
           

 
  

 

 

 

 

 

 

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 
Kārsavā 

 

 22.12.2015.                                                                  Nr.15 

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, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, 

Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars 

Lipskis,Modris Karpovs,Vairis Poikāns,Andris Šicāns, Inta Rancāne 

 

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

Anna Orinska,   sociālā dienesta vadītāja Andžela Malakāne,izglītības metodiķe Inta Laganovska-

Vesere, kultūras darba koordinatore Valentīna Kirsanova, autoceļu uzturēšanas vecākais speciālists 

Aleksandrs Šarkovskis, bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieks Jānis Kašs 

 

 

Klātesošās personas-  nav 

 

 

Darba kārtība: 

 

 

 

mailto:dome@karsava.lv


1. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses maiņu nekustamiem īpašumiem 

2. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 

3. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību sadali  

4. Par nekustamā īpašuma „Mežrozes”, kadastra Nr. 6872 005 0074 sadalīšanu 

5. Par  pašvaldības nekustamā īpašuma objektu apvienošanu 

6. Par pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību iznomāšanu 

7. Par dzīvoklim “Ogulāji”-5, Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, piekrītošās 

zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

8. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam 

9. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa- Skolas iela 3B-1, Kārsava, Kārsavas novads 

atsavināšanu otrajā izsolē  un grozījumiem izsoles noteikumos 

10. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Vienības iela 49A-14, Kārsava, Kārsavas novads 

atsavināšanu otrajā izsolē  un grozījumiem izsoles noteikumos 

11. Par Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 29.oktobra lēmuma Nr.5 (prot. Nr.12) 

“Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rītiņi”, Otrā Bozova, Salnavas pagasts, 

Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai” atcelšanu  

12. Par saistošajiem noteikumiem Nr.16“Grozījumi 2015.gada 24.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.12“Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Kārsavas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs”” 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa  parāda dzēšanu 

14. Par telpas nomas līguma pagarināšanu 

15. Par  ziedojumu ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu  

16. Par  Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas ieņēmumu plāna palielināšanu 

17. Par plānotā finansējuma darba devēja pabalstiem, sakarā ar ģimenes locekļa vai 

apgādājamā nāvi, piešķiršanu 

18. Par līdzekļu piešķiršanu būvprojekta izstrādei  

19. Par saistošo noteikumu Nr.17 Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 

26.februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 

2015. gadam””  apstiprināšanu 

20. Par saistošo noteikumu Nr.18 “ Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 

pieņemšanu 

21. Par novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēnu izdevumu atlīdzināšanu 

piedaloties sporta sacensībās, konkursos un olimpiādēs. 

22. Grozījumi 2015.gada 23.aprīļa Kārsavas novada pašvaldības autoceļu fonda nolikumā 

23. Par Kārsavas novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa programmu 2016.-

2018.gadam 

24. Par grozījumiem amatu sarakstos uz 01.01.2016. 



25. Par grozījumiem„Kārsavas novada pašvaldības domes deputātu, iestāžu vadītāju un 

darbinieku atlīdzības sistēmas nolikumā” 

26. Par grozījumiem 29.10.2015.lēmumā Nr. 21 “Par pašvaldības grants ceļu atlases 

kritēriju apstiprināšanu pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos” ietvaros .” 

 

27. Par  saistošo noteikumu Nr.15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas 

novadā”precizēšanu 

28. 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, Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav , domes sēdes darba kārtība apstiprināta. Sēdes darba kārtībā 28 jautājumi.  

 

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

Sēdes papildus darba kārtībā 5 jautājumi.  

 

 

 

Papildus jautājumi: 

1. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platību precizēšanu 

2. Par  Kārsavas novada Malnavas pagasta Malnavas ciema adrešu piešķiršanu un  

maiņu 

3. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6872 006 0020 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

4. Par  izmaiņām Kārsavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas 

sastāvā 

5. Par pārskata par Kārsavas novada bāriņtiesas darbību 2014.gadā apstiprināšanu 

 

 

 

 



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, Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav , domes sēdes  papildus darba kārtība apstiprināta. 

