pirkuma
līgums.
2006.gada 28.maijā pamatojoties uz pirkuma līgumu dzīvokli īpašumā iegādājas A. K .
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0015, kopējā platība 2279 kv.m. . Dzīvoklim Nr.2 piekrīt 538/11750 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot A. K. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 76B, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0015) dzīvoklim Nr.2 (
telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030015001002) piekrītošās 538/11750 domājamās daļas
no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar A. K. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas
noteiktajā kārtībā.

37.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.3, Vienības iela 50A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
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Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.3, Vienības ielā 50A, Kārsavā, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1997.gada 02.jūnijā (lēmuma datums), pamatojums 1996.gada 28.novembra pirkuma
līgums. Īpašuma tiesības uz dzīvokli nostiprinātas N. M.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0009, kopējā platība 636 kv.m. . Dzīvoklim Nr.3 piekrīt 348/1330 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot N. M. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 50A, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0009) dzīvoklim Nr.3 (
telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030009001003) piekrītošās 348/1330 domājamās daļas no
ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar N. M. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas
noteiktajā kārtībā.

38.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.2, Vienības iela 50A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.2, Vienības ielā 50A, Kārsavā, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
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zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1997.gada 03.novembrī (lēmuma datums), pamatojums 1997.gada 31.jūlija pirkuma līgums.
2004.gada 19.augustā pamatojoties uz pirkuma līgumu dzīvokli īpašumā iegādājas L. M.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0009, kopējā platība 636 kv.m. . Dzīvoklim Nr.2 piekrīt 351/1330 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot L. M. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 50A, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0009) dzīvoklim Nr.2 (
telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030009001002) piekrītošās 351/1330 domājamās daļas no
ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar L. M. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas
noteiktajā kārtībā.

39.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.10, Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.10, Vienības ielā 51A, Kārsavā, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1997.gada 13.janvārī (lēmuma datums), pamatojums 1996.gada 27.novembra pirkuma
līgums. Īpašuma tiesības uz dzīvokli nostiprinātas J. I.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 002
0004, kopējā platība 1860 kv.m. . Dzīvoklim Nr.10 piekrīt 489/9754 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot J. I. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 51A, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 002 0004) dzīvoklim Nr.10
( telpu grupas kadastra apzīmējums 68090020004001010) piekrītošās 489/9754 domājamās daļas
no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar J. I. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas noteiktajā
kārtībā.

40.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.9, Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.9, Vienības ielā 51A, Kārsavā, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1997.gada 09.septembrī (lēmuma datums), pamatojums 1996.gada 06.decembra pirkuma
līgums. Īpašuma tiesības uz dzīvokli nostiprinātas A. A.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 002
0004, kopējā platība 1860 kv.m. . Dzīvoklim Nr.9 piekrīt 697/9754 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
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1. Nodot A. A. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 51A, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 002 0004) dzīvoklim Nr.9 (
telpu grupas kadastra apzīmējums 68090020004001009) piekrītošās 697/9754 domājamās daļas no
ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar A. A. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas
noteiktajā kārtībā.

41.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.7, Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.7, Vienības ielā 51A, Kārsavā, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1997.gada 23.martā (lēmuma datums), pamatojums 1997.gada 10.februāra pirkuma līgums.
Īpašuma tiesības uz dzīvokli nostiprinātas V. O.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 002
0004, kopējā platība 1860 kv.m. . Dzīvoklim Nr.7 piekrīt 491/9754 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot V. O. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 51A, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 002 0004) dzīvoklim Nr.7 (
telpu grupas kadastra apzīmējums 68090020004001007) piekrītošās 491/9754 domājamās daļas no
ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar V. O. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas
noteiktajā kārtībā.
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42.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.6, Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.6, Vienības ielā 51A, Kārsavā, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1997.gada 21.jūlijā (lēmuma datums), pamatojums 1996.gada 02.decembra pirkuma līgums.
2007.gada 27.martā pamatojoties uz pirkuma līgumu dzīvokli īpašumā iegādājās F. P.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 002
0004, kopējā platība 1860 kv.m. . Dzīvoklim Nr.6 piekrīt 487/9754 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot F. P. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 51A, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 002 0004) dzīvoklim Nr.6 (
telpu grupas kadastra apzīmējums 68090020004001006) piekrītošās 487/9754 domājamās daļas no
ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar F. P. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas noteiktajā
kārtībā.

43.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.5, Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
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Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.5, Vienības ielā 51A, Kārsavā, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1997.gada 10.martā (lēmuma datums), pamatojums 1997.gada 15.janvāra pirkuma līgums.
2004.gada 13.septembrī pamatojoties uz pirkuma līgumu dzīvokli īpašumā iegādājās I. K.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 002
0004, kopējā platība 1860 kv.m. . Dzīvoklim Nr.5 piekrīt 514/9754 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot I. K. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 51A, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 002 0004) dzīvoklim Nr.5 (
telpu grupas kadastra apzīmējums 68090020004001005) piekrītošās 514/9754 domājamās daļas no
ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar I. K. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas noteiktajā
kārtībā.

44.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.4, Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.4, Vienības ielā 51A, Kārsavā, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
51

zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1997.gada 13.janvārī (lēmuma datums), pamatojums 1996.gada 27.novembra pirkuma
līgums.
2012.gada 04.februārī pamatojoties uz pirkuma līgumu dzīvokli īpašumā iegādājās I. P.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 002
0004, kopējā platība 1860 kv.m. . Dzīvoklim Nr.4 piekrīt 688/9754 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot I. P. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 51A, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 002 0004) dzīvoklim Nr.4 (
telpu grupas kadastra apzīmējums 68090020004001004) piekrītošās 688/9754 domājamās daļas no
ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar I. P. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības ,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas noteiktajā
kārtībā.

45.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.3, Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.3, Vienības ielā 51A, Kārsavā, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1997.gada 11.aprīlī (lēmuma datums), pamatojums 1996.gada 28.novembra pirkuma
līgums. Īpašuma tiesības uz dzīvokli nostiprinātas A. O.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 002
0004, kopējā platība 1860 kv.m. . Dzīvoklim Nr.3 piekrīt 491/9754 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot A. O. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 51A, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 002 0004) dzīvoklim Nr.3 (
telpu grupas kadastra apzīmējums 68090020004001003) piekrītošās 491/9754 domājamās daļas no
ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar A. O. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas noteiktajā
kārtībā.

46.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.1, Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.1, Vienības ielā 51A, Kārsavā, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1997.gada 29.janvārī (lēmuma datums), pamatojums 1996.gada 27.novembra pirkuma
līgums.
2001.gada 17.oktobrī pamatojoties uz pirkuma līgumu dzīvokli īpašumā iegādājās G. B.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 002
0004, kopējā platība 1860 kv.m. . Dzīvoklim Nr.1 piekrīt 691/9754 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
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Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot G. B. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 51A, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 002 0004) dzīvoklim Nr.1 (
telpu grupas kadastra apzīmējums 68090020004001001) piekrītošās 691/9754 domājamās daļas no
ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar G. B. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas
noteiktajā kārtībā.

