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LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

____________________________________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90000017398 

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

tālr.65781390, fakss 65711030, e-pasts: dome@karsava.lv 

 

                                                                                                                                                       

  DOMES    SĒDES PROTOKOLS 
 

 

 25.09.2014.          Nr.12 

Kārsavas novada  Kārsavā  

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēde atklāta plkst. 15.00 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova 

 

Piedalās-  

Deputāti –   Ināra Silicka,  Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,       Andrejs 

Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns,   Modris Karpovs, Andris Ļubka, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts 

 

Administrācijas darbinieki- zemes lietu vecākā speciāliste Anna Orinska, nekustamo īpašumu 

speciāliste Valentīna Bļinova, izpilddirektors Toms Vorkalis,  

Klātesošās personas-  nav 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes  19.06.2014. lēmumā ( sēdes prot. 

Nr.6,4.&)  Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

2. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes  19.06.2014. lēmumā ( sēdes prot. 

Nr.6,5.&) „ Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  platību  precizēšanu”  

mailto:dome@karsava.lv
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3. Par nekustamā īpašuma ”Dižmārkalne” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

68720070067  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

4. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes  27.03.2014. lēmumā ( sēdes prot. 

Nr.3,46.&)  Par zemes vienību apvienošanu  un nosaukuma piešķiršanu  nekustamam 

īpašumam 

5. Par Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 19. jūnija  lēmumu Nr. 6.15. „ Par Salnavas un 

Mežvidu pagasta zemes vienību piekritību Kārsavas  novada pašvaldībai” zemes vienībām 

ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0046 6894 011 0142 

6. Par Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 24. jūlija  lēmumu Nr. 4.28.§.. „ Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu un  zemes gabalu  piekritības noteikšanu”  

7. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu piekrītibas noteikšanu 

8.  Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

9.  Par nosaukuma  precizēšanu  nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 6894 010 

0035. 

10. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību Kārsavas novada  pašvaldībai 

11. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6809 002 0389 , 6809 002 0392 un 6809 002 

0397 robežu pārkārtošanu un platību precizēšanu 

12. Par namīpašuma   Latgales ielā 16A, Kārsavā, Kārsavas novads , uzturēšanai  

nepieciešamās zemes vienības platības noteikšanu un pilsētas zemes nomas līguma 

noslēgšanu 

13. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0249, Kārsavā, 

Kārsavas novadā 

14. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības  ar  kadastra apzīmējumu 6809 001 0249 Avotu 

ielā 23A, Kārsavā, Kārsavas novads  ,sagatavošanu atsavināšanai 

15. Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   „Noriņas”-18, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

16. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

17. Par saistošo noteikumu Nr. 20 “Par Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu 

un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 

apstiprināšanu 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 

19. Par saistošo noteikumu Nr. 21“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kārsavas 

novada administratīvajā teritorijā 2015.gadā”apstiprināšanu 
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20. Par Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 2014.gada grozījumu 

1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 

21. Par Atzinības raksta piešķiršanu 

22. Par izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku, pedagogu, speciālistu  

       darba samaksu 

23.  Par grozījumiem noteikumos „Kārtība, kādā kārsavas novada pašvaldībā aprēķina un 

sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās 

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

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām izmaksām” 

24.  Par saistošo noteikumu Nr. 22  „Grozījumi Kārsavas novada domes 2014.gada 23.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Kārsavas novada pašvaldības  budžetu 2014.gadam”” 

apstiprināšanu 

25. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu amata vienību sarakstos  

 

26. Iesniegumu izskatīšana 

 

Sēdes vadītāja Ināra Silicka  piedāvā balsot par  domes sēdes darba kārtību 

 

 

Atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris 

Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav , domes sēdes darba kārtība apstiprināta. Sēdes darba kārtībā 26 jautājumi.  

 

Sēdes vadītāja Ināra Silicka  piedāvā balsot par domes sēdes papildus darba kārtību. 

Sēdes papildus darba kārtībā 7 jautājumi.  

 

 

Papildus jautājumi 

 

1. Par  Mērdzenes kultūras nama  vadītājas  apstiprināšanu amatā 

2. Par grozījumiem 19.06.2014. lēmumā Nr.13 prot. Nr.6 „ Par domes priekšsēdētājas  

ikgadējo atvaļinājumu”  

3. Par novada administratīvo komisiju 

4. Par nekustamā īpašuma „Kaļvi” kadastra Nr. 6870 007 0002 sadalīšanu 

5. Par zemes nodalīšanu, nosaukum un adreses piešķiršanu,  nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķa noteikšanu  

6. Par zemes pastāvīgās  lietošanas tiesību izbeigšanu  
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7. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 19.06.2014. lēmumā ( sēdes prot. 

Nr.6,6.&)  Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Malnavas pagasta Malnavas ciemā 

robežu pārkārtošanu  un  platību  precizēšanu 

 

Atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris 

Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav , domes sēdes  papildus darba kārtība apstiprināta.  

 

Tādējādi darba kārtība ir sekojoša:  

 

1. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes  19.06.2014. lēmumā ( sēdes prot. 

Nr.6,4.&)  Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

2. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes  19.06.2014. lēmumā ( sēdes prot. 

Nr.6,5.&) „ Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  platību  precizēšanu”  

 

3. Par nekustamā īpašuma ”Dižmārkalne” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

68720070067  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

4. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes  27.03.2014. lēmumā ( sēdes prot. 

Nr.3,46.&)  Par zemes vienību apvienošanu  un nosaukuma piešķiršanu  nekustamam 

īpašumam 

5. Par Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 19. jūnija  lēmumu Nr. 6.15. „ Par Salnavas un 

Mežvidu pagasta zemes vienību piekritību Kārsavas  novada pašvaldībai” zemes vienībām 

ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0046 6894 011 0142 

6. Par Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 24. jūlija  lēmumu Nr. 4.28.§.. „ Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu un  zemes gabalu  piekritības noteikšanu”  

7. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu piekrītibas noteikšanu 

8.  Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

9.  Par nosaukuma  precizēšanu  nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 6894 010 

0035. 

10. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību Kārsavas novada  pašvaldībai 

11. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6809 002 0389 , 6809 002 0392 un 6809 002 

0397 robežu pārkārtošanu un platību precizēšanu 
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12. Par namīpašuma   Latgales ielā 16A, Kārsavā, Kārsavas novads , uzturēšanai  

nepieciešamās zemes vienības platības noteikšanu un pilsētas zemes nomas līguma 

noslēgšanu 

13. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0249, Kārsavā, 

Kārsavas novadā 

14. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības  ar  kadastra apzīmējumu 6809 001 0249 Avotu 

ielā 23A, Kārsavā, Kārsavas novads  ,sagatavošanu atsavināšanai 

15. Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   „Noriņas”-18, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

16. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

17. Par saistošo noteikumu Nr. 20 “Par Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu 

un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 

apstiprināšanu 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 

19. Par saistošo noteikumu Nr. 21“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kārsavas 

novada administratīvajā teritorijā 2015.gadā”apstiprināšanu 

20. Par Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 2014.gada grozījumu 

1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 

21. Par Atzinības raksta piešķiršanu 

22. Par izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku, pedagogu, speciālistu  

       darba samaksu 

23.  Par grozījumiem noteikumos „Kārtība, kādā kārsavas novada pašvaldībā aprēķina un 

sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās 

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

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām izmaksām” 

24.  Par saistošo noteikumu Nr. 22  „Grozījumi Kārsavas novada domes 2014.gada 23.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Kārsavas novada pašvaldības  budžetu 2014.gadam”” 

apstiprināšanu 

25. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu amata vienību sarakstos  

 

26. Iesniegumu izskatīšana 

 

27. Par  Mērdzenes kultūras nama  vadītājas  apstiprināšanu amatā 

28. Par grozījumiem 19.06.2014. lēmumā Nr.13 prot. Nr.6 „ Par domes priekšsēdētājas  

ikgadējo atvaļinājumu”  

29. Par novada administratīvo komisiju 

30. Par nekustamā īpašuma „Kaļvi” kadastra Nr. 6870 007 0002 sadalīšanu 
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31. Par zemes nodalīšanu, nosaukum un adreses piešķiršanu,  nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķa noteikšanu  

32. Par zemes pastāvīgās  lietošanas tiesību izbeigšanu  

 

33. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 19.06.2014. lēmumā ( sēdes prot. 

Nr.6,6.&)  Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Malnavas pagasta Malnavas ciemā 

robežu pārkārtošanu  un  platību  precizēšanu 

 

 

1.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes  19.06.2014. lēmumā ( sēdes prot. 

Nr.6,4.&)  Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Valsts zemes dienesta 2014. gada 29. augusta vēstulē Nr. 9-02/383216-3/1 Par 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68680030082 un vēstulē Nr. 9-02/383216-3/1 Par 

informācijas precizēšanu  ietverto informāciju,  kurā konstatētas, pretrunīga informācija par 

atsevišķām zemes vienībām, pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 

ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 22.septembra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, 

Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors 

Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars 

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

 

    

 

1. Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības domes 19.06.2014. lēmumā ( sēdes prot. 

Nr.6., 4.&)  Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai un aizstājot tajā ietverto 

daļu „ -6868 003 0082- 8,2 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju J. K. 30.06.2009. noslēgts 

lauku apvidus nomas līgums Nr.123” šādā redakcijā : -6868 003 0083- 8,2 ha platībā, par kuru ar 

bijušo zemes lietotāju J. K. 30.06.2009. noslēgts lauku apvidus nomas līgums Nr.123”. 

2. Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības domes 19.06.2014. lēmumā ( sēdes prot. 

Nr.6., 4.&)  Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai un izslēgt no minētā 

lēmuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68680090351, uz kuru ir nostiprinātas īpašuma 

tiesības zemes grāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

3. Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības domes 19.06.2014. lēmumā ( sēdes prot. 

Nr.6., 4.&)  Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai un aizstājot tajā ietverto 

daļu „ -6872 003 0087- platība 2,14 ha, par kuru ar  N. B. 29.11.2012. tika noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums Nr.65” šādā redakcijā : „-6872 003 0087- platība 2,1 ha, par kuru ar  N. B. 

29.11.2012. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.65;”. 

4. Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības domes 19.06.2014. lēmumā ( sēdes prot. 