 

 

1.& 

Par nosaukuma piešķiršanu un adreses maiņu nekustamiem īpašumiem 

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja iesniegto informāciju par objektu 

adresēm, kuras nav atrodamas Valsts adrešu reģistrā, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 14. panta otro daļu, kas nosaka, ka nosaukumus apbūvei paredzētajām zemes 

vienībām apstiprina attiecīgā novada dome, atbilstoši Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu 

Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, Ministru kabineta 

08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas sistēmas noteikumi” prasībām un  likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 47.panta pirmo daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 

2015.gada 15.decembra attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors 

Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

1.Piešķirt  nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 009 

0199  nosaukumu “Rimeži” . 

2.Piešķirt  nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 009 

0193  nosaukumu “Sarmas” . 

3.Mainīt ēkām un būvēm  kuras atrodas uz  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 005 0140  

adresi: “Vasariņi” Mortuzāni, Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV -5725 uz  adresi: “Vasariņi” 

Ūzulnieki,  Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV -5725.                       

4.Mainīt ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0258  adresi: “Jasmīni” Mežvidi, 

Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV -5725 uz  adresi: “Dzelzceļa māja 2, Mežvidi, Mežvidu pag., 

Kārsavas nov. LV -5725.                       

Piešķirt  Dzelzceļa mājai 2 telpu grupu adreses: 

Dzelzceļa māja 2 – 1, Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV -5725. 

Dzelzceļa māja 2 – 2, Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV -5725. 

5.Mainīt saimniecības ēkai  ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0275 004  adresi: “Dzelzceļa māja 

2” Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV -5725, uz  adresi: “Stacija Mežvidi”,  Mežvidi, 

Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV -5725.                       

Dzēst datu bāzē saimniecības ēkai ar kadastra apzīmējumu  6870 006 0275 004 piešķirtas telpu 

grupas: 

 Dzelzceļa māja 2 – 1, Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV -5725.   

Dzelzceļa māja 2 – 2, Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV -5725. 

  6.Mainīt  nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 006 

0139 un uz tās esošajām ēkām un būvēm,  nosaukumu  “Ozoliņi” un adresi: “Ozollejas” Skūpova, 



Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV -5725 uz nosaukumu “Ozolāres” un adresi: “Ozolāres” Skūpova,  

Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV -5725.                       

  

 

 

2.& 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

/A.Orinska/ 

 

          Kārsavas novada pašvaldībā 14.12.2015. saņemts V. P. iesniegums (reģ. Nr.1.3.11.2/1065) 

par zemes nomas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 005 8054 – 0,7 

ha platībā. 

         Pamatojoties uz V. P. 14.12.2015. personīgo iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 27. punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 15.decembra attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris 

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

 

        Izbeigt noslēgtu lauku apvidu nomas līgumu Nr. 15-1.3./ 14 starp Kārsavas novada 

pašvaldību un  V. P. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 005 8054 – 0,7 ha platība ar 

01.01.2016. 

 

 

3.& 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību sadali  

                                                                  /A.Orinska/ 

 

Saskaņā ar Kārsavas novada teritorijas plānojumā 2012.-2024. gadam noteiktajām ciemu 

robežām, uz atsevišķām pašvaldībai piekritīgām  zemes vienībām atrodas vairāki  publiskas 

lietošanas  satiksmes infrastruktūras būves – pašvaldības ceļi vai ielas, ir nepieciešams sadalīt šādas 

zemes vienības atbilstoši Kārsavas novada pašvaldības bilancē esošajam pašvaldības ielu un ceļu 

sastāvam. 

Sakarā ar izveidojušos situāciju nav iespējams veikt minēto publiskas lietošanas satiksmes 

infrastruktūras objektu īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. 