47.&
Par nedzīvojamai telpai Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads, īpašuma kadastra
numurs 6809 900 0452, piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez
atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka
nedzīvojamā telpa Vienības ielā 51A, Kārsavā, Kārsavas novads, īpašuma kadastra numurs 6809
900 0452, pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu
“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” veikta 1997.gada 29.oktobrī (lēmuma
datums), pamatojums 1997.gada 28.augusta pirkuma līgums. Īpašuma tiesības uz nedzīvojamo
telpu nostiprinātas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Auseklis”, reģistrācijas numurs
46803000169, juridiskā adrese Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 002
0004, kopējā platība 1860 kv.m. . Nedzīvojamai telpai, īpašuma kadastra numurs 6809 900 0452,
piekrīt 1022/9754 domājamās daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Auseklis”, reģistrācijas numurs 46803000169,
juridiskā adrese Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, īpašumā bez atlīdzības
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daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 51A, Kārsavā, Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala
(kadastra apzīmējums 6809 002 0004) nedzīvojamai telpai, īpašuma kadastra numurs 6809 900
0452, piekrītošās 1022/9754 domājamās daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Auseklis”, reģistrācijas numurs
46803000169, juridiskā adrese Vienības iela 51A, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, valdes
priekšsēdētāju Jāni Kuzmanu par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas noteiktajā
kārtībā.

48.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.20, Skolas iela 3A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.20, Skolas ielā 3A, Kārsavā, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1998.gada 21.maijā (lēmuma datums) , pamatojums 1998.gada 14.maija pirkuma līgums.
Īpašuma tiesības uz dzīvokli nostiprinātas V. G.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0013, kopējā platība 3925 kv.m. . Dzīvoklim Nr.20 piekrīt 3999/124989 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot V. G. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Skolas ielā 3A, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0013) dzīvoklim Nr.20
( telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030013001020) piekrītošās 3999/124989 domājamās
daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar V. G. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas noteiktajā
kārtībā.
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49.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.32, Skolas iela 3A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.32, Skolas ielā 3A, Kārsavā, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1998.gada 21.maijā (lēmuma datums) , pamatojums 1998.gada 14.maija pirkuma līgums.
2006.gada 07.septembrī pamatojoties uz pirkuma līgumu dzīvokli īpašumā iegādājās D.P.
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0013, kopējā platība 3925 kv.m. . Dzīvoklim Nr.32 piekrīt 4015/124989 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot D. P. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Skolas ielā 3A, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0013) dzīvoklim Nr.32
( telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030013001032) piekrītošās 4015/124989 domājamās
daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar D. P. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas noteiktajā
kārtībā.

50.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.8, Vienības iela 76A, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
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Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.8, Vienības ielā 76A, Kārsavā, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1998.gada 22.septembrī (lēmuma datums) , pamatojums 1998.gada 13.jūlija pirkuma
līgums.
Saskaņā ar 2002.gada 18.septembra Ludzas rajona tiesas spriedumu dzīvokli īpašumā iegūst
I. M .
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0017, kopējā platība 3281 kv.m. . Dzīvoklim Nr.8 piekrīt 532/10766 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot I. M. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 76A, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0017) dzīvoklim Nr.8 (
telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030017001008) piekrītošās 532/10766 domājamās daļas
no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar I. M. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas noteiktajā
kārtībā.

51.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.1, Vienības iela 50, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
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Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.1, Vienības ielā 50, Kārsavā, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1997.gada 27.janvārī (lēmuma datums) , pamatojums 1996.gada 26.novembra pirkuma
līgums.
2004.gada 26.jūlijā pamatojoties uz pirkuma līgumu dzīvokli īpašumā iegādājās A.S .
Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0010, kopējā platība 1377 kv.m. . Dzīvoklim Nr.1 piekrīt 422/2913 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot A. S. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 50, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0010) dzīvoklim Nr.1 (
telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030010001001) piekrītošās 422/2913 domājamās daļas no
ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar A. S. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas noteiktajā
kārtībā.

52.&
Par dzīvokļa īpašumam Nr.2, Vienības iela 50, Kārsava, Kārsavas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/V.Bļinova/
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmā daļa nosaka,
ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī
māja atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas
ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsakšanas brīdī,
ar pašvaldības domes lēmumu , dzīvokļu īpašumiem piekrītošā zemes gabala domājamā daļa,
nododama īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka dzīvokļa
Nr.2, Vienības ielā 50, Kārsavā, Kārsavas novads pirmreizējā reģistrācija Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā , saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
veikta 1997.gada 02.jūnijā (lēmuma datums) , pamatojums 1996.gada 28.novembra pirkuma
līgums.
2014.gada 08.jūlijā pamatojoties uz pirkuma līgumu dzīvokli īpašumā iegādājās I. G .
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Daudzdzīvokļu mājai piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Kārsavas novada pašvaldības
vārda Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6809 003
0010, kopējā platība 1377 kv.m. . Dzīvoklim Nr.2 piekrīt 665/2913 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot I. G. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Vienības ielā 50, Kārsavā,
Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6809 003 0010) dzīvoklim Nr.2 (
telpu grupas kadastra apzīmējums 68090030010001002) piekrītošās 665/2913 domājamās daļas no
ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Noslēgt vienošanos ar I. G. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmajā daļā noteiktajā
kārtībā, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas
noteiktajā kārtībā.

53.&
Par nekustamā īpašuma “Austrumlejas”, Nesteri, Malnavas pagasts, Kārsavas novads
atsavināšanu otrajā izsolē un grozījumiem izsoles noteikumos
/V.Bļinova/
Kārsavas novada pašvaldības dome 2014.gada 29.maijā pieņēma lēmumu Nr.20 (prot. Nr.5)
“Par nekustamā īpašuma “Austrumlejas”, Nesteri, Malnavas pag., Kārsavas novads nodošanu
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” atsavināt, pārdodot izsolē, Kārsavas novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Austrumlejas”, Nesteri, Malnavas pag., Kārsavas
novads, kadastra numurs 6868 004 0153, kā arī apstiprināja mantas nosacīto cenu (pirmās izsoles
sākuma cenu) EUR 3744, 00 ( trīs tūkstoši septiņi simti čertdesmit četri euro un 00 centi).
Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirma daļā noteikts, ka var rīkot
otru izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles cenu ne vairāk ka par 20 procentiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu un ar
Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 29.maija domes sēdes lēmumu Nr.20 (prot. Nr.5) “Par
nekustamā īpašuma “Austrumlejas”, Nesteri, Malnavas pag., Kārsavas novads nodošanu
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 6.1.3.
apakšpunktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
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Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:

1. Uzskatīt par nenotikušu Kārsavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
“Austrumlejas”, Nesteri, Malnavas pag., Kārsavas novads, kadastra numurs 6868 004 0153 pirmo
izsoli.
2.Noteikt nekustamā īpašuma “Austrumlejas”, Nesteri, Malnavas pag., Kārsavas novads,
kadastra numurs 6868 004 0153 otro izsoli un apstiprināt otrās izsoles sākuma cenu EUR 2995,00
( divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci euo un 00 centi).
3. Apstiprināt grozījumus nekustamā īpašuma „Austrumlejas”, Nesteri, Malnavas pag.,
Kārsavas novads izsoles noteikumos, kuri apstiprināti ar Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada
29.maija domes sēdes lēmumu Nr.20 (prot. Nr.5) “Par nekustamā īpašuma “Austrumlejas”,
Nesteri, Malnavas pag., Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu”- grozījumi pielikumā.
4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas komisijai
veikt nekustamā īpašuma otro izsoli LR likuma „Publiskas mantas atsavināšanas likums” un
01.02.2011.MK noteikumu Nr.109 „ Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”
noteiktajā kārtībā.