Nr.6., 4.&)  Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai un aizstājot tajā ietverto 

daļu „ -6872 003 0117- platība 3,4 ha, par kuru ar A. Z.  28.12.2011. tika noslēgts lauku apvidus 
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zemes nomas līgums Nr.50” šādā redakcijā : „-6872 003 0117- platība 3,0 ha, par kuru ar A. Z. 

28.12.2011. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.50;”. 

5. Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības domes 19.06.2014. lēmumā ( sēdes prot. 

Nr.6., 4.&)  Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai un aizstāt minētā  lēmuma 

3. punktā daļu „ - 6868 003 0043- precizētā platība- 0,37 ha” šādā redakcijā : „- 6868 003 0143- 

precizētā platība- 0,37 ha”. 

6. Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības domes 19.06.2014. lēmumā ( sēdes prot. 

Nr.6.,4.&)  Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai un izslēgt no minētā  

lēmuma  1. punkta daļu „-6854 004 0347 – 0,7 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju M. K. 

12.05.2009. noslēgts lauku apvidus nomas līgums Nr.24”. 

7. Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības domes 19.06.2014. lēmumā ( sēdes prot. 

Nr.6.,4.&)  Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai un papildinot   minētā  

lēmuma 1. punkta  daļu „- 6868 009 0461-precizētā platība 0,1 ha, par kuru ar bijušo zemes 

lietotāju J. L. 11.05.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 81” aiz vārdiem  „ 

precizētā platība 0,1 ha” ar vārdiem „6868 009 0462- 0,25 ha platībā, 6868 009 0463-0,2 ha 

platībā”; 

8. Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības domes 19.06.2014. lēmumā ( sēdes prot. 

Nr.6.,4.&)  Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai un papildinot   minētā  

lēmuma 1. punktu  šādā redakcijā  „- 6868 009 0413- precizētā platība 0,15 ha, 6868 009 0448-

0,02 ha platībā, par kurām ar bijušo zemes lietotāju P. M. 26.06.2009. tika  noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums Nr.107”,  izslēdzot no lēmuma 3. punkta daļu „-6868 009 0448-0,02 ha 

platībā”. 

9. Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības domes 19.06.2014. lēmumā ( sēdes prot. 

Nr.6.,4.&)  Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai minētā  lēmuma  1. punkta 

daļā „ -6872 001 0246-4,6 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju I. B. 08.04.2009.tika 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.26” mainot zemes vienības platību uz  4,9 ha”. 

 

10. Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības domes 19.06.2014. lēmumā ( sēdes 

prot. Nr.6.,4.&)  Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai minētā  lēmuma  1. 

punkta daļā „-6872 001 0244-1,4 ha platībā, 6872 001 0245-0,9 ha platībā, 6872 005 0240-0,2 ha 

platībā, 6872 005 0241-0,90 ha platībā, 6872 005 0242-2,6 ha platībā, par kurām ar bijušo zemes 

lietotāju N. P. 20.11.2007.tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.13” aizstājot  teksta 

daļu  „6872 005 0241 – 0,90 ha” šādā redakcijā „6872 005 0241- precizētā platība 0,9 ha”. 

 

 

 

2.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes  19.06.2014. lēmumā ( sēdes prot. 

Nr.6,5.&)  „Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  platību  precizēšanu „ 

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Valsts zemes dienesta 2014. gada 29. augusta vēstulē Nr. 9-02/383228-2/ Par 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  platību  precizēšanu ietverto informāciju,  kurā 

konstatētas,neprecizitātes minētā lēmumā , pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

27.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 22.septembra apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  
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komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis 

Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors 

Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars 

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

 

 

 

 1. Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības domes 19.06.2014. lēmumā ( sēdes prot. 

Nr.6., 5.&)  Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  platību  precizēšanu aizstājot  tajā ietverto 

daļu „- 6868 008 0283- precizētā  platība - 0,64ha” šādā redakcijā : „- 6868 008 0238- precizētā  

platība - 0,64ha”.  

 

3.& 

Par nekustamā īpašuma ”Dižmārkalne” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

 68720070067  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

Izskatot SIA „Kvintesence“ 15.09.2014. iesniegumu un  iesniegto nekustamā īpašuma „ 

Dižmārkalne” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 007 0067 zemes ierīcības projektu, 

izvērtējot zemes ierīcības projekta lietas materiālus,  pamatojoties  uz Zemes ierīcības likuma 

19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 9., 8.punktu un 31 punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra 

noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.,  38.punktiem, Ministru kabineta 

2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustāmā īpašuma mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Administratīvā procesa 

likuma 51.pantu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 64.panta pirmo daļu, 67.pantu,  likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 47. pantu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 

2014.gada 22.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta 

un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 

( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris 

Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1. Apstiprināt SIA „Kvintesence“ izstrādāto zemes ierīcības projektu Kārsavas novada 

Mērdzenes pagasta nekustamā īpašuma „Dižmārkalne“ zemes vienībai  ar kadastra 

apzīmējumu 6872 007 0067. 

 

2. Pieņemtā lēmuma izvērsts teksts pielikumā Nr.1.                             

 

 

 

4.& 



9 

 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes  27.03.2014. lēmumā ( sēdes prot. 

Nr.3,46.&)  Par zemes vienību apvienošanu  un nosaukuma piešķiršanu  nekustamam 

īpašumam 

/A.Orinska/ 

 

  Sakarā ar to, ka  2014. gada 27. marta  lēmumā ( sēdes prot. Nr.3,46.&)  Par zemes vienību 

apvienošanu  un nosaukuma piešķiršanu  nekustamam īpašumam tika konstatētas neprecizitātes, 

kas neļauj minētā  lēmumā noteikto  aktualizēt nekustamā īpašuma valsts kadastra  informācijas 

sistēmā, ir nepieciešams veikt grozījumus augstāk minētā lēmumā. 

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, ņemot vērā Kārsavas 

novada pašvaldības 2014.gada 22.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris 

Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

 1. Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības domes  27.03.2014. lēmumā ( sēdes prot. 

Nr.3,46.&)  Par zemes vienību apvienošanu  un nosaukuma piešķiršanu  nekustamam 

īpašumam un izteikt  minēto lēmumu šādā redakcijā: 

 1. Apvienot blakus esošās  zemes vienības  6894 003 0042 – 1,8 ha platībā, 6894 003 0177 

– 6,5 ha platībā, 6894 003 0188 – 2,5 ha platībā vienā zemes vienībā. 

 2.  Piešķirt nosaukumu „ Meļņiki” nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6894 003 0043 un zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 003 0042, 

6894 003 0177, 6894 003 0188 apvienošanas rezultātā  izveidotās zemes vienības. 

 

 

 

5.& 

Par Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 19. jūnija  lēmumu Nr. 6.15.. „ Par Salnavas un 

Mežvidu pagasta zemes vienību piekritību Kārsavas  novada pašvaldībai” zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 6894 005 0046 6894 011 0142 

/A.Orinska/ 

 

          Izvērtējot Valsts zemes dienesta 28.08..2014. vēstules Nr. 9-02/382756-2/1;9-

02/382756-6/1;  27.08..2014. vēstules Nr. 9-02/382481-1/1 ; 1   „ Par informācijas sniegšanu”,  

ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 22.septembra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, 

Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors 

Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars 

Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
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1. Atcelt Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 19. jūnija  lēmumu Nr. 6.15.. „ Par 

Salnavas un Mežvidu pagasta zemes vienību piekritību Kārsavas  novada pašvaldībai” zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0046 6894 011 0142. 

2.. Atcelt Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 24. jūlija lēmumu Nr. 9.1. „ Par zemes 

vienību piekritību Kārsavas  novada pašvaldības” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 

009 0166. 

6.& 

Par Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 24. jūlija  lēmumu Nr. 4.28.§. „ Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu un  zemes gabalu  piekritības noteikšanu”  

/A.Orinska/ 

 

 

         Izvērtējot Valsts zemes dienesta 11.09..2014. vēstules Nr. 9-02/382775-4/1 „ Par 

informācijas sniegšanu”, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 22.septembra 

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

sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris 

Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Atcelt Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 24. aprīļa  lēmumu Nr. 4,28.§.. „ Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un  zemes gabalu  piekritības noteikšanu” uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6894 010 0059  - 4,8 ha platībā. 

 

7.& 

  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu piekritības noteikšanu 

/A.Orinska/ 

 

1. 

        1.Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 11.09..2014. vēstules Nr. 9-

02/382775-4/1 „ Par informācijas sniegšanu”  ietverto informāciju, tika konstatēts, ka I. Č., L. Č., 

V. Č. līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts 

akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6894 006 0550 Kārsavas  novada Salnavas pagastā  izpirkšanu.   

Uz zemes vienības  ēku nav.   

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, arī tādā 

gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir 

veikta priekšapmaksa.  
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Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2¹ daļa nosaka, ka zemes nomas 

pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 

2.daļu, 2¹ daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 22.septembra apvienotās 

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

veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, 

Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

1. Izbeigt lietošanas tiesības I. Č., L. Č., V. Č. uz zemes vienību Kārsavas novada Salnavas 

pagastā  ar kadastra apzīmējumiem 6894 006 0550 – 3,0 ha platībā. 

2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0550 piekrīt Kārsavas novada 

pašvaldībai. 

            3. Noteikt, ka I. Č., L. Č., V. Č. viena gada laikā pēc lietošanas tiesību izbeigšanās ir 

nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 006 0550 – 3,0 ha platībā.  

          4. . Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

2. 

        2.Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 11.09..2014. vēstules Nr. 9-

02/382775-4/1 „ Par informācijas sniegšanu”  ietverto informāciju, tika konstatēts, ka A.T. līdz 

2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju 

sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

6894 011 0017; 6894 011 0101 Kārsavas  novada Salnavas pagastā  izpirkšanu.   

Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0017 ir  ēkas.   

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, arī tādā 

gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir 

veikta priekšapmaksa.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2¹ daļa nosaka, ka zemes nomas 

pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 

2.daļu, 2¹ daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 22.septembra apvienotās 

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



12 

 

veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, 

Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Izbeigt lietošanas tiesības A. T. uz zemes vienībām Kārsavas novada Salnavas pagastā  

ar kadastra apzīmējumiem 6894 011 0017 – 4,8 ha platībā.; 6894 011 0101 – 2,4 ha platībā. 

2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6894 011 0017; 6894 011 0101 piekrīt 

Kārsavas novada pašvaldībai. 