Pamatojoties 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, 20.06.2006. gada Ministru kabineta 

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

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” , prasībām, saskaņā ar Kārsavas novada pašvaldības 

2012. Gada 22.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Kārsavas novada teritorijas plānojuma 

2012.-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 27.punktu , ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 

15.decembra attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 

(Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns 

, Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris 



Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Sadalīt Mērdzenes pagasta nekustamā īpašuma “Pagasta ceļi” zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6872 002 0227, atdalot zemes vienības daļu 0,16 ha platībā, kas pēc 

zemes lietošanas veida klasificējama kā zeme zem ceļiem,  saskaņā ar pievienoto grafisko 

pielikumu. 

 

2. Sadalīt Mērdzenes pagasta nekustamā īpašuma “Pagasta ceļi” zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6872 002 0232, atdalot zemes vienības daļu 0,29 ha platībā, kas pēc 

zemes lietošanas veida klasificējama kā zeme zem ceļiem,  saskaņā ar pievienoto grafisko 

pielikumu. 

 

3. Sadalīt Mērdzenes pagasta nekustamā īpašuma “Pagasta ceļi” zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6872 002 0235, atdalot zemes vienības daļu 0,49 ha platībā, kas pēc 

zemes lietošanas veida klasificējama kā zeme zem ceļiem,  saskaņā ar pievienoto grafisko 

pielikumu. 

 

4. Veicot zemes vienību robežu uzmērīšanu, zemes vienību platības un robežas tikt 

precizētas un noteikti apgrūtinājumi. 

 

5. Noteikt visām sadalīšanas rezultātā izveidotām zemes vienībām nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi -zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā, kods 1101. 

 

 

4.& 

Par nekustamā īpašuma „Mežrozes”, kadastra Nr. 6872 005 0074 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 15.12.2015. ir saņemts iesniegums par nekustamā īpašuma “ 

Mežrozes”, kadastra numurs 6872 005 0074 sadalīšanu. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32., 33. Pantu, pēc tiesīgās 

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

izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos 

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

objektus (t.sk. zemes vienības). 

Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

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

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

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, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, 

kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos 

nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2015.gada 15.decembra attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris 

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Mežrozes” Kārsavas novada Mērdzenes  pagastā 

ar kadastra numuru 6872 005 0074,  atdalot vienu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6872 001 0042-3,3 ha platībā. 

 

2. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Džonīši“. 

 

5.& 

Par  pašvaldības nekustamā īpašuma objektu apvienošanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 14.12..2015. ir saņemts zemes nomas pirmtiesīgās personas T. 

L.  iesniegums par viņas nomā esošo pašvaldībai piekritīgo zemes vienību apvienošanu un  nodošanu 

atsavināšanai. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32., 33. Pantu, pēc tiesīgās 

personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā drikst apvienot vairākus viena veida nekustamā 

īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā. 

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. 

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, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, 

kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos 

nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām, ņemot vērā Kārsavas novada 



pašvaldības 2015.gada 15.decembra attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris 

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Apvienot pašvaldības nekustamā īpašuma objektus, pievienojot  nekustamajam 

īpašumam „Taurijas” Kārsavas novada Malnavas  pagastā ar kadastra numuru 6868 013 0049 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 013 0114-1,9 ha platībā. 

 

6.& 

Par pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 26.11.2015. lēmumā (sēdes prot. Nr..&) 

noteiktā  termiņā uz pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām nav pieteikušies vairāki nomas 

pretendenti, pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi par 

publiskas personas  zemes nomu”,  likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, ņemot vērā 

Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 15.decembra attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris 

Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav 

; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Iznomāt I. B., dzīves vieta deklarēta – “Pīpes”, Pudinova, Mērdzenes pag., Kārsavas, 

Kārsavas nov., pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0212 -1,4 ha 

platībā , lauksaimnieciskai izmantošanai bez apbūves tiesībām uz laiku no  2016. gada 1. janvāra 

līdz 2020. gada 31. decembrim. 