54.&
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6809 001 0097 , 6809 001 0094 un 6809 001
0256 robežu pārkārtošanu un platību precizēšanu
/V.Bļinova/
Apsekojot dabā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0097, Puškina ielā 25,
Kārsavā, Kārsavas novads, tika konstatēts, ka zemes vienības platība , kura tiek izmantota
namīpašuma uzturēšanai neatbilst NĪVK IS telpiskiem datiem. Pamatojoties uz 2012.gada
10.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi”, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija
apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu,
sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka,
Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris
Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ;
ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0097, Puškina iela 25, Kārsava,
Kārsavas novads robežu pārkārtošanu atbilstoši grafiskajam pielikumam un apstiprināt zemes
vienības platību 2804 kv.m..
2. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0094, Kārsava, Kārsavas novads
robežu pārkārtošanu atbilstoši grafiskajam pielikumam un apstiprināt zemes vienības platību
18251 kv.m..
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3. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0256, Kārsava, Kārsavas novads
robežu pārkārtošanu atbilstoši grafiskajam pielikumam un apstiprināt zemes vienības platību 1556
kv.m..
Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību platība un robežas var tikt precizētas.

55.&
Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6872 005 0240, 6872
005 0241, 6872 005 0242, 6872 001 0244, 6872 001 0245 Kārsavas novada, Mērdzenes
pagastā sagatavošanu atsavināšanai
/V.Bļinova/
Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts N, P. ,deklarētā dzīves vieta „Dārziņi”-10,
Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads, 2014.gada 17.jūnija iesniegums par pašvaldībai
piekrītošā nekustamā īpašuma „Dārziņi”, Mērdzene, Mērdzenes pagasta, Kārsavas novads, kurš
sastāv no piecām zemes vienībām ar kopējo platību 5,9 ha:
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0240- platība 0,2 ha;
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0241- platība 1,0 ha;
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0242- platība 2,4 ha;
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0244- platība 1,4 ha;
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0245- platība 0,9 ha, nodošanu
atsavināšanai.
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatēts: ka saskaņā ar
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta piektās daļas pirmo un otro punktu minētās zemes vienības piekrīt Kārsavas novada
pašvaldībai.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0240 atrodas N. P. piederošs
namīpašums, kurš sastāv no dzīvojamās ēkas un divām saimniecības ēkam, ko apliecina 1995.gada
31.maija pirkuma līgums, reģistrācijas Nr.696.
Nomas tiesīgā persona N. P. ir izmantojusi zemes nomas pirmtiesības uz minētam zemes
vienībām, 2007.gada 15.novembrī noslēdzot zemes nomas līgumu (reģ.Nr.13) likuma „ Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums”
25.panta pirmajā un ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā. Minētā zemes vienība nav reģistrēta
zemesgrāmatā.
Atbilstoši „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtā daļā
noteiktajam N. P. ir tiesības ierosināt nekustamā īpašuma „Dārziņi”, Mērdzene, Mērdzenes
pagasta, Kārsavas novads, kurš sastāv no piecām zemes vienībām ar kopējo platību 5,9 ha (zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0240- platība 0,2 ha; zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6872 005 0241- platība 1,0 ha; zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005
0242- platība 2,4 ha; zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0244- platība 1,4 ha;
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0245- platība 0,9 ha) atsavināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu ,
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
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atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita
Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1.Nostiprināt īpašuma tiesības uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Dārziņi”,
Mērdzene, Mērdzenes pagasta, Kārsavas novads, kurš sastāv no piecām zemes vienībām ar kopējo
platību 5,9 ha (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0240- platība 0,2 ha; zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0241- platība 1,0 ha; zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6872 005 0242- platība 2,4 ha; zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001
0244- platība 1,4 ha; zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0245- platība 0,9 ha) uz
Kārsavas novada pašvaldības vārda un nodot atsavināšanai.
2. Visus izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā un
atsavināšanu segt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta.

56.&
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Irbes”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads nodošanu
atsavināšanai
/V.Bļinova/
Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts M. P., deklarētā dzīvesvieta “Otrie Mežvidi ”,
Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, atsavināšanas ierosinājums par Kārsavas novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma “Irbes”,
Mežvidu pagasts,
Kārsavas novads nodošanu
atsavināšanai.
Izvērtējot ar lietu sasitītos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums “Irbes”, Mežvidu
pagasts, Kārsavas novads pieder Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz ierakstu Ludzas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Mežvidu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000535087. Nekustamā īpašuma kadastra numurs 68700040281. Nekustamais īpašums
sastāv no divām neapbūvētām zemes vienībām ar kopējo platību 6,03 ha:
zemes vienības ar kadastra apzīmējums 6870 004 0281- 4,08 ha platībā ;
zemes vienības ar kadastra apzīmējums 6870 004 0282- 1,95 ha platībā .
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu
atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Irbes”, Mežvidu
pagasts, Kārsavas novads.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo ,otro un
piekto daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
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1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Irbes”, Mežvidu
pagasts, Kārsavas novads , platība 6,03 ha, kadastra numurs 6870 004 0281.
2. Noteikt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Irbes”, Mežvidu pagasts,
Kārsavas novads , neapbūvētu zemes vienību atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu cenu.
3. Noteikt M. P. pirmpirkuma tiesības uz Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu
“Irbes”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads .
4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas komisijai
veikt nekustamā īpašuma “Irbes”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads atsavināšanu LR likuma
„Publiskas mantas atsavināšanas likums” un 01.02.2011.MK noteikumu Nr.109 „ Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” noteiktajā kārtībā

57.&
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Zivtiņas”, Goreiši, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads
nodošanu atsavināšanai
/V.Bļinova/
Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. L., deklarētā dzīvesvieta “Vakariņi”,Goreišu c.
Mežvidu pagasts, Kārsavas novads,kurš saskaņā ar pilnvaru rīkojas B. U. vārdā, 2014.gada
17.jūlija atsavināšanas ierosinājums par Kārsavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Zivtiņas”, Goreiši, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai.
Izvērtējot ar lietu sasitītos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums “Zivtiņas”, Goreiši,
Mežvidu pagasts, Kārsavas novads pieder Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz ierakstu
Ludzas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Mežvidu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000523883. Nekustamā īpašuma kadastra numurs 68700030115. Nekustamais īpašums
sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kopējo platību 3,2 ha.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu
atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Zivtiņas”,
Goreiši,Mežvidu pagasts, Kārsavas novads.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo ,otro un
piekto daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Zivtiņas”, Goreiši,
Mežvidu pagasts, Kārsavas novads , platība 3,2 ha, kadastra numurs 6870 003 0115.
2. Noteikt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zivtiņas”, Goreiši, Mežvidu
pagasts, Kārsavas novads , neapbūvētas zemes vienības atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu
cenu.
3. Noteikt B. U. pirmpirkuma tiesības uz Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu
“Zivtiņas”, Goreiši, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads .
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4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas komisijai
veikt nekustamā īpašuma “Zivtiņas”, Goreiši, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads atsavināšanu
LR likuma „Publiskas mantas atsavināšanas likums” un 01.02.2011.MK noteikumu Nr.109 „
Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” noteiktajā kārtībā

58.&
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kviešzeme”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads
nodošanu atsavināšanai
/V.Bļinova/
Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. S., deklarētā dzīvesvieta “Busiņi”, Malnava,
Malnavas pagasts, Kārsavas novads, atsavināšanas ierosinājums par Kārsavas novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma “Kviešzeme”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads nodošanu
atsavināšanai.
Izvērtējot ar lietu sasitītos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums “Kviešzeme”,
Malnavas pagasts, Kārsavas novads pieder Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz ierakstu
Ludzas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Malnavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000534717. Nekustamā īpašuma kadastra numurs 68680090032. Nekustamais īpašums
sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0351 un kopējo
platību 1,67 ha.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu
atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Kviešzeme”,
Malnavas pagasts, Kārsavas novads.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo ,otro un
piekto daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Kviešzeme”,
Malnavas pagasts, Kārsavas novads , platība 1,67 ha, kadastra numurs 6868 009 0032.
2. Noteikt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kviešzeme”, Malnavas
pagasts, Kārsavas novads , neapbūvētas zemes vienības atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu
cenu.
3. Noteikt V. S. pirmpirkuma tiesības uz Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu
“Kviešzeme”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads .
4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas komisijai
veikt nekustamā īpašuma “Kviešzeme”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads atsavināšanu LR
likuma „Publiskas mantas atsavināšanas likums” un 01.02.2011.MK noteikumu Nr.109 „ Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” noteiktajā kārtībā