            3. Noteikt, ka A. T. viena gada laikā pēc lietošanas tiesību izbeigšanās ir nomas 

pirmtiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6894 011 0017 – 4,8 ha platībā.; 6894 

011 0101 – 2,4 ha platībā.  

          4. . Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

3. 

        3.Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 11.09..2014. vēstules Nr. 9-

02/382775-4/1 „ Par informācijas sniegšanu”  ietverto informāciju, tika konstatēts, ka T.B. līdz 

2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju 

sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 

011 0119 Kārsavas  novada Salnavas pagastā  izpirkšanu.   

Uz zemes vienības  ir ēkas.   

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, arī tādā 

gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir 

veikta priekšapmaksa.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2¹ daļa nosaka, ka zemes nomas 

pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 

2.daļu, 2¹ daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 22.septembra apvienotās 

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

veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, 

Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 
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1. Izbeigt lietošanas tiesības T. B. uz zemes vienību Kārsavas novada Salnavas pagastā  ar 

kadastra apzīmējumiem 6894 011 0119 – 4,0 ha platībā. 

2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0119 piekrīt Kārsavas novada 

pašvaldībai. 

            3. Noteikt, ka T. B. viena gada laikā pēc lietošanas tiesību izbeigšanās ir nomas 

pirmtiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 011 0119 – 4,0 ha platībā.  

          4. . Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

 

 

8.& 

                             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. punkta, 23.panta 11. daļas 1. Punkta 

noteiktā termiņā izbeidzās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, bet kuriem nav noteikta piekritība, 

izvērtējot minēto zemes vienību piekritību, atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. pantā noteiktajam, ņemot vērā Kārsavas 

novada pašvaldības 2014.gada 22.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris 

Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības 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 009 0196 - precizētā  platībā 0,79 ha;, par kuriem  ar bijušo zemes lietotāju Arvīdu 

Kalneju   02.05.2011. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.80. 

2.. Pēc zemes vienības platības precizēšanas nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā, veikt grozījumus ar bijušo zemes lietotāju noslēgtajos lauku apvidus zemes 

nomas līgumos. 
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9.& 

                  Par nosaukuma  precizēšanu  nekustamajam īpašumam ar 

                                     kadastra apzīmējumu 6894 010 0035 

/A.Orinska/ 

 

 

        Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 11.09..2014. vēstules Nr. 9-

02/382775-4/1 „ Par informācijas sniegšanu”  ietverto informāciju, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2014.gada 22.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs 

Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

         1. Precizēt  nosaukumu nekustamajam īpašumam kadastra apzīmējumu 6894 010 0035 no 

nosaukuma „ Vitoldi” uz nosaukumu „ Vītoliņi”. 

          2. . Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

10.& 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību Kārsavas novada  

pašvaldībai 

/V.Bļinova/ 

 

Izvērtējot Valsts zemes dienesta 13.02.2014.gada vēstuli Nr.2-04.2/93 „Par zemes reformas 

pabeigšanu pilsētās”  sadaļā „tiesiskie valdījumi”  iekļauta J.D. lietošanā piešķirtā zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0169- 1079 kv.m. platībā.  Zemes vienība ir apbūvēta. 

Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 6.daļa  nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām 

piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme,  uz   kuru izbeidzas zemes 

lietošanas tiesības sasakņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu. 

Persona, kurai augstākminētos gadījumos tiek izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības 

saskaņā ar  Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmatošanas 

pabeigšanas likuma 26.panta 2.daļā  noteiktajā kārtībā iegūst nomas tiesības uz tās lietošanā bijušo 

zemi. Šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas  likumā noteiktajā 

kārtībā. 

 Saskaņā ar 30.10.2007.MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes 

nomu”  5.daļu  Kārsavas novada pašvaldība sagatavo parakstīšanai zemes nomas līgumu. 

Pamatojoties ar LR likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums „ 26.panta pirmo daļu, LR  likuma „ Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 6.daļu un 30.10.2007.MK 
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noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,   ņemot vērā Kārsavas 

novada pašvaldības 2014.gada 22.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris 

Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

1. Izbeigt J. D., , zemes pastavīgās   lietošanas tiesības uz zemes vienību  Sporta ielā 8A, 

Kārsavā, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 002 0169- 1079 kv.m. platībā. 

2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0169, Sporta ielā 8A, Kārsavā, Kārsavas 

novads - 1079 kv.m. platībā, uz kuru izbeigušās zemes lietošanas tiesības, piekrīt Kārsavas novada 

pašvaldībai. 

 3. Uzdot  pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei Valentīnai Bļinovai divu nedēļu laikā 

pēc nomas tiesīgās personas iesnieguma un visu MK 30.10.2007. noteikumos Nr.735 noteikto 

dokumentu saņemšanas, sagatavot parakstīšanai zemes nomas līgumu uz minēto zemes gabalu.   

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

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

 

 

11.& 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6809 002 0389 , 6809 002 0392 un 6809 002 

0397 robežu pārkārtošanu un platību precizēšanu 

/V.Bļinova/ 

 

 

Izvērtējot Valsts zemes dienesta 13.02.2014.gada vēstuli Nr.2-04.2/93 „Par zemes reformas 

pabeigšanu pilsētās”  sadaļā „Atzītas īpašuma tiesības”  iekļauta I.E. piekrītošā  zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 6809 002 0397, kuras platība NĪVK IS teksta daļā neatbilst NĪVK IS 

telpiskiem datiem. Īpašuma tiesības uz minēto zemes vienību atjaunotas ar Latgales apgabaltiesas 

2008.gada 4.novembra tiesas spriedumu, 3378 kv.m. platībā. 

 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 22.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs 

Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
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1. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0389, Raiņa iela 2, Kārsava, 

Kārsavas novads  robežu pārkārtošanu atbilstoši grafiskajam pielikumam un apstiprināt zemes 

vienības platību 2399 kv.m.. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība un robežas var tikt precizētas. 

2. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0392,  Kārsava, Kārsavas novads 

robežu pārkārtošanu atbilstoši grafiskajam pielikumam un apstiprināt zemes vienības platību 2440 

kv.m. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība un robežas var tikt precizētas. 

3. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0397,  Kārsava, Kārsavas novads 

robežu pārkārtošanu atbilstoši grafiskajam pielikumam un apstiprināt zemes vienības platību 3378 

kv.m. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība un robežas var tikt precizētas. 

  

 

 

12.& 

Par namīpašuma   Latgales ielā 16A, Kārsavā, Kārsavas novads , uzturēšanai  

nepieciešamās zemes vienības platības noteikšanu un pilsētas zemes nomas līguma 

noslēgšanu 

/V.Bļinova/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2014.gada 10.septembrī saņemts J. M., deklarētā dzīvesvieta 

Latgales iela 16A, Kārsava, Kārsavas novads, iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu uz 

pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.6809 003 0151 , Latgales ielā 

16A, Kārsavā, Kārsavas novads,  uz kuras atrodas viņai piederošais namīpašums. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka  zemes vienība Latgales ielā 16A, 

Kārsavā, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 003 0151,  platība 1200 kv.m. , piekrīt 

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

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta sesto daļu. 

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

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

izbeigtas A. M. 

Jevgeņija Medņeva ir iesniegusi īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus uz namīpašumu 

Latgales ielā 16A, Kārsavā, Kārsavas novads- Latgales apgabaltiesas zvērināta notāra 2014.gada 

29.augustā izdotu mantojuma apliecību ( par tiesībām uz mantojumu pēc likuma)   reģ. Nr.2290. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībam” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un LR Ministru 

kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,  

ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 22.septembra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, 

Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors 

Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars 

Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
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1.  Noteikt  J. M. piederošā namīpašuma  Latgales ielā 16A, Kārsavā, Kārsavas novads 

uzturēšanai  zemes gabalu  1200 kv.m. platībā- atbilstoši grafiskajam pielikumam. Veicot 

kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības robežas un platība var tikt precizētas. 

2. Noslēgt ar J. M. zemes nomas līgumu par  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.6809 

003 0151, Latgales ielā 16A, Kārsavā, Kārsavas novads, 1200 kv.m. platībā no 2014.gada 

01.oktobra līdz 2024.gada 01.oktobrim. 

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

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

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

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

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas 

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

 

 

 

13.& 

Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0249, Kārsavā, 

Kārsavas novadā 

/V.Bļinova 

 

Pamatojoties Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”  prasībām un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  ņemot vērā Kārsavas 

novada pašvaldības 2014.gada 22.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris 

Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

1.Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0249 adresi: Avotu iela 23A, 

Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717. 

  

 

 

  

14.& 

Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības  ar  kadastra apzīmējumu 6809 001 0249 , Avotu 

ielā 23A, Kārsavā, Kārsavas novads  sagatavošanu atsavināšanai 

/V.Bļinova/ 
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Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. S. ,deklarētā dzīves vieta _____, Kārsava, 

Kārsavas novads, 2014.gada 7.augusta iesniegums un Z. I., deklarētā dzīves vieta _______, 

Kārsava, Kārsavas novads 2014.gada 12.septembra iesneigums par pašvaldībai piekrītošās zemes 

vienības   kadastra apzīmējums 6809 001 0249, kopējā platība 1650 kv.m. 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” 

4ʹ.panta otrās daļas 6.punktu zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0249, kopējā platība 

1650 kv.m. ( veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta),  piekrīt 

Kārsavas novada pašvaldībai. Minētā zemes vienība ir starpgabals un robežojas ar A.S. piederošo 

īpašumu Avotu ielā 25, Kārsava, Kārsavas novads un Z. I. piederošo īpašumu Avotu ielā 21, 

Kārsava, Kārsavas novads.   Zemes vienība nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

 Atbilstoši „Publiskas  personas mantas atsavināšanas  likuma” 4.panta ceturtās daļas 

1.punktā noteiktajam A. S. un Z. I. ir tiesības ierosināt zemes vienības ar kadastra apzīmējums 

6809 001 0249 atsavināšanu.  

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

Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 22.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, 

Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET 

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

 

 

 

1.Nostiprināt īpašuma tiesības uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Avotu ielā 23A, 

Kārsava, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 001 0249, kopējā platība 1650 kv.m. ( 

veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta), uz Kārsavas novada 

pašvaldības vārda un nodot atsavināšanai. 