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

darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

2. Iznomāt A. G., dzīves vieta deklarēta- “Ozoliņi”, Meitri, Mērdzenes pag., Kārsavas nov., 

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0143 neapbūvēto daļu 0,5 

ha platībā ( saskaņā ar šim lēmumam pievienoto grafisko pielikumu) , lauksaimnieciskai 

izmantošanai bez apbūves tiesībām uz laiku no  2016. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim. 

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

darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

3. Noteikt, ka iznomāto zemes vienību nomas maksa ir 1,5% no zemes vienību kadastrālās 

vērtības gadā.  

 

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

pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumus  par minēto zemes vienību  nomu.  

 



 

                                                                        7.& 

Par dzīvoklim “Ogulāji”-5, Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, piekrītošās zemes 

domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

/A.Orinska/ 

 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2015.gada 07.decembrī  saņemts  L. K., deklarētā dzīvesvieta 

______________________ Ogres novads, kura vārdā , pamatojoties uz pilnvaru ar reģistra Nr.3933, 

ko 2014.gada 25.novembrī apliecinājusi Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Baiba Dambe, rīkojas 

V. S., dzīvesvieta deklarēta ___________________Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads,   iesniegums 

par dzīvoklim “Ogulāji”-5, Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, piesaistītās zemes gabala 

domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatēts, ka dzīvoklis 

“Ogulāji”-5, Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads,  saskaņā ar 1991.gada 21.jūnija likuma 

”Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju “ 19.pantu, ar 1993.gada 

28.septembra vienošanos ,  tika nodots īpašumā pret pajām V. K.. Ar mantojuma apliecību Nr.190, 

kuru izsniedza Latgales apgabaltiesas zvērināts notārs M.Jakimova, L.  K. atzīts par V. K. pirmās 

šķiras mantinieku un viņam ir atzītas mantojuma tiesības uz visu atstāto mantojumu, kura sastāvā ir 

arī dzīvokļa “Ogulāji”-5, Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads īpašums. Ar Ludzas rajona 

tiesas 2015.gada 07.decembra spriedumu  Civillietā Nr.22031515 ir atzītas par spēkā neesošām visas 

tiesas noteiktajā termiņā nepieteiktās tiesības uz minēto nekustamo īpašumu un nolemts ierakstīt L. 

K. īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz nekustamo īpašumu “Ogulāji”, kas  atrodas Salnavā, Salnavas 

pagastā, Kārsavas novadā, ar kadastra numuru 6894 900 0041- dzīvokļa īpašumu Nr.5, kas sastāv 

dzīvokļa ar kopējo platību 41,1 kv.m., kā arī daudzdzīvokļu mājas un palīgēkas kopīpašuma 

411/3548 domājamām daļām. 

Dzīvojamai mājai “Ogulāji”, Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, piesaistītais zemes 

gabals reģistrēts Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, Salnavas  pagasta zemesgrāmatas  

nodalījums Nr.100000060532.  Zemes gabala kadastra apzīmējums 6894 006 0429, kopējā platība 

2387 kv.m.. Dzīvoklim “Ogulāji”- 5, Salnava, Salnavas  pagasts, Kārsavas novads, piekrīt 411/3548 

domājamās daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala. 

Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmā daļa nosaka, 

ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likuma “Par kooperatīvo dzīvokļu 

privatizāciju” un likuma “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” 

komisija nosaka katra dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma domājamo daļu un nodod privatizācijai vai 

nomā uz 99 gadiem zemes gabalu , uz kura dzīvojamā māja uzcelta, bet šā panta ceturtā daļa nosaka, 

ka šā panta pirmajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas 

atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības. 