64

59.&
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunarāji”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads
nodošanu atsavināšanai
/V.Bļinova/
Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. K., deklarētā dzīvesvieta “Arāji”, Meitri,
Malnavas pagasts, Kārsavas novads, atsavināšanas ierosinājums par Kārsavas novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma “Jaunarāji”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads nodošanu
atsavināšanai.
Izvērtējot ar lietu sasitītos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums “Jaunarāji”,
Malnavas pagasts, Kārsavas novads pieder Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz ierakstu
Ludzas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Malnavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000534718. Nekustamā īpašuma kadastra numurs 68680120024. Nekustamais īpašums
sastāv no trim neapbūvētām zemes vienībām ar kopējo platību 17,6 ha:
zemes vienības ar kadastra apzīmējums 6868 012 0195- 0,9 ha platībā ;
zemes vienības ar kadastra apzīmējums 6868 012 0196- 1,9 ha platībā ;
zemes vienības ar kadastra apzīmējums 6868 012 0197- 14,8 ha platībā .
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu
atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Jaunarāji”, Malnavas
pagasts, Kārsavas novads.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo ,otro un
piekto daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Jaunarāji”,
Malnavas pagasts, Kārsavas novads , platība 17,6 ha, kadastra numurs 68768 012 0024.
2. Noteikt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunarāji”, Malnavas pagasts,
Kārsavas novads , neapbūvētu zemes vienību atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu cenu.
3. Noteikt A. K. pirmpirkuma tiesības uz Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu
“Jaunarāji”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads .
4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas komisijai
veikt nekustamā īpašuma “Jaunarāji”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads atsavināšanu LR
likuma „Publiskas mantas atsavināšanas likums” un 01.02.2011.MK noteikumu Nr.109 „ Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” noteiktajā kārtībā.

60.&
Par nekustamā īpašuma- dzīvokļa “Akācijas”-13, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas
novads pārdošanas cenas apstiprināšanu
/V.Bļinova/
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Pēc nekustamā īpašuma –dzīvokļa „Akācijas”-13, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas
novads , kadastra numurs 6868 900 0095 kurš sastāv no divistabu dzīvokļa 39,3 m² platībā, kā arī
kopīpašuma 3716/253564 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 6868
009 0563 001) un 3716/253564 kopīpašuma domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums
6868 009 0563) vērtēšanas materiāliem tirgus vērtība ir noteikta EUR 1400,00( viens tūkstotis
četri simti euro un 00 centi).
Nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kas atbilst „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 4. panta 4. daļas 6. punkta noteikumiem un nekustamais īpašums
tiek atsavināts šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
„ Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 37. panta pirmās daļas 4. punktā
noteikts, ka ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona , tad
pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.
„ Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 1.panta pirmajā daļā noteikts, ka
nosacīta cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta Standartizācijas likumā paredzētajā
kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Kārsavas novada pašvaldībā 2014.gada 16.jūlijā ir saņemts , nekustamā īpašuma
atsavināšanas ierosinātājas D. L. , dzīvo „Akācijas „-13, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas
novads iesniegums par nekustamā īpašuma dzīvokļa “Akācijas”-13, Malnava, Malnavas pagasts,
Kārsavas novads pirkuma maksas samazināšanu par EUR 279,69 (divi simti septiņdesmit deviņi
euro un 69 centi), jo viņa ir nomainījusi dzīvoklī logus, iesniegumam pievienoti maksājumu
dokumenti .
Pamatojoties uz augstākminēto un Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 23.janvāra
domes sēdes lēmumu Nr.11 (prot.Nr.1) , “Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa „Akacijas”-13,
Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai ”,
Latvijas Republikas likumiem „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izsķērdēšanas
novēršanas likums” 3.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka manta atsavināma vai
nododama īpašumā citai personai par iespējami augstāku cenu, „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumas” 8.panta sesto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu , likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības
2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –10
(Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns,
Andris Šicāns, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –1
(Aivars Lipskis) , Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Akācijas”-13, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas
novads, kadastra numurs 6868 900 0095, nosacīto cenu (pārdošanas cenu) EUR 1120,00 (viens
tūkstotis viens simts divdesmit euro un 00 centi) .
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas
alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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61.&
Par nekustamā īpašuma Teātra iela14-1, Kārsava, Kārsavas novads pārdošanas cenas
apstiprināšanu
/V.Bļinova/
Pēc nekustamā īpašuma Teātra iela 14-1, Kārsava, Kārsavas novads , kadastra numurs 6809
900 0535 kurš sastāv no divistabu dzīvokļa 34,9 m² platībā, kā arī kopīpašuma 3478/7989
domājamām daļam no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 68090020045001), 3478/7989
domājamām daļam no palīgēkām (kadastra apzīmējumi 68090020045002, 68090020045003) un
3478/7989 kopīpašuma domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 6809 002 0045)
vērtēšanas materiāliem tirgus vērtība ir noteikta EUR 1100,00( viens tūkstotis viens simti euro un
00 centi).
Nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kas atbilst „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 4. panta 4. daļas 6. punkta noteikumiem un nekustamais īpašums
tiek atsavināts šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
„ Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 37. panta pirmās daļas 4. punktā
noteikts, ka ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona , tad
pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.
„ Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 1.panta pirmajā daļā noteikts, ka
nosacīta cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta Standartizācijas likumā paredzētajā
kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Pamatojoties uz augstākminēto un Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 27.marta
domes sēdes lēmumu Nr.16 (prot.Nr.3) , “Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļaNr.1, Teātra ielā 14,
Kārsavā, Kārsavas novads īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai ”, Latvijas
Republikas likumiem „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izsķērdēšanas novēršanas
likums” 3.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka manta atsavināma vai nododama īpašumā
citai personai par iespējami augstāku cenu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumas”
8.panta sesto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu , likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu,
ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās
finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un
veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts,
Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars
Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,
Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Teātra iela 14-1, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra
numurs 6809 900 0535, nosacīto cenu (pārdošanas cenu) EUR 1100,00 (viens tūkstotis viens
simts euro un 00 centi) .
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas
alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
62.&
Par nekustamā īpašuma „Irbes”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads ,
cenas apstiprināšanu
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pārdošanas