2. Ar šī lēmuma izpildi saistītos izdevumus segt no  Kārsavas novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

 

 

 

 

 

 

15.& 

Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   „Noriņas”-18, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

/V.Bļinova/ 

 

2014.gada 17.septembrī Kārsavas novada pašvaldībā saņemts M. N., dzīv. _________, 

Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads,  iesniegums, ar lūgumu sagatavot un nodot 

atsavināšanai pašvaldībai piekrītošu dzīvokli pēc adreses „Noriņas”-18, Malnava, Malnavas pag., 

Kārsavas novads.  
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Pamatojoties uz augstākminēto un likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 

17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 

30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu , 

5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā 

Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 22.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, 

Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET 

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

 

 

 

1. Atļaut atsavināt  dzīvojamās mājas „Noriņas”, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads dzīvokļa īpašumu Nr.18, kura sastāvā ietilpst  dzīvoklis Nr.18, mājas un zemes gabala 

3100 kv.m. platībā, kadastra numurs 6868 009 0551, 712 / 11816 domājamās daļas.  

2. Uzdot  Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju  privatizācijas komisijai: 

2.1. veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma „Norinas”-18, Malnava, Malnavas pag., 

Kārsavas novads ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

2.2. organizēt atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ievērojot Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 8.panta sestās daļas prasības. 

2.3. veikt dzīvokļa īpašuma „Noriņas”-18, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas novads 

atsavināšanu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktajā  kārtībā. 

 

 

 

 

16.& 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

/I.Silicka/ 

 

1. 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. Ņ. 11.08.2014.  iesniegums ar lūgumu anulēt 

ziņas par P. Č. 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 22.septembra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, 

Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors 

Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars 

Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
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2.1.Anulēt P. Č. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē :  ________, Kārsavā,  

Kārsavas novads, LV 5717; 

 2.2.Anulēt ziņas par P. Č. deklarēto dzīvesvietu ar Kārsavas novada domes lēmuma 

pieņemšanas datumu; 

 2.3.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot P. Č., 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. 

2. 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts I. K. 29.07.2014.  iesniegums ar lūgumu anulēt 

ziņas par P. K. 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 22.septembra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, 

Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors 

Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars 

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

 

 

2.1.Anulēt P. K. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē :  ______ Malnava, 

Malnavas pagasts,  Kārsavas novads, LV 5717; 

 2.2.Anulēt ziņas par P. K. deklarēto dzīvesvietu ar Kārsavas novada domes lēmuma 

pieņemšanas datumu; 

 2.3.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot P. K., 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. 

 

 

3. 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. Ņ. 11.08.2014.  iesniegums ar lūgumu anulēt 

ziņas par V. L. 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 22.septembra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, 

Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors 

Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars 

Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
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2.1.Anulēt V. L. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē :  _______________, 

Kārsavā,  Kārsavas novads, LV 5717; 

 2.2.Anulēt ziņas par V. L. deklarēto dzīvesvietu ar Kārsavas novada domes lēmuma 

pieņemšanas datumu; 

 2.3.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot V. L., 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. 

 

 

4. 

 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. Š. 31.07.2014.  iesniegums ar lūgumu anulēt 

ziņas par V. N. 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 22.septembra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, 

Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors 

Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars 

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

 

  

2.1.Anulēt V. N. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē :  _________, Kārsavā, 

Kārsavas novads, LV 5717; 

 2.2.Anulēt ziņas par V. N. deklarēto dzīvesvietu ar Kārsavas novada domes lēmuma 

pieņemšanas datumu; 

 2.3.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot V. N., 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. 

 

17.& 

Par saistošo noteikumu Nr. 20 

“Par Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 
apstiprināšanu 

/V.Lipska/ 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  43.panta pirmās daļas 5.punktu, 45.panta 

piekto, sesto un septīto daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 22.septembra 

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

sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris 

Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

 1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 20 “Par Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma 

apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” /pielikumā/. 

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

saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrijai. 

 

 

 

         18.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļa  

parādu dzēšanu 

/V.Lipska/ 

 

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

fiziskajām personām, kuras ir mirušas un kurām ar pašvaldības lēmumu ir izbeigtas zemes 

lietošanas tiesības, izbeigtas zemes nomas tiesības vai VZD KR datos ir atzīme, ka būvju piederība 

nav noskaidrota /pieder citai personai, bet nekustamā īpašuma nodoklis par mājokli bija rēķināts uz 

mirušo personu/. 

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

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

 Saskaņā ar Civillikuma 693.panta 2.daļu, mantiniekiem jāizsaka sava griba pieņemt 

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

viņa faktiskā valdījumā, bet pretējā gadījumā – no ziņu saņemšanas laika par to, ka mantojums 

atklājies. Mantinieki nav zināmi un nav pieteikušies. 

 Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.daļu, pašvaldību budžetos 

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

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

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

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

un nokavējuma naudas.  

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

ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu. 

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

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 
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22.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( 

Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 

Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudu sekojošam mirušām 

personām:  

 

 Goliševas pagastā:  

 

1) V. I. (miris 01.02.2006.), īpašums „Aizupes”, Goliševas pagasts, kadastra numurs 6854-

003-0128, par zemi (konts 99) pamatparāda (2008-2010) summa EUR 24.22,  nokavējuma nauda 

EUR 21.38, kopā EUR 45.60(26.01.2011. pašvaldības lēmums „Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu”); 
 

2) A. M. (miris 22.05.2000.), īpašums „Asari”, Goliševas pagasts, kadastra numurs 6854-

005-0036, par zemi (konts 271) pamatparāda (2001-2011) summa EUR 87.24,  nokavējuma nauda 

EUR 82.43, kopā EUR 169.67(27.08.2008. pašvaldības lēmums „Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu”); 
 

3) V. N. (mirusi 10.06.2006.), īpašums „Ausmas”, Goliševas pagasts, kadastra numurs 

6854-004-0245, par zemi (konts 215), pamatparāda (2007-2008) summa EUR 1.04,  nokavējuma 

nauda EUR 1.04, kopā EUR 2.08(27.08.2008. pašvaldības lēmums „Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu”); 
 

4) I. S. (miris 24.01.2012.), īpašums „Baltezers”, Goliševas pagasts, kadastra numurs 6854-

004-0018, par mājokli (konts 15395), pamatparāda (2012) summa EUR 10.70,  nokavējuma 

nauda EUR 4.31, kopā EUR 15.01 (VZD KR – būvju piederība nav noskaidrota); 

 

5) J. F. (mirusi 04.08.2011.), īpašums „Strupuļi”, Goliševas pagasts, kadastra numurs 

6854-004-0185, par mājokli (konts 15448,) pamatparāda (2011) summa EUR 7.11,  nokavējuma 

nauda EUR 2.87, kopā  EUR 9.98. (VZD KR dati –būvju piederība nav noskaidrota); 

 

6) J. M. (mirusi 05.03.2010.), par īpašumu „Zvaigznītes”, Goliševas pagasts, kadastra 

numurs 6854-005-0101, par zemi (konts 421) pamatparāda (2009-2010) summa EUR 41.63, 

nokavējuma nauda EUR 34.96, kopā EUR 76.59(24.11.2010. pašvaldības lēmums „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu”). 
 

Salnavas pagastā 

 

         1) A. P. (mirusi23.12.2007.), īpašums „Aizvēji”, Salnavas pagastā, kadastra numurs 6894-

007-0052 par laika periodu 2007.-2011.g., par zemi(9187)  pamatparāda summa EUR 91.34,  

nokavējuma nauda EUR 73.60, kopā EUR 164.94 (24.11.2010. pašvaldības lēmums „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu”); 
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2) A.B. (mirusi 31.12.2005.), īpašums „Ausekļi”, Salnavas pagastā, kadastra numurs 6894-

006-0295, par laika periodu 2001. - 2012.g., par zemi(8317), pamatparāda summa EUR 8.24,  

nokavējuma nauda EUR 6.55, kopā           EUR 14.79 (22.10.2012. pašvaldības lēmums „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu”); 
 

3) M. L. (mirusi 07.07.2009.),par īpašumu „Bez adreses”, Salnavas pagastā, kadastra 

numurs 6894-011-0062, par laika periodu no 2010.-2012.gadam, par zemi(9461), pamatparāda 

summa EUR 25.26,  nokavējuma nauda EUR 12.45, kopā EUR  37.71 un īpašumu „Bez adreses”, 

Salnavas pagastā, kadastra numurs 6894-011-0074, par laika periodu no 2011.-2012.gadam, par 

zemi(19735), pamatparāda summa EUR 5.15,  nokavējuma nauda EUR 2.69, kopā EUR  7.84 
(25.04.2012. pašvaldības lēmums „Par zemes nomas tiesību izbeigšanu”); 

 

4) I.S.(miris 25.03.2011.),par īpašumu „Bez adreses”, Salnavas pagastā, kadastra numurs 

6894-001-0022, par 2009.gadu, par zemi(9326) pamatparāda summa EUR 16.23,  nokavējuma 

nauda EUR 15.40, kopā EUR 31.63(27.01.2009. pašvaldības lēmums „Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu”); 
 

5) J. G. (mirusi , persona bez. personas koda),par īpašumu „Bez adreses”, Salnavas 

pagastā, kadastra numurs 6894-008-0052, par 2008.gadu, par zemi(8836), pamatparāda summa 

EUR 8.12,  nokavējuma nauda EUR 8.12, kopā          EUR  16.24(31.07.2008. pašvaldības lēmums 

„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”); 

 

 

6) A. B. (miris 15.04.2006.),par īpašumu „Meldri”, Salnavas pagastā kadastra numurs 

6894-011-0033, par 2011.gadu, par zemi(23018) pamatparāda summa EUR 29.64,  nokavējuma 

nauda EUR 17.36, kopā EUR 47.00,  un par mājokli(23019), par laika periodu no 2011.-

2013.gadam, pamatparāda summa EUR 16.26,  nokavējuma nauda EUR 5.64, kopā EUR 21.90 
(27.07.2011. pašvaldības lēmums „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”/ VZD KR dati – būves pieder 

citai personai); 
 

7) A.G.(bez.p.k., mirusi), par īpašumu „Mirtes” Salnavas pagastā, kadastra numurs 6894-

...-..... (neaktīva), par laika periodu no 2006.-2007.gadam, zeme(9289),  pamatparāda summa EUR 