/V.Bļinova/
Pēc nekustamā īpašuma „Irbes”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads , kadastra numurs 6870
004 0281, kurš sastāv no divām neapbūvētām zemes vienībām ar kopējo platību 6,03 ha:
zemes vienības ar kadastra apzīmējums 6870 004 0281- platība 4,08 ha;
zemes vienības ar kadastra apzīmējums 6870 004 0282- platība 1,95 ha,
vērtēšanas materiāliem tirgus vērtība ir noteikta EUR 3700,00( trīs tūkstoši septiņi simti euro un
00 centi.).
Nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kas atbilst „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 4. panta 4.daļā noteiktajam.
„ Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 37. panta pirmās daļas 4. punktā
noteikts, ka ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona , tad
pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.
„ Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 1.panta pirmajā daļā noteikts, ka
nosacīta cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta Standartizācijas likumā paredzētajā
kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Kārsavas novada pašvaldībā 2014.gada 18.jūlijā ir saņemts atsavināšanas ierosinātāja M. P.,
dzīvo „Otrie Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads iesniegums par nekustamā īpašuma
„Irbes”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads pirkuma maksas samazināšanu par EUR 841,56 (astoņi
simti četrdesmit viens euro un 56 centi), iesniegumam pievienoti maksājumu dokumenti par zemes
kadastrālo uzmērīšanu.
Likuma „ Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” pārejas noteikumu 21.punkts , nosaka, ka ja personai, kurai
saskaņā ar šā likuma 25.pantu izbeidzās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ar 2006.gada
1.septembri, ir veikusi zemes kadastrālo uzmērīšanu un kadastra datu reģistrāciju un tiesības uz šo
zemi nostiprinātas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, pašvaldības pienākums ir ne vēlāk kā sešu
mēnešu laikā no dienas, kad tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā, atlīdzināt šai personai ar zemes
kadastrālo uzmērīšanu un kadastra datu reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā saistītos izdevumus.
Pamatojoties uz augstākminēto un Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 24.jūlija domes
sēdes lēmumu Nr.62 (prot.Nr.9) , “Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Irbes”, Mežvidu pagasts,
Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai ”, Latvijas Republikas likumiem „Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izsķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš
nosaka, ka manta atsavināma vai nododama īpašumā citai personai par iespējami augstāku cenu,
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likumas” 8.panta sesto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu , likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas
novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu ,
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita
Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Irbes”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, kadastra numurs
6870 004 0281 nosacīto cenu(pārdošanas cenu) EUR 2858,00 ( divi tūkstoši astoņi simti
piecdesmit astoņi euro un 00 centi) .
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas
alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
63.&
Par nekustamā īpašuma „Silmaņi”, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads ,
kadastra numurs 6872 001 0238 pārdošanas cenas apstiprināšanu
/V.Bļinova/
Pēc nekustamā īpašuma „Silmaņi”, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads , kadastra numurs
6872 001 0238, kurš sastāv no trim zemes vienībām 13,42 ha kopplatībā (ar mežaudzi):
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0238- 2,94 ha platībā;
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0239- 6,17 ha platībā;
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0383- 4,31 ha platībā, vērtēšanas
materiāliem tirgus vērtība ir noteikta EUR 14 100 (četrpadsmit tūkstoši viens simts euro).
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0383, platība 4,31 ha , kuru pārsvarā
aizņem lauksaimniecībā izmantojamās zemes, vērtība ir noteikta EUR 2500 (divi tūkstoši pieci
simt euro).
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0238, platība 2,94 ha , kuru pārsvarā
aizņem krūmāji, vērtība ir noteikta EUR 1600 (viens tūkstotis seši simti euro).
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0239, platība 6,17 ha , kuru pārsvarā
aizņem meži- tiek vērtēta kā meža zeme, vērtība ir noteikta EUR 3000 (trīs tūkstoši euro).
Objekta sastāvā ietilpstošās mežaudzes vērtība noteikta EUR 7000 (septiņi tūkstoši euro)
Nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kas atbilst „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 4. panta 4.daļā noteiktajam.
„ Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 37. panta pirmās daļas 4. punktā
noteikts, ka ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona , tad
pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.
„ Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 1.panta pirmajā daļā noteikts, ka
nosacīta cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta Standartizācijas likumā paredzētajā
kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Pamatojoties uz augstākminēto un Latvijas Republikas likumiem „Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izsķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš
nosaka, ka manta atsavināma vai nododama īpašumā citai personai par iespējami augstāku cenu,
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likumas” 8.panta sesto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas
novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu ,
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita
Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Silmaņi”, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads, kadastra
numurs 6870 001 0238 nosacīto cenu (pārdošanas cenu) EUR 14 100 ( četrpadsmit tukstoši
viens simts euro) .
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas
alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

64.&
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6809 001 0249 un 6809 001 0199 Kārsavā,
Kārsavas novads, piekritības maiņu
/V.Bļinova/
Izvērtējot Valsts zemes dienesta 2014.gada 13.februāra vēstuli Nr.2-04.2/93 „Par zemes
reformas pabeigšanu pilsētās” Kārsavas pilsētā tika konstatēts, ka zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6809 001 0249 un 6809 001 0199 ir iekļautas zemēs zemes reformas pabeigšanai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidus zemi, kura turpmāk izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, ka arī valstij un pašvaldībam piederošo un piekrītošo zemi” 4.4.apakšpunktu
zemes reformas pabeigšanai nav nododama un izmantojama tāda neapbūvēta zeme, kura atbilstoši
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajam ir zemes starpgabals un par kuru
pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals.
Izvērtējot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
grafiskos datus tika konstatēts, ka zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6809 001 0249 un
6809 001 0199 , Kārsavas novada, Kārsavā nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas
ielām.
Saskaņā ar iepriekš minēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6809 001 0249 un
6809 001 0199 atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktā
noteiktajam klasificējami kā zemes starpgabali un pamatojoties uz likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4ˡ.panta otrās daļas sesto
punktu nostiprināmi zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4ˡ.panta otrās daļas sesto punktu ,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” 4.punkta 4.4.apakšpunktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības
2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11
(Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns,
Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ;
ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt , ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0249, platība 1650 kv.m.
(veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta) Kārsavā,
Kārsavas novadā ir atzīstama par zemes starpgabalu un nav izmantojama zemes reformas
pabeigšanai un līdz ar to piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai.
2. Noteikt , ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0199, platība 2100 kv.m.
(veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta) Kārsavā,
Kārsavas novadā ir atzīstama par zemes starpgabalu un nav izmantojama zemes reformas
pabeigšanai un līdz ar to piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai.
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65.&
Par saistošo noteikumu Nr.12 „ Grozījumi 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos
Nr.5„Par vienreizēju pabalstu piešķiršanu (neizvērtējot ienākumus)”precizēšanu
/A.Malakāne/
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļu, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieces I.Raugzes 24.06.2014. vēstuli Nr. 186/5922, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības
un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu
komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1.Precizēt saistošo noteikumu Nr. 12 projektu „ Grozījumi 2011.gada 24.februāra
saistošajos noteikumos Nr.5„Par vienreizēju pabalstu piešķiršanu (neizvērtējot ienākumus)”
/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.

66.&
Par projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kārsavas novadā ” īstenošanu
/I.Nagle/
Pamatojoties uz ERAF izsludināto ierobežotu projektu iesniegumu atlasi darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2.aktivitātē „Publisko interneta
pieejas punktu attīstība”, likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu ,
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
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Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita
Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.prioritātes „Teritoriju
pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.2. pasākuma „IKT infrastruktūra un
pakalpojumi” 3.2.2.2. aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” projektu
„Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kārsavas novadā ”.
Projekta ietvaros tiks izveidoti 18 bezvadu interneta pieejas punkti un 2 jauni interneta pieejas
punkti ar datortehniku , kas ļaus paplašināt piekļuves iespējas internetam, ļaujot novada
iedzīvotājiem pilnvērtīgāk iekļauties sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos, kā arī
padarīt sabiedrībai pieejamākus publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātos
elektroniskos pakalpojumus un informāciju.
2.

Projekta kopējās izmaksas Euro 25803,44
t.sk.ERAF līdzfinansējums ( 85% no kopējā finansējuma) –Euro 21932,92.
Nacionālais finansējums (3,2% no kopējā finansējuma)- Euro 825,71.

3. Kārsavas novada pašvaldībai nodrošināt projekta līdzfinansējumu Euro 3044,81,
sastāda 11,8% no kopējām izmaksām.

kas

67.&
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
/V.Lipska/

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. K. iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par A.
R. un viņas nepilngadīgā bērna R. B. deklarēto dzīvesvietu.
2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu, „Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma” 12.panta 1.daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta
11.02.2003. noteikumiem nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, ņemot
vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo
lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita
Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:

2.1.Anulēt A. R. un viņas nepilngadīgajam dēlam R. B. sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu adresē : Vienības ielā 32B-2, Kārsavā, Kārsavas novads,
LV 5717;
2.2.Anulēt ziņas par A. R. un viņas nepilngadīgā dēla R. B. deklarēto dzīvesvietu ar
Kārsavas novada domes lēmuma pieņemšanas datumu;
2.3.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot A. R. ka viņas sniegtās ziņas
par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu.
2.4.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā.
Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz vienas lapas.
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2.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. K. iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par
Pētera Bilinska deklarēto dzīvesvietu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu, „Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma” 12.panta 1.daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta
11.02.2003. noteikumiem nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, ņemot
vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo
lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita
Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:
2.1.Anulēt P. B. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē : Vienības ielā 32B-2,
Kārsavā, Kārsavas novads, LV 5717;
2.2.Anulēt ziņas par P. B. deklarēto dzīvesvietu ar Kārsavas novada domes lēmuma
pieņemšanas datumu;
2.3.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot P. B., ka viņa sniegtās ziņas par
deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu.
2.4.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā.
Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz vienas lapas.

68.&
Par brīdinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piedziņu
/V.Lipska/
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta
1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma “Par nodokļiem un
nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas 3.punktu, 361.pantu,
ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības un
teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas
sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,
Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns ,
Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome
NOLEMJ:
1.Brīdināt T. R. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas sekām.
1.1.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
2.Brīdināt Ģ. V. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas sekām.
2.1.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
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3.Brīdināt N. V. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas sekām.
3.1.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
4.Brīdināt J, K. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas sekām.
4.1.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
5.Brīdināt M. D.par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas sekām.
5.1.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
6.Brīdināt J. K. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas sekām.
6.1.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
7.Brīdināt S. U. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas sekām.
7.1.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
8.Brīdināt N. S. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas sekām.
8.1.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
9.Brīdināt M. A. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas sekām.
9.1.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas
10.Brīdināt G. S. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas sekām.
10.1.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas
11.Brīdināt Ē. M. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas sekām.
11.1.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas
12.Brīdināt Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „F. G” reģ..Nr.________ par nekustamā
īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas sekām.
12.1.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas

69.&
Par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piedziņu
/V.Lipska/
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, Civilprocesa
likuma 600.panta 5.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās
finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un
veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts,
Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars
Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,
Kārsavas novada dome NOLEMJ:
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1.1.Piedzīt no A. K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2010.g.4.cet.-2013.), piedziņu
vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
1.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai
Gaidai Rutkovskai.
1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas.
2.1.Piedzīt no G. M. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2011.-2013.), piedziņu vēršot uz
nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai
Gaidai Rutkovskai.
2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas.
3.1.Piedzīt no V. D. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2010.-2013.), piedziņu vēršot uz
nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
3.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai
Helgai Rūtenai, Brīvības iela 85, 3.st., Rīga, LV-1001
3.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas.
4.1.Piedzīt no S. D. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2010.-2013.), piedziņu vēršot uz
nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
4.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai
Gaidai Rutkovskai.
4.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas.
5.1.Piedzīt no J. D. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2009.-2013.), piedziņu vēršot uz
nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
5.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai
Gaidai Rutkovskai.
5.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas.
6.1.Piedzīt no J. K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2009.-2013.), piedziņu vēršot uz
nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
6.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai
Gaidai Rutkovskai.
6.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas.
7.1.Piedzīt no V. J. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2009.-2013.), piedziņu vēršot uz
nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
7.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai
Gaidai Rutkovskai.
7.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas.
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8.1.Piedzīt no D. M. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2009.-2013.), piedziņu vēršot uz
nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu
8.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai
Gaidai Rutkovskai.
8.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas.
9.1.Piedzīt no R. R. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2007.-2013.), piedziņu vēršot uz
nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu
9.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai
Gaidai Rutkovskai.
9.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas
10.1.Piedzīt no A. R. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2007.- 2013.) piedziņu vēršot uz
nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu
10.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu
izpildītājai.Alīnai Kuprijanovai, Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV-4601
10.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas
11.1.Piedzīt no A. P. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2010.-2013.), piedziņu vēršot uz
nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu
11.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai
Gaidai Rutkovskai.
11.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas
12.1.Piedzīt no M. B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2010.-2013.), piedziņu vēršot uz
nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu
12.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai
Ilutai Brokai, Dzirnavu iela 87-406.kab., Rīga, LV-1011.
12.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas
13.1.Piedzīt no V. G. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2007.-2013.), piedziņu vēršot uz
nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu
13.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājam
Aināram Šustam, Stabu iela 92-18, Rīga, LV-1009
13.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas
14.1.Piedzīt no V. N. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2011.-2013.), piedziņu vēršot uz
nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu
14.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu
izpildītājam Ingaram Osipovam, Raiņa bulvāris 3-2, Preiļi, Preiļu novads, LV 5301.
14.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas
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15.1.Piedzīt no E. U. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2007-2013.), piedziņu vēršot uz
nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu
15.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai
Gaidai Rutkovskai.
15.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas
16.1.Piedzīt no I. V.-G. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2010.-2013.), piedziņu vēršot
uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu
16.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai
Helga Rūtena, Brīvības iela 85, 3.st., Rīga, LV-1001.
16.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas
17.1.Piedzīt no K. I.-I. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2010.-2013.), piedziņu vēršot
uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu
17.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai
Gunitai Gruziņai, Parka iela 1a-66, Ogre, Ogres novads, LV 5001.
17.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas
18.1. Piedzīt no SIA „ C D” (2013.-2014.1.,2.cet) nekustamā īpašuma nodokļa parādu,
piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
18.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai
Aijai Kalniņai, Antonijas iela 4 - 2A, Rīga, LV-1010
18.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas
19.1. Piedzīt no SIA „ L. M.” (2012.g.3.cet.-2014.g.1.,2.cet.) nekustamā īpašuma nodokļa
parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu.
19.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai
Anitai Kalniņai, Bērzpils iela 2, Balvi, LV-4501.
19.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas
20.1. Piedzīt no SIA „ C” (2013.-2014.g.1.,2.cet) nekustamā īpašuma nodokļa parādu,
piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
20.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai
anitai Briškai, Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV-4601.
20.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas
21.1. Piedzīt no SIA „ H” (2013.-2014.g.1.,2.cet) nekustamā īpašuma nodokļa parādu,
piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
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21.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai
Vēsmai Ampermanei, Raunas iela 14, Cēsis, LV-4101.
21.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas

22.1. Piedzīt no SIA „H. C. 2” (2012.-2014.1.,2.cet)nekustamā īpašuma nodokļa parādu,
piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
22.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai
Gaidai Rutkovskai, Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV-4601.
22.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas
23.1. Piedzīt no SIA „K. 5” (2012.-2014.1.,2.cet)nekustamā īpašuma nodokļa parādu,
piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
23.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājam
Mikam Kozlovskim, Dzirnavu iela 16, Rīga, LV-1010
23.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas
24.1. Piedzīt no A. K. (2012.-2014.1.,2.cet)nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu
vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
24.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai
Gaidai Rutkovskai, Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV-4601.
24.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas

70.&
Iesniegumu izskatīšana
/I.Silicka, P.Laganovskis/
1.Kārsavas novada pašvaldībā 2014.gada 11.jūlijā ir saņemts J. L., deklarētā dzīvesvieta:
„Ozolāres”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, iesniegums „Par īpašuma nodokli”, kurā lūdz
atbrīvot no nekustamā īpašuma nodokļa, bet parādu, kas ir iekrājies, norakstīt, jo ir piešķirts
trūcīgas personas statuss.
Izskatot iesniegumu un izvērtējot situāciju Kārsavas novada pašvaldība konstatēja:
1.J. L. pieder īpašums „Bormaņi” ar kadastra numuru 6868-008-0168, kas atrodas
Malnavas pagastā, Kārsavas novada 3.5 ha platībā un sastāv no trim zemes vienībā. Īpašumā būvju
nav.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli
maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai citādas vienošanās
pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai —
šajā likumā noteiktajos gadījumos — lietošanā ir nekustamais īpašums.
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2. Iesniedzējam ir piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 11 .punkts nosaka, ka pašvaldība piešķir
nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas
personas vai ģimenes statusu, — trūcīgām personām 90 procentu apmērā no aprēķinātās
nodokļa summas un maznodrošinātām personām — līdz 90 procentiem no aprēķinātās nodokļa
summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas
statusam, attiecībā uz šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā (dzīvojamām mājām neatkarīgi
no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām
nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir
saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja
tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai) un 1.2 daļā (dzīvojamo māju palīgēkām un
garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžām
(izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžas), ja tās netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai) minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem
piekritīgo zemi.
Katru mēnesi /attiecībā uz nekustamo īpašumu/ tiek izskatīts atvieglojumu reģistrs un tiek
piešķirta atlaide /trūcīgām vai maznodrošinātām personām/ atbilstoši statusam. Īpašums
„Bormaņi” sastāv no trim zemes vienībām, uz kurām nav reģistrētas būves. Tāpēc, izskatot
atvieglojumu reģistru, Jurim Linužam nav likumā paredzēto priekšnoteikumu, lai piešķirtu
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.
-)J. L. par īpašumu „Bormaņi” ar kadastra numuru 6868-008-0168 parāds ir izveidojies par
laika periodu no 2009.g.4.cet.-2014.g.1., 2.cet. un uz 2014.gada 24.jūliju sastāda EUR 111.48 /
Viens simts vienpadsmit euro 48 centi/, tai skaitā pamatparāds EUR 74.60, nokavējuma nauda
EUR 36.88.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.pantā ir noteikts, kad tiek dzēsti nodokļu parādi.
Šī panta 1.daļas 3.punktā noteikts, ka nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas
dzēš fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no
mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas./
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” nav pamata dzēst izveidojušos
nekustamā īpašuma nodokļa parāda summu un atbilstoši likumam „Par nekustamā īpašuma
nodokli” nav pamata atbrīvot Juri Linužu no nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada
21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra
Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns,
Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ;
ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:
Noraidīt J. L. 2014.gada 11.jūlija iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
dzēšanu un atbrīvošanu no nekustamā īpašuma nodokļa maksas.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Kārsavas novada kultūras koordinatores
Valentīnas Kirsanovas iesniegums ar lūgumu līdzfinansēt projektu „ Skatītāju krēslu iegāde
novada kultūras namu vajadzībām” , lai piedalītos Lauku attīstības programmas 2007. –
2013.gadam 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā” atklātā projektu konkursā.
Projekta kopējais plānotais finansējums EUR 12051,72
t. sk .attiecināmās izmaksas EUR 9960,10
pašvaldības līdzfinansējums 10 % apmērā sastāda EUR 996,01 un PVN EUR
2091,62.
publiskais finansējums EUR 8964,09.
Projekta rezultātā tiks iegādāti skatītāju krēsli Kārsavas novada kutūras namiem.
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu , ņemot
vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo
lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita
Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:
2.1. Atbalstīt
projektu„Skatītāju krēslu iegāde Kārsavas novada kultūras namu
vajadzībām”
2.2. Garantēt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā;
2.3. Noteikt atbildīgo par šā projekta realizāciju Valentīnu Kirsanovu.
3.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Mērdzenes kultūras nama vadītājas Intas
Nogdas iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projektam ”Koncerttērpu
izgatavošana Kārsavas novada sieviešu korim AUSTRA”, lai piedalītos Lauku attīstības 2007.2013.gadam 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās”atklātā projektu konkursā.
Projekta kopējais plānotais finansējums EUR 5445,00
t. sk .attiecināmās izmaksas EUR 4500,00
pašvaldības līdzfinansējums 10 % apmērā sastāda EUR 450,00 un PVN EUR
945,00.
publiskais finansējums EUR 4050,00
Projekta rezultātā tiks iegādāti tērpi Kārsavas novada sieviešu korim „Austra”.
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu , ņemot vērā
Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu ,
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita
Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:
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3.1. Atbalstīt
projektu”Koncerttērpu izgatavošana Kārsavas novada sieviešu korim
AUSTRA”
3.2. Garantēt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā;
3.3. Noteikt atbildīgo par šā projekta realizāciju Intu Nogdu .

4.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts L. T. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai
dzīvojamo platību.
4.1. Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu, likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā” 6.pantu, 7.panta 1.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības
2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11
(Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns,
Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ;
ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:
4.2.Reģistrēt L.T. Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās
palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru
4.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz vienas lapas.
5.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts G. S. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai
dzīvojamo platību.
5.1.Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu, likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada
21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra
Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns,
Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ;
ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:
5.2.Noraidīt G. S. iesniegumā izteikto lūgumu par dzīvojamās platības piešķiršanu.
5.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz vienas lapas.
6.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts J. S. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai
dzīvojamo platību.
6.1.Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu, likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada
21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra
Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns,
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Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ;
ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:
6.2.Noraidīt J. S. iesniegumā izteikto lūgumu par dzīvojamās platības piešķiršanu.
6.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz vienas lapas.

71.&
Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par novada
pamatbudžetu 2014.gadam” pieņemšanu
/I.Silicka/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta
izpildi, 46.pantu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis,
Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 16 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.
1 „Par novada pamatbudžetu 2014.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.

72.&
Par saistošo noteikumu Nr. 14 “Par daļējas maksas kā līdzfinansējuma noteikšanu
Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā” precizēšanu
/V.Lipska/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 45.panta
piekto, sesto un septīto daļu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra
vietnieces I.Raugzes 17.07.2014. vēstuli Nr.18-6/6768 vēstuli, ņemot vērā Kārsavas novada
pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti
balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris
Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča,
Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:
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1.Precizēt saistošos noteikumus nr. 14 “Par daļējas maksas kā līdzfinansējuma noteikšanu
Kārsavas mūzikas un mākslas skolā” /pielikumā/.
2.Triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt
precizētos saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.