9.83,  nokavējuma nauda EUR 9.83, kopā EUR  19.66 (27.01.2009. pašvaldības lēmums „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu”); 

 

8) A. R. (miris 16.05.2000.), par īpašumu „Nezālītes”, Salnavas pagastā, kadastra numurs 

6894-011-0044, par laika periodu no 2001.-2009.gadam, zeme(8558),  pamatparāda summa EUR 

83.20,  nokavējuma nauda EUR 82.68, kopā EUR  165.88, un mājoklis (17205), pamatparāda 

summa EUR 7.10,  nokavējuma nauda EUR 2.85, kopā EUR  9.95 (27.07.2011. pašvaldības lēmums 

„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”/ VZD KR dati – būves pieder citai personai); 

 

9) P. P. (miris 06.05.2008.),par īpašumu „Rudzīši”, Salnavas pagastā, kadastra numurs 

6894-010-0028, par laika periodu no 2008.- 2011.gadam, par zemi(8499), pamatparāda summa 

EUR 29.54,  nokavējuma nauda EUR 23.10, kopā EUR 52.64(27.07.2011. Pašvaldības lēmums  „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”); 
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10) Z. Z. (mirusi 07.02.2010.), par īpašumu „Saulesvijas” Salnavas pagastā, kadastra 

numurs 6894-008-0070, par laika periodu no 2008.- 2012.gadam, zeme (8840),  pamatparāda 

summa EUR 67.93,  nokavējuma nauda EUR 43.23, kopā EUR  111.16 pašvaldības (2012.g. 

lēmums „Par zemes nomas tiesību izbeigšanu”); 

11) R. N.(miris 09.02.2009.), par īpašumu „Skandīne”, Salnavas pagastā, kadastra numurs 

6894-003-0058, par 2009.gadu, par zemi(9331), pamatparāda summa EUR 44.02, nokavējuma 

nauda EUR 41.81, kopā EUR 85.83; 

 

12) M. S. (mirusi 16.06.2008.), par īpašumu „Stepanovi”, Salnavas pagastā, kadastra 

numurs 6894-011-0125, par 2012.gada 2.ceturksni, par zemi(8594), pamatparāda summa EUR 

1.41, nokavējuma nauda EUR 0.60, kopā EUR 2.01 (lēmums „Par zemes nomas tiesību izbeigšanu”); 

 

13) L. S. (mirusi 27.04.2009.) par īpašumu „Strodi”, Salnavas pagastā, kadastra numurs 

6894-010-0025, par  laika periodu no 2001.- 2012.gadam, par zemi(8497), pamatparāda summa 

EUR 312.22,  nokavējuma nauda EUR 253.06, kopā     EUR 565.28 (26.10.2007. Pašvaldības 

lēmums  „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, „Lēmums par nomas tiesību izbeigšanu”); 
 

14) J. B. (miris 19.04.2012.)par īpašumu „Vientuļnieki”, Salnavas pagastā, kadastra 

numurs 6894-008-0010, par laika periodu no 2012.-2013.gadam, par mājokli(17129), 

pamatparāda summa EUR 3.80,  nokavējuma nauda EUR 1.16, kopā EUR  4.96(VZD KR dati – 

Būves pieder citai personai). 

 

Mežvidu pagastā 

 

         1) G. R. (mirusi 16.03.2008.)par īpašumu „Rezēdas”, Mežvidu pagastā, kadastra numurs 

6870-001-0051, par laika periodu no 2005.-2011.gadam, parzemi(4842), pamatparāda summa 

EUR 107.26, nokavējuma nauda EUR 87.86, kopā EUR 195.12(26.01.2011. pašvaldības lēmums „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”); 

 

2) J. M. (miris 19.04.2012.),par īpašumu „Mediņi”, Mežvidu pagastā, kadastra numurs 

6870-005-0079, par 2011.gadu, par mājokli(16196), pamatparāda summa EUR 1.76, nokavējuma 

nauda EUR 1.03, kopā EUR  2.79(VZD KR dati – Būves nepieder zemes īpašniekam, piederība nav 

noskaidrota). 

 

Malnavas pagasts 

 

1) V.A. (miris 21.01.2003.)par īpašumu „Alaiņi”, Malnavas pagastā kadastra numurs 6868-001-

0029 par laika periodu no 2008.- 2011.gadam par zemi(1969) pamatparāda summa EUR 8.65 

nokavējuma nauda EUR 6.43, kopā EUR 15.08(26.06.2011. Pašvaldības lēmums „Par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu”) 

 

2) I. C. (mirusi 17.08.2010.) par īpašumu „Bez adreses”, Malnavas pagastā, kadastra 

numurs 6868-004-0165, par laika periodu no 2010.- 2011.gadam, par zemi (3249), pamatparāda 

summa EUR 64.14, nokavējuma nauda EUR 40.97, kopā EUR 105.11 (19.12.2012. Pašvaldības 

lēmums „Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu”), un par īpašumu „Kurmīši”, Malnavas 

pagastā, kadastra numurs 6868-003-0081, par laika periodu no 2012.- 2013.gadam, par zemi 
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(1860), pamatparāda summa EUR 286.15, nokavējuma nauda EUR 62.80, kopā EUR 348.95 

(22.10.2012. Pašvaldības lēmums „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”); 
 

3) A. B. (miris 28.11.2009.),par īpašumu „Cerāni”, Malnavas pagastā, kadastra numurs 

6868-003-0094, par laika periodu no 2010.-2011.gadam, par zemi(2696), pamatparāda summa 

EUR 11.92, nokavējuma nauda EUR 7.99(22.06.2011. Pašvaldības lēmums „Par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu”), un par 2011.gadu, par mājokli(15919), pamatparāda summa EUR 2.31, 

nokavējuma nauda EUR 1.36, kopā EUR  3.67(VZD KR dati – Būves pieder citai personai); 

 

4) A. K. (miris 11.10.2004.),par īpašumu „Daurijas”, Malnavas pagastā, kadastra numurs 

6868-008-0110, par laika periodu no 2002.- 2012.gadam, par zemi(1426), pamatparāda summa 

EUR 31.72, nokavējuma nauda EUR 27.02, kopā EUR 58.74(22.10.2012. Pašvaldības lēmums 12.29. 

„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”); 

 

5) Ņ. P. (mirusi 03.05.2012.),par īpašumu „Faunas”, Malnavas pagastā, kadastra numurs 

6868-003-0150, par laika periodu no 2011.- 2012.gadam, par zemi(1535,) pamatparāda summa 

EUR 7.08, nokavējuma nauda EUR 3.56, kopā           EUR 10.64(2012.g. Pašvaldības lēmums „Par 

zemes nomas tiesību izbeigšanu”);  

 

6) N. M. (mirusi 26.08.2011.),par īpašumu „Gailenes”, Malnavas pagastā, kadastra numurs 

6868-003-0145, par laika periodu no 2010- 2011.gadam, par zemi(15351), pamatparāda summa 

EUR 10.34  nokavējuma nauda EUR 7.07, kopā EUR 17.41 (2011.g.. Pašvaldības lēmums „Par zemes 

nomas tiesību izbeigšanu”), par 2011.gadu par mājokli(15788), pamatparāda summa EUR 3.88, 

nokavējuma nauda EUR 2.28, kopā EUR  6.16(Būves pieder citai personai); 

 

7) M. L.(mirusi 30.06.2004.),par īpašumu „Kallas”, Malnavas pagastā, kadastra numurs 

6868-009-0371, par 2011.gadu, par zemi(3285), pamatparāda summa EUR 7.11, nokavējuma 

nauda EUR 4.19, kopā EUR 11.30(22.06.2011. pašvaldības lēmums „Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu”); 

 

8) A. L. (miris 10.01.2001.),par īpašumu „Kreitusi”, Malnavas pagastā, kadastra numurs 

6868-008-0237, par 2010.gadu, par zemi(1379), pamatparāda summa EUR 7.11, nokavējuma 

nauda EUR 5.17, kopā EUR 12.28(31.07.2007. Lēmums par zemes atsavināšanu). 

 

Mērdzenes pagasts 

 

A. Š. (miris 10.01.2008.).par īpašumu „Rietumkalni”, Mērdzenes pagastā. kadastra numurs 

6872-001-0162. par 2010.gadu. par mājokli(16640). pamatparāda summa EUR 0.91. nokavējuma 

nauda EUR 0.65, kopā EUR 1.56  (VZD KR dati – būvju piederība nav noskaidrota). 

 

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

fiziskajām personām, kuras ir mirušas (īpašums ir pārdots). 

 . 

 Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.daļu, pašvaldību budžetos 

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

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

parādu atļauts dzēst fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja 
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nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas 

un nokavējuma naudas.   

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

ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu. 

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

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 

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

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( 

Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 

Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudu sekojošam mirušām 

personām: 

 

Goliševas pagastā 

 

P. A. (miris 124.11.2010.), par īpašumu „Pograničnijs”, Goliševas pagasts, kadastra 

numurs 6854-002-0001, par zemi (konts 17), pamatparāda (2010) summa EUR 37.63,  

nokavējuma nauda EUR 28.23, kopā EUR 65.86.  

 

 Malnavas pagastā 

 

S. A. (miris 13.05.2005.),par īpašumu „Jaunancāni”, Malnavas pagastā, kadastra numurs 

6868-005-0002, par 2006.gada2.- 4.cet.,  par zemi(2706), pamatparāda summa EUR 39.18, 

nokavējuma nauda EUR 39.18, kopā EUR 78.36. 

 

Salnavas pagastā 
 

S. B. (miris 05.08.2011.),par īpašumu „Kvieši”, Salnavas pagastā, kadastra numurs 6894-

006-0030, par 2011.gadu par zemi(9365) pamatparāda summa EUR 19.50, nokavējuma nauda 

EUR 11.17, kopā EUR 30.67, un par 2011.gadu par mājokli(17041), pamatparāda summa EUR 

0.86,  nokavējuma nauda EUR 0.51, kopā EUR 1.37 

 

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

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

nekustamā īpašuma nodoklis tika rēķināts pēc lietošanas tiesību izbeigšanas. 

  Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta 3.punkta 3.daļa paredz, ka  

nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo mēnesi pēc tam, kad 

izbeigušās valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma lietošanas vai nomas tiesības. 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.daļu, pašvaldību budžetos 

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

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

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

ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 

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

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( 

Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 

Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudu sekojošām 

personām, kurām ar pašvaldības lēmumu bija izbeigtas zemes lietošanas  vai nomas tiesības, bet 

nekustamā īpašuma nodoklis tika rēķināts:  

 

Salnavas pagastā 

 

V. V.-O. par īpašumu „Vilcāni”, Salnavas pagastā, kadastra numurs 6894-008-0034, par 

laika periodu no 2009.- 2011.gadam, par zemi(9424) pamatparāda summa EUR 64.53, 

nokavējuma nauda EUR 45.66, kopā EUR 110.19(27.01.2009. Pašvaldības lēmums „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu”), un par 2011.gadu par mājokli (17142),pamatparāda summa EUR 

2.08,  nokavējuma nauda EUR 1.23, kopā EUR 3.31 (VZD KR dati –būves pieder citai personai). 

 

Malnavas pagastā 

 

A. K. par īpašumu „Birzes”, Malnavas pagastā, kadastra numurs 6868-010-0204, par laika 

periodu no 2009.- 2011.gadam, par zemi(2643), pamatparāda summa EUR 24.18, nokavējuma 

nauda EUR 17.62, kopā EUR 41.80 (31.03.2009. Pašvaldības lēmums „Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu”).  
 

4. Kārsavas novada pašvaldībā, veicot datu bāzes sakārtošanu, konstatēja, ka nekustamā 

īpašuma nodoklis (par zemes vienību) ir aprēķināts divas reizes. 

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma 

nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas, kuru īpašumā vai tiesiskajā 

valdījumā ir nekustamais īpašums. 

 

 Pēc datu bāzē pieejamās informācijas redzams, ka: 

 

1) par īpašumu „Atvasaras“  ar kadastra numuru 6894-006-0044,  5.1 ha platībā 2005.gadā 

nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins ir veikts divām personām –E. Z. (8217) un  A. B. (8818). 

Apmaksu par nekustamā īpašuma nodokli ir veicis A.B.. 

 

2) A. H. par zemes vienību ar kadastra numuru  6894-007-0361 – 11.4 ha, 2008.gadā 

nekustamā īpāsuma nodokļaa aprēķins ir veikts īpašumam „Ciedrs“ (8894) – kadastra numurs 

6894-007-0171 un īpašumam „Saulgrieži“ (9374) - kadastra numurs 6894-007-0361. Apmaksa ir 

veikta par īpašumu „Saulgrieži“. 
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Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.daļu, pašvaldību budžetos 

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

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

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

ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu 

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

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 

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

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( 

Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 

Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudu personām, kurām 

kļūdas rezultātā nekustamā īpašuma nodoklis par vienu zemes īpašumu  bijis aprēķināts divas 

reizes:   

 

Salnavas pagasts 

 

1)E. Z.  par īpašumu „Atvasaras”, Salnavas pagastā, ar kadastra numuru 6894-006-0044, 

par 2005.gadu, par zemi (8217) kopsummā EUR 19.86 (Astoņpadsmit euro 86 centi), t.sk. 

pamatparāda summa EUR 9.93, nokavējuma nauda EUR 9.93; 

 

2) A. H. par īpašumu „Ciedrs“, Salnavas pagastā, ar kadastra numuru 6894-007-0171, par 

2008.gadu,par zemi (8894) aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par 2008.gadu kopsummā EUR  

8.85 (Astoņi euro 85 centi), t.sk. pamatparāds EUR 4.43, nokavējuma nauda EUR 4.42 . 

 

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

juridiskām personām, kuras ir izslēgtas no Uzņēmumu reģistra. 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.daļu, pašvaldību budžetos 

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

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

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 1.daļas 7.punktam nodokļa parādu atļauts dzēst 

nodokļu maksātājam — janodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir 

izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz Komerclikums, iestājas kreditoru 

prasījumu tiesību noilgums. 

 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos 

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

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

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

ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu 

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

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 

http://likumi.lv/doc.php?id=5490
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22.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( 

Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 

Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudu likvidētai 

Kooperatīvajai sabiedrība „Koop projekts”, reģistrācijas numurs 40003055087, juridiskā adrese: 

Graudu iela 68, Rīga, kura saskaņā ar LR Uzņēmuma reģistra datiem (LURSOFT datu bāze), likvidēta 
2014.gada 3.aprīlī - nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu „Veikals” (8673) ar kadastra 

numuru 6894-005-0179, Salnavas pagastā, Kārsavas novadā, par 2009.gadu, pamatparāda summa 

EUR 23.98,  nokavējuma nauda EUR 23.98, kopā EUR 47.96. 
 

 

 

      19.& 

Par saistošo noteikumu Nr. 21 

“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kārsavas novada administratīvajā 

teritorijā 2015.gadā” 
apstiprināšanu 

/V.Lipska/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  43.panta pirmās daļas 13.punktu, 45.panta 

piekto, sesto un septīto daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 22.septembra 

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

sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris 

Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

 1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 21 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 

Kārsavas novada administratīvajā teritorijā 2015.gadā” /pielikumā/. 

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

saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

 

20.& 

Par Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 2014.gada grozījumu 

1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 

/I.Silicka/ 
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 Pamatojoties uz 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 

13.10.2011. likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12.pantu, MK 16.10.2012. noteikumu 

Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 78., 79. un 

82.punktiem, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 22.septembra apvienotās 

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

veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, 

Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

 

Nodot Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 2014.gada grozījumu 1.redakciju publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

1. Noteikt Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 2014.gada grozījumu 

1.redakcijas publiskās apspriešanas termiņu no 2014.gada 6.oktobra līdz 2014.gada 

3.novembrim. 

2. Publicēt Paziņojumu par Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 

2014.gada grozījumu 1.redakcijas publisko apspriešanu pašvaldības mājas lapā 

www.karsava.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kārsavas novada vēstis”. 

3. Ievietot Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 2014.gada grozījumu 

1.redakciju pašvaldības mājas lapā www.karsava.lv un izlikt publiskajai apskatei – 

Kārsavas novada pašvaldības attīstības nodaļā – Mežmuiža, Malnavas fermas, Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads. 

4. Rakstiskus priekšlikumus par Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 

2014.gada grozījumu 1.redakciju var iesniegt līdz 2014.gada 3.novembrim Kārsavas 

novada pašvaldībā – Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV – 5717. 

5. Organizēt publiskās apspriešanas sanāksmes: Salnavas pagasta padomē 2014.gada 

24.oktobrī un Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā 2014.gada 28.oktobrī. 

6. Uzdot Kārsavas novada domes teritorijas plānotājai Mārītei Romanovskai informēt Darba 

uzdevumā minētās institūcijas par Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-

2024.gadam 2014.gada grozījumu 1.redakcijas publisko apspriešanu. 

 

 

 

                                                                             21.& 

                                                         Par Atzinības raksta piešķiršanu 

/J.Vorkalis/ 

 

Pamatojoties  uz  likuma „ Par pašvaldībām”  15.panta pirmās daļas 5.punktu,  2011.gada 

24.augusta   domes sēdē apstiprināto nolikumu” Kārsavas novada pašvaldības Atzinības raksta 

nolikums”, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 22.septembra apvienotās finanšu, 

http://www.karsava.lv/
http://www.karsava.lv/
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attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  

komitejas sēdes atzinumu,  2014.gada 23.septembra izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis 

Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors 

Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars 

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

 

 

 

Piešķirt Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu sekojošiem Kārsavas novada 

pedagogiem: 

 

Mežvidu pamatskola 

1. Elīna Grabovska 
Par radošu ieguldījumu skolas darba organizēšanā un 

vadīšanā. 

Salnavas pamatskola 

2. Janīna Ļubka 
Par godprātīgu pedagoģisko darbu audzēkņu izglītošanā un 

ieguldījumu Salnavas pamatskolas attīstībā 

Kārsavas vidusskola 

3. Antoņina Nalivaiko 
Par ilggadēju un radošu darbu skolēnu zināšanu kvalitātes 

nodrošināšanā 

Mērdzenes pamatskola 

4. Inese Avota 

Par ilggadēju,apzinīgu un godprātīgu darbu ,par 

 sporta aktivitāšu sekmēšanu, organizēšanu Mērdzenes  

pagastā un Kārsavas novadā 

Kārsavas Mūzikas un mākslas skola 

5. Jeļena Andrejeva 

Par profesionalitāti un nozīmīgu ieguldījumu kvalitatīvas 

kultūrizglītības nodrošināšanā, novada popularizēšanu valsts 

mērogā  

Malnavas koledža 

6. Ruta Kļaviņa 

Par  ieguldījumu Kārsavas novada un Malnavas  

koledžas attīstībā un tēla popularizēšanu ārpus novada 

robežām , kā arī jauno speciālistu sagatavošanā  

atbilstoši darba tirgus prasībām 

7. Jānis Novikovs 
Par  aktīvu darbību novada  sporta un tehniskās jaunrades 

aktivitātēs  un jauno speciālistu sagatavošanā  

 

 

22.& 

Par izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku, pedagogu, speciālistu 

darba samaksu 

/V.Šicāne/ 

1. 

Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts budžetu 2014.gadam”, MK noteikumiem Nr.836 

„Pedagogu darba samaksas noteikumi”, , MK noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un 



33 

 

sadala budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai laika 

periodam no 01.09.2014. līdz 31.12.2014. pamata un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba 

samaksai (bez valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām), ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2014.gada 22.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs 

Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

                 1 mēnesim  sadalīt sekojoši:  

 

KĀRSAVAS VIDUSSKOLA- EUR 24230.00 

2.SALNAVAS PAMATSKOLA- EUR 6327.00 

3. MEŽVIDU PAMATSKOLA- EUR 7392.00 

4. MĒRDZENES PAMATSKOLA - EUR 6854.00 

Sadalot piešķirto finansējumu, ievērot sekojošus mērķdotācijas sadales noteikumus izdalītā 

finansējuma ietvaros:  

1) nodrošināt mācību plāna realizāciju atbilstoši īstenotajām izglītības programmām; 

2) nodrošināt (kaut minimālu)  samaksu par klases audzināšanu; 

3) nodrošināt (kaut minimālu) apmaksu par rakstu darbu labošanu; 

4) nodrošināt (kaut minimālu) apmaksu par individuālo darbu ar skolēniem; 

5) pedagoga darba slodze –kopējais tarificēto stundu skaits nedēļā (gada) nedrīkst pārsniegt 

Darba likumā noteikto normālo nedēļas darba laiku - 40 stundas nedēļā, neskaitot 

promesoša pedagoga aizvietošanu; 

6) ja atļauj finansējums, tad var palielināt samaksu par pedagogu darba slodzi, jo MK 

28.07.2009.noteikumi Nr. 836 „ Pedagogu darba samaksas noteikumi”  paredz pedagogu 

zemāko mēneša darba algas likmi. 

 

 

1. Apmaksājot direktoru  1 likmi, piemērojot apmaksu par  likmi : 

1.1. Kārsavas vidusskolas direktoram- EUR 939,- 

1.2. Mērdzenes pamatskolas direktoram- EUR 805.00 

1.3.  Salnavas pamatskolas direktoram- EUR 700.05 

1.4. Mežvidu pamatskolas direktoram- EUR 700.05 

 

2.Apmaksāt sekojošas likmes direktoru vietniekiem: 

2.1.  piemērojot apmaksu par 1 likmi EUR 532.15 

2.1.1. Mežvidu pamatskola – 0.1 likmes; 

2.1.2. Salnavas pamatskola- 0.1 likmes 

2.2. piemērojot apmaksu par l likmi EUR  632.00 

2.2.1. Mērdzenes pamatskola- 0.1 likmes; 

2.3. piemērojot apmaksu par l likmi EUR  623.00 
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2.3.1. Kārsavas vidusskola – 2 likmes 

 

3. Apmaksāt sekojošas logopēda likmes, piemērojot MK noteikumu Nr. 836 „ Pedagogu 

darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 4.tabulu: 

 Kārsavas vidusskolā: 0.5 likmes 

Salnavas pamatskolā: 0.095 likmes. 

 

4. Apmaksāt sekojošas bibliotekāra likmes, piemērojot MK noteikumu Nr. 836 „ Pedagogu 

darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 4.tabulu: 

   4.1.Kārsavas vidusskola - 0.5 likmes  

                  4.2. Salnavas pamatskola – 0.1 likmes 

   4.3. Mežvidu pamatskola- 0.1 likmes  

         4.4. Mērdzenes pamatskola- 0.1 likmes  

 

5. Pedagogiem, kuriem ir normatīvajos aktos noteiktā izglītība un kas strādā ar 

izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestādēs, noteikt 6% piemaksu par attiecīgajām mācību 

priekšmetu stundām. 

 

6. Pedagogiem, kuriem ir piešķirta 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpe, noteikt piemaksu attiecīgi 

31,87 euro, 79,68 euro un 99,60 euro apmērā par vienu pedagoga darba likmi proporcionāli 

tarificētajai slodzei. 
 

  

7. Apmaksāt pedagoga palīga sekojošas likmes, piemērojot MK noteikumu Nr. 836 „ 

Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 4.tabulu: 

7.1. Salnavas pamatskola - 0.5 likmes; 

7.2. Mērdzenes pamatskola – 0.666  likmes 

 

8. Apmaksāt  internāta pedagoga sekojošas likmes, piemērojot MK noteikumu Nr. 836 „ 

Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 4.tabulu: 

8.1. Kārsavas vidusskola – 1 likme; 

8.2. Mežvidu pamatskola-1 likme; 

8.3. Salnavas pamatskola-1 likme. 

 

9. Apmaksāt pagarinātās dienas grupas pedagoga sekojošas likmes, piemērojot MK 

noteikumu Nr. 836 „ Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 4.tabulu: 

9.1. Kārsavas vidusskola – 1 likme; 

9.2. Mežvidu pamatskola-0.35 likmes; 

9.3. Salnavas pamatskola-0.35 likmes; 

9.4. Mērdzenes pamatskola- 0.5 likmes. 

 

10.  Apmaksāt pedagoga karjeras konsultanta sekojošas likmes, piemērojot MK noteikumu 

Nr. 836 „ Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 4.tabulu: 

10.1. Kārsavas vidusskola- 01 likme. 
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Par mērķdotācijas sadali attiecīgajās izglītības iestādēs atbildīgi to vadītāji. Izglītības iestāžu 

vadītājiem,  nepieciešamības gadījumā, ar  02.01.2015. veikt pārtarifikāciju.  

 
2. 

Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts budžetu 2014.gadam”, MK noteikumiem Nr.836 

„Pedagogu darba samaksas noteikumi”, , MK noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un 

sadala budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai laika 

periodam no 01.09.2014. līdz 31.12.2014. pamata un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba 

samaksai (bez valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām), ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2014.gada 22.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs 

Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

                 1 mēnesim  sadalīt sekojoši:  
 

 

1. Apmaksāt pedagogu piecgadīgo, sešgadīgo bērnu apmācība no valsts mērķdotācijām pēc 

sekojošām likmēm, piemērojot MK noteikumu 836 „ Pedagogu darba samaksas noteikumi”” 

1.pielikuma 4.tabulu: 

 

1.1. Mežvidu PII „Saulīte”                1,283 likmes, t.sk., 0.116 likmes nodarbību sagatavošana 

1.2. Malnavas PII „Sienāzītis”            2.2 likmes, t.sk.,   0.2 likme nodarbību sagatavošana 

1.3. Malnavas PII „Aizgāršas fil.”      0.55 likmes, t.sk., 0.05 likmes nodarbību sagatavošana 

1.4. Mērdzenes pamatskola                1.45 likmes, t.sk., 0.116 likmes nodarbību  

sagatavošana 

1.5. Kārsavas PII                                 2,78 likmes, t.sk.,  0.2 likme nodarbību sagatavošana 

1.6. Salnavas pamatskola                   0.55.likmes, t.sk., 0.05likmes nodarbību sagatavošana. 

 

2. Apmaksāt no valsts mērķdotācijām mūzikas pedagogu piecgadīgo, sešgadīgo bērnu 

apmācību, piemērojot MK noteikumi Nr. 836 „ Pedagogu darba samaksas noteikumi”” 

1.pielikuma 4.tabulu,  pēc sekojošām likmēm : 

 

  2.1. Mežvidu PII „Saulīte’             0.1 likme,  

  2.2. Kārsavas PII                             0.425 likmes, t.sk., 0.05 likmes nodarbību  

sagatavošana 

2.3. Salnavas pamatskola 0.05 likmes; 

       2.4. Malnavas PII „Sienāzītis”        0.325 likmes, t.sk., 0.025 likmes nodarbību  

sagatavošana 
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 2.5. Mērdzenes pamatskola             0.125 likmes.  

 

3. Apmaksāt no valsts mērķdotācijām logopēda pedagoga piecgadīgo, sešgadīgo bērnu 

apmācību, piemērojot MK noteikumi Nr. 836 „ Pedagogu darba samaksas noteikumi”” 

1.pielikuma 4.tabulu: 

 

   3.1. Malnavas PII „Sienāzītis       0.238 likmes; 

   3.2. Salnavas pamatskola             0.143 likmes; 

   3.3. Mērdzenes pamatskola          0.07 likmes;  

   3.4. Kārsavas pilsētas PII             0.238 likmes.  

                                                     

4. Apmaksāt piecgadīgo, sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu no pašvaldības finansējuma 

pēc sekojošām likmēm, piemērojot MK noteikumu 836 „ Pedagogu darba samaksas 

noteikumi”” 1.pielikuma 4.tabulu: 

 

4.1. Mežvidu PII „Saulīte”             2.566 likmes,t.sk., 0.232 likmes nodarbību sagatavošana    

4.2. Malnavas PII „Sienāzītis        2.2 likmes,t.sk., 0.2 likmes nodarbību sagatavošana    

4.3. Malnavas PII „Aizgāršas fil     0.539 likmes, t.sk., 0.049 likmes nodarbību sagatavošana    

4.4. Mērdzenes pamatskola             2.399 likmes,t.sk., 0.232 likmes nodarbību sagatavošana    

4.5. Kārsavas PII                                 6,02 likmes, t.sk.,  0.6 likmes nodarbību sagatavošana 

4.6. Salnavas pamatskola                   0.55.likmes, t.sk., 0.05 likmes nodarbību sagatavošana    

 

 

5.Apmaksāt no pašvaldības finansējuma mūzikas pedagogu piecgadīgo, sešgadīgo bērnu 

apmācību, piemērojot MK noteikumi Nr. 836 „ Pedagogu darba samaksas noteikumi”” 

1.pielikuma 4.tabulu,  pēc sekojošām likmēm : 

 

 5.1. Mežvidu PII „Saulīte’          0.309 likmes, t.sk., 0.034 likmes nodarbību sagatavošana 

5.2. Kārsavas PII                          0.675 likmes, t.sk., 0.05 likmes nodarbību sagatavošana 

5.3. Mērdzenes  pamatskola 0.284 likmes, t.sk., 0.034 likmes nodarbību sagatavošana 

5.4. Malnavas PII „Sienāzītis”      0.362 likmes,t.sk., 0.037 likmes nodarbību sagatavošana 

5.5. . Salnavas pamatskola             0.087 likmes,t.sk., 0.012 likmes nodarbību sagatavošana 

 

     

 

 

                                                                       23.& 

Par grozījumiem noteikumos „Kārtība, kādā kārsavas novada pašvaldībā aprēķina un 

sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības, vispārējās 

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

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām izmaksām” 

/I.Silicka/ 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punktu, 2009.gada 

22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts 



37 

 

budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, Ministru 

kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, ņemot 

vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 22.septembra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, 

Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors 

Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars 

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

 

 

 

Veikt grozījumus noteikumos „ Kārtība, kādā Kārsavas novada pašvaldībā aprēķina 

un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības, vispārējās 

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

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām izmaksām”/pielikumā/. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                      

 

     24.& 

Par saistošo noteikumu Nr. 22 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2014.gada 23.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Kārsavas novada pašvaldības  budžetu 2014.gadam”” 

apstiprināšanu 

/S.Sprukte/ 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

2.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 

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

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( 

Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 

Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 22 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. 
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25.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu amata vienību sarakstos  
/S.Sprukte/ 

 

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

4.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 22.septembra apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  

komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –..... (deputātu uzvārdi); PRET –..... (deputātu 

uzvārdi); ATTURAS –..... (deputātu uzvārdi), Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu amata vienību 

sarakstos/pielikumā/. 