73.&
Par grozījumiem 29.05.2014. domes lēmumā Nr.8 “Par fiziskas personas nekustamā
īpašuma nomu”
/V.Lipska/

Nekustamā īpašuma “Austrāni” īpašniece lūdz domi noteikt nomas maksu par viņai piederošā
zemes gabala daļas iznomāšanu pašvaldībai, paredzot iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar
likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.panta 3.daļas 5.punktu. Iznomātāja nav reģistrēta
Valsts ieņēmumu dienestā kā persona, kas veic saimniecisko darbību.
Ir arī jāprecizē iznomājamā platība – atbilstoši zemes robežu plānam tā ir noteikta 2110
kvadrātmetru platībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” , Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta 3. daļas noteiktā kārtībā izdoto 29.10.2013. Ministru
Kabineta noteikumu Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no
privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt
paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 2.7.punkta noteikumiem, ņemot vērā Kārsavas novada
pašvaldības 2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,atklāti
balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris
Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča,
Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus 29.05.2014. domes lēmuma Nr. 8 “Par fiziskas personas nekustamā
īpašuma nomu” /protokols Nr.5/ 1. un 1.punktā, izsakot tos šādā redakcijā:
“1. Noslēgt nomas līgumu ar nekustamā īpašuma „ Austrāni”, kadastra numurs 6868 003
0231 īpašnieci B.A. par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0231 daļas 2110
kvadrātmetri ( saskaņā ar grafisko pielikumu) nomu Kārsavas novada pašvaldības rekreācijas
objekta ierīkošanai uz laiku līdz 2039.gada 15.jūnijam.
2. Nolīgtā nomas maksa – EUR 80 /astoņdesmit euro/ gadā.”
74.&
Par Atzinības raksta piešķiršanu
/I.Silicka/

83

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72 panta pirmās daļas 2.punktu,73.panta
pirmās daļas 6.punktu, 2011.gada 24.augusta domes sēdē apstiprināto nolikumu” Kārsavas
novada pašvaldības Atzinības raksta nolikums”, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības
2014.gada 21.jūlija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
PRET – ; ATTURAS – , Kārsavas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu 6O gadu dzīves jubilejā
Nikolajam MORTUKĀNAM par novada vēstures veidošanu fotoattēlos , ilggadēju,
profesionālu Kārsavas pilsētas un novada notikumu iemūžināšanu fotogrāfijās.

75.&
Par Kārsavas novada Mežvidu pamatskolas direktores atbrīvošanu no amata
/ I.Silicka V.Lipska/

Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
Izglītības likuma pirmās daļas 3.punkta 2.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra
Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns,
Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ;
ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Atbrīvot no amata Mežvidu pamatskolas direktori Skaidrīti Strodi ar 22.augustu.
2. Mežvidu pamatskolas direktorei Skaidrītei Strodei nodot viņas atbildībā esošās
Mežvidu pamatskolas aprakstos uzskaitītās lietas, dokumentus un materiālās vērtības.
3. Arhīva lietu, dokumentu un materiālo vērtību pieņemšanai- nodošanai izveidot
komisiju: deputāts Aivars Lipskis, grāmatvede Ineta Kadakovska, grāmatvede Gunta
Silicka, Mežvidu pagasta pārvaldniece Antra Bojāre.
4. Arhīva lietu, dokumentu un materiālo vērtību pieņemšanu-nodošanu veikt līdz
25.08.2014. un aktu iesniegt novada pašvaldībā.
76.&
Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Kārsavas
pilsētas PII” īstenošanu
/V.Lipska/

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijas izsludināto
atbalsta programmas "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana"atklātā
konkursa 5. kārtu, atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,
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Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns ,
Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome
NOLEMJ:

1. Atbalstīt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projektu konkursa „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, 5. kārta projekta „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Kārsavas pilsētas PII” īstenošanu ar
kopējām projekta izmaksām EUR 148 337,00 (simt četrdesmit astoņi tūkstoši trīssimt
trīsdesmit septiņi euro), no kurām attiecināmās izmaksas ir EUR 134 059,00 (simt
trīsdesmit četri tūkstoši piecdesmit deviņi euro) un neattiecināmās izmaksas ir EUR 14
278,00 (četrpadsmit tūkstoši divsimt septiņdesmit astoņi euro). KPFI līdzfinansējums ir
EUR 53 710,00.
2. Kārsavas novada pašvaldībai nodrošināt projekta līdzfinansējumu EUR 80 349,00 apmērā,
kā arī segt neattiecināmās izmaksas EUR 14 278,00 apmērā no pašvaldības 2014.gada
budžeta;
3. Kārsavas novada pašvaldība apliecina, ka projekta iesniegumā norādītajai ēkai, kurā
plānotas projekta aktivitātes, attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz
piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks
demontēta.

77.&
Par līdzfinansējumu biedrības projektam
/I.Silicka/
Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Biedrības „ Sapratne”, reģ. Nr. 40008109403
vadītājas Ināras Kaķītes iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Kopienu
iniciatīvu fonda projektam ”Plaukstošas kopienas attīstība” , atklātā projektu konkursā.
Projekta kopējais plānotais finansējums EUR 3000,00
pašvaldības līdzfinansējums 5 % apmērā sastāda 152 EUR
Projekta rezultātā tiks nomainīti logi ēkai, kur darbojas biedrība “ Sapratne” .
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu , atklāti
balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris
Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča,
Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1.1. Atbalstīt projektu” ”Plaukstošas kopienas attīstība”
1.2. Garantēt projekta līdzfinansējumu 5% apmērā;
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3.3. Noteikt atbildīgo par šā projekta realizāciju Ināru Kaķīti .

78.&
Par saistošo noteikumu Nr.17
„Grozījumi 08.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1
„Kārsavas novada pašvaldības nolikums”
pieņemšanu
/I.Silicka/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 43.panta trešo daļu,
45.panta piekto,sesto un septīto daļu, atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts,
Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Aivars
Lipskis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,
Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi 08.07.2009. saistošajos noteikumos nr.1
„Kārsavas novada pašvaldības nolikums” /pielikumā/.
2.Triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt
saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

79.&
Par novada administratīvās komisijas darba rezultātiem
/P.Laganovskis/
Domes priekšsēdētājas vietnieks Pēteris Laganovskis informē, ka ar 2013.gada 27.jūlija
domes sēdes lēmumu darbu uzsāka jaunievēlētā novada administratīvā komisija. Ir pagājis gads,
bet cerēto rezultātu nav. Apkopojot blakus novadu pieredzi administratīvās komisijas darbā, tika
secināts, ka ir jāveido cits modelis administratīvās komisijas darba veikšanai. Nākošajā domes
sēdē tiks iesniegts lēmumprojekts apspriešanai.

80.&
Par deputātu pieredzes apmaiņas braucienu uz Auci
/I.Silicka/
Domes priekšsēdētāja Ināra Silicka informēja, ka 29.jūlijā tiek plānots pašvaldības deputātu
pieredzes apmaiņas brauciens uz Auces novada pašvaldību, lai iepazītos ar Auces pašvaldības
darbu, realizējamajiem projektiem. Apspriežot šo jautājumu, deputāti nolēma atlikt pieredzes
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apmaiņas braucienu uz septembra vidu, jo darba pienākumu dēļ daudzi deputāti nevar piedalīties
braucienā.
Domes sēdes noslēgumā domes priekšsēdētāja Ināra Silicka informēja deputātus, ka
ir veikta Kārsavas novada pašvaldībai piederošā īpašuma „ Kreiči” meža inventarizācija.
Deputāti vienojās, ka ir nepieciešams sagatavot pārdošanai meža cirsmas pašvaldības
nekustamā īpašumā "Kreiči", kadastra numurs 6872 007 0116, kā arī jāveic cirsmu
iestigošana, mežaudzes dastošana un izcērtamās mežaudzes vērtēšana. Novada pašvaldības
izpilddirektoram Tomam Vorkalim kontrolēt augstākminēto uzdevumu izpildi.

Sēdi slēdz plkst. 17.35

Sēdi vadīja
Sēdi protokolēja

Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka
Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova
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