 

 

26.& 

Iesniegumu izskatīšana 

/P.Laganovskis/ 

 
1.  

 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts I. R. iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo 

platību Kārsavā. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 

2014.gada 22.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta 

un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 

( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris 

Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

Sniegt  I. R. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņai  istabu  18.kvm  platībā 

dzīvoklī nr. 14, dzīvojamajā mājā „Noriņas  ”, Malnavā, Kārsavas novads.  

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

      2. 

 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts J. U. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam 

dzīvojamo platību. 

1.1.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 
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22.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( 

Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 

Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

Noraidīt J. Ū. iesniegumā izteikto lūgumu par dzīvojamās platības piešķiršanu. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

                                                          3. 

 

Kārsavas novada pašvaldība ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas 

iesniegto lēmuma projektu  piešķirt E. G. dzīvojamo platību. 

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 

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

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( 

Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 

Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

Reģistrēt E. G. Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās 

palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru  52. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

4. 

 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts J. M. iesniegums ar lūgumu apmainīt iesniedzējai 

pašreiz izīrēto dzīvokli nr.2 Miera ielā 21, pret dzīvokli nr.1 Telegrāfa ielā 7, Kārsavā. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 

2014.gada 22.septembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta 

un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 

( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris 

Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
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Apmierināt J. M. iesniegumā izteikto lūgumu un apmainīt iesniedzējai pašreiz izīrēto 

dzīvokli nr.2 Miera ielā 21, pret dzīvokli nr.1 Telegrāfa ielā 7, Kārsavā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 
 

27.& 

                      Par  Mērdzenes kultūras nama  vadītājas  iecelšanu amatā 

/I.Silicka/ 

 

Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  9.punktu, kas nosaka, ka 

dome ar savu lēmumu var  iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī 

citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot: 

PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, 

Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 Iecelt  Anitu Šarkovsku  Mērdzenes kultūras nama vadītājas  amatā  ar 2014.gada 

25.septembri.  

28.& 

Par grozījumiem 19.06.2014. lēmumā Nr.13 prot. Nr.6 „ Par domes priekšsēdētājas  ikgadējo 

atvaļinājumu”  

/P.Laganovskis/ 

 

Kārsavas novada pašvaldība ir izskatījusi novada domes priekšsēdētājas Ināras Silickas 

iesniegumu par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu.  

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

nolikums” 15.1.punktu, Ināras Silickas personīgo iesniegumu, atklāti balsojot: PAR –14 (  Pēteris 

Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, 

Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Ināra Silicka nepiedalās 

balsošanā,Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 
Izteikt lēmuma 2. apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

  

    2) no 06.10.2014. līdz 19.10.2014., 

 par  laika periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 30.jūnijam   

 2. Domes priekšsēdētāja vietniekam Pēterim Laganovskim aizvietot domes 

priekšsēdētāju viņas atvaļinājuma laikā. 

 

29.& 

Par  novada administratīvo komisiju 
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/P.Laganovskis/ 

 

Pamatojoties  uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka , 

ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, 

komisijās, valdēs un darba grupās ,  atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, 

Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

 

Ievēlēt   administratīvās komisijas sastāvā Juri Vorkali. 

 

30.& 

Par nekustamā īpašuma „Kaļvi” kadastra Nr. 6870 007 0002 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

          Kārsavas novada pašvaldībā 23.09.2014. ir saņemts J. A. dzīves vieta deklarēta- ________ 

Mežvidu pag., Kārsavas nov., iesniegums par nekustamā īpašuma „ Kaļvi” Mežvidu pagastā , 

Kārsavas novada ar kadastra apzīmējumu .6870 007 0002 sadalīšanu, atdalot trīs atsevišķus zemes 

gabalus ar kadastra apzīmējumiem 6870 010 0001 – 1,5 ha; 6870 010 0002 – 5,9 ha; 6870 010 

0197 – 4,2 ha platībā.  Jaunizveidotam  īpašumam  piešķirt nosaukumu “Baravikas”. 

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, atklāti balsojot: PAR –15 ( 

Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 
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Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

       1 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Kaļvi” Mežvidu pagasta Kārsavas novada kadastra 

apzīmējums. 6870 007 0002, atdalot trīs atsevišķus zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 6870 

010 0001 – 1,5 ha; 6870 010 0002 – 5,9 ha; 6870 010 0197 – 4,2 ha platībā.  

       2.Jaunizveidotam  īpašumam  piešķirt nosaukumu “Baravikas”. 

.  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.  

 

 

31.& 

Par zemes nodalīšanu, nosaukum un adreses piešķiršanu,  nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa noteikšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 09.09.2014. saņemts akciju sabiedrības „Sadales tīkls” 

02.06.2014. iesniegums Nr. 30EF10-20.01/773 Par zemes nodalīšanu un adreses noteikšanu ( reģ. 

Nr. 1.3.9/693), ar lūgumu nodalīt zemi AS „Latvenergo”valdījumā esošai apakšstacijai TP-8347, 

būves kadastra pazīmējums 68720028116001,  kas atrodas  uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6872 002 0297 Mērdzenes pagasta Pudinavas ciemā, piešķirt  nosaukumu  un adresi,   

kā arī noteikt izmantošanai atbilstošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0297 ir apbūvēta zemes vienība, kas   

nekustamā īpašuma valsta kadastra informācijas sistēmā ir ieskaitīta rezerves zemes fondā.   

 Ar Kārsavas novada pašvaldības domes 28.08.2014. lēmumu tika noteikts, ka minētā 

apbūvētā zemes vienība piekrīt pašvaldībai. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 8. Panta 4.
1 

daļu, valstij piederošā un piekrītošā zeme, uz kuras atrodas akciju 

sabiedrības “Latvenergo” īpašumā vai valdījumā esošie energoapgādes objekti un kura ir 

nepieciešama valsts komercdarbības veikšanai, piekrīt valstij un zemesgrāmatās tiek ierakstīta uz 

valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā  

 Saskaņā ar iesniegumam pievienoto grafisko pielikumu būves uzturēšanai ir nepieciešama 

tikai zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0297 daļa. 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra 19.pants nosaka, ka pamatojoties uz šā likuma 24.panta 

pirmās daļas 1., 2., 3., 5., 6., 7. Un 11.punktā minēto personu iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu 

un šā likuma 34.panta nosacījumiem Kadastra informācijas sistēmā drīkst:  sadalīt reģistrētu 

nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos. 

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

zemesgrāmatās” 8. Panta 4.
1 

daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra  likuma,  Ministru kabineta 

noteikumu „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, prasībām,   likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 

atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris 

http://likumi.lv/doc.php?id=124247#p24
http://likumi.lv/doc.php?id=124247#p34
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Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0297, atdalot būves ar kadastra 

apzīmējumu 68720028116001 uzturēšani nepieciešamo zemes platību 0,03 ha, precizējot 

atlikušās zemes vienības daļas platību -0,44 ha, saskaņā ar šim lēmumam pievienoto 

grafisko pielikumu 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību robežas un platības tiks precizētas. 

2. Pieškirt nosaukumu „TP-8347” nekustamam īpašumam, kas sastāv no sadalīšanas 

rezultātā izveidotās zemes vienības un būves ar kadastra apzīmējumu 6872 002 8116 001. 

3. Piešķirt atdalītai zemes vienībai un ar to saistītai būvei adresi „TP-8347”, Pudinova, 

Mērdzenes pag., Kārsavas nov. 

 4. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma  lietošanas mērķi-ar maģistrālajām 

elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, 

gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju 

apbūve kods 1201.  

5. Noteikt, ka sadalīšanas rezultātā atlikusī zemes vienība ir stargabals un piekrīt Kārsavas 

novada pašvaldībai. 

 

32.& 

Par zemes pastāvīgās  lietošanas tiesību izbeigšanu  

/A.Orinska/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā saņemta Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 

09.09.2014.. vēstule Nr.9-02/382775-2/1 ( reģistrēta 09.09.2014. Nr.1.3.10/694)  Par informācijas 

sniegšan, kurā konstatēts, ka V. N. nav atzītas īpašuma tiesības uz lietošanā piešķirto mantojamo 

zemi – „Zabaļoviči”, kadastra numurs  6868 012 0084, kas sastāv no vienas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6868 012 0084 3,7 ha platībā. 

Uz zemes vienības atrodas ēkas.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 

„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 

piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis 

Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors 

Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars 

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

  

 

1. Izbeigt V. N. dzīves vieta deklarēta- _________, Lemešova, Malnavas pag., Kārsavas 

nov., lietošanas tiesības uz zemes vienību Kārsavas novada Malnavas pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6868 012 0084 -3,7 ha platībā.  

2. Atzīt, kaapbūvētā zemes vienība Kārsavas novada Malnavas pagastā  ar kadastra 

apzīmējumu 6868 012 0084 -3,7ha platībā ir piekrītoša Kārsavas novada pašvaldībai.  

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  
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33.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 19.06.2014. lēmumā ( sēdes prot. 

Nr.6,6.&)  Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Malnavas pagasta Malnavas ciemā 

robežu pārkārtošanu  un  platību  precizēšanu 

/A.Orinska/ 

 

 Sakarā ar to ka Kārsavas novada pašvaldības domes 19.06.2014. lēmumā ( sēdes prot. Nr.6., 

6.&)  Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Malnavas pagasta Malnavas ciemā robežu 

pārkārtošanu  un  platību  precizēšanu, paredzot  atsevišķu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 6868 009 0413, 6868 009 0414, 6868 009 0417apvienošanu, nav noteikts kuram 

nekustamam īpašumam apvienotā zemes vienība pievienojama vai  tiek reģistrēta jauns 

nekustamais īpašums, nav iespējams lēmumā ietverto informāciju aktualizēt nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmā. 
  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, atklāti balsojot: PAR –15 

( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris 

Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

 

Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6868 009 

0413, 6868 009 0414, 6868 009 0417 apvienošanas rezultātā izveidoto zemes vienību reģistrēt kā 

jaunu nekustamo  īpašumu  ar  nosaukumu „Ārzeme“. 

  

Domes sēdes nobeigumā domes priekšsēdētāja Ināra Silicka aicināja domes deputātus 

30.septembrī doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Auces novada pašvaldību. Deputāti 

atbalstīja I.Silickas priekšlikumu. 

 

Sēdi slēdz plkst.17.35 

 

 

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 
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