Ņemot  vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” 75.panta pirmo un ceturto daļu , likuma  “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās  

daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 15.decembra attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 



Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris 

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

 

 

1.Nodot L. K. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai “Ogulāji”, Salnava, Salnavas 

pagasts, Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6894 006 0429) dzīvoklim 

Nr.5 ( telpu grupas kadastra apzīmējums 68940060429001-005) piekrītošās 411/3548  domājamās 

daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala 2387 kv.m. kopplatībā. 

2.Noslēgt vienošanos ar L. K. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

 

 

8.& 

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam 

/A.Orinska/ 

 

Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums” 17.panta  4¹ daļu, 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2015.gada 15.decembra attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris 

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

Piešķirt nekustamajam īpašumam ,kadastra numurs 6809 003 0109, adrese: Vienības iela 64, 

Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717 nosaukumu “Amatnieku un tūrisma centrs ”Līču mājas””. 

 

 

9.& 

Par nekustamā īpašuma dzīvokļa- Skolas iela 3B-1, Kārsava, Kārsavas novads 

atsavināšanu otrajā izsolē  un grozījumiem izsoles noteikumos 

/A.Orinska/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldības dome 2015.gada 28.maijā pieņēma lēmumu Nr.10 (prot. Nr.5) 

“Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa Nr.1, Skolas ielā 3B, Kārsavā, Kārsavas novadā īpašuma 

nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai” atsavināt, pārdodot izsolē, Kārsavas novada pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu  Skolas iela 3B-1, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 6809 

900 0537. Ar Kārsavas novada pašvaldības domes 2015.gada 29.oktobra  lēmumu Nr.2 (prot. Nr.12) 

“Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas iela 3B-1, Kārsava, Kārsavas novads atsavināšanas cenas 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu” tika apstiprināta izsolamā  objekta atsavināšanas  cena (pirmās 

izsoles sākuma cenu) EUR 1700, 00 (viens tūkstotis septiņi simti euro un 00 centi) un apstiprināti 

izsoels noteikumi. 

 Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta  pirma daļā noteikts, ka var rīkot 

otru izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles cenu ne vairāk ka par 20 procentiem. 



Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu  ,kā arī 

Kārsavas novada pašvaldības dome 2015.gada 28.maija lēmumu Nr.10 (prot. Nr.5) “Par pašvaldībai 

piekrītošā dzīvokļa Nr.1, Skolas ielā 3B, Kārsavā, Kārsavas novadā īpašuma nodibināšanu un 

nodošanu atsavināšanai” un Kārsavas novada pašvaldības domes 2015.gada 29.oktobra  lēmumu 

Nr.2 (prot. Nr.12) “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas iela 3B-1, Kārsava, Kārsavas novads 

atsavināšanas cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”  apstiprināto izsoles noteikumu 6.1.3. 

apakšpunktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 15.decembra attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris 

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

 

1. Uzskatīt par nenotikušu Kārsavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Skolas 

iela 3B-1, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 6809 900 0537 pirmo izsoli. 

2.Noteikt nekustamā īpašuma Skolas iela 3B-1, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 

6809 900 0537 otro  izsoli un apstiprināt otrās izsoles sākuma cenu EUR 1360,00 ( viens tūkstotis 

trīs simti sešdesmit  euro un 00 centi). 

3. Apstiprināt grozījumus  nekustamā īpašuma Skolas iela 3b-1, Kārsava,  Kārsavas novads 

izsoles noteikumos, kuri apstiprināti ar  Kārsavas novada pašvaldības  2015.gada 29.oktobra domes 

sēdes lēmumu Nr.2 (prot. Nr.12) - “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas iela 3B-1, Kārsava, 

Kārsavas novads atsavināšanas cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”- grozījumi pielikumā. 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas komisijai 

veikt nekustamā īpašuma otro izsoli LR  likuma „Publiskas mantas atsavināšanas likums” un 

01.02.2011.MK noteikumu  Nr.109 „ Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”  

noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

10.& 

Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Vienības iela 49A-14, Kārsava, Kārsavas novads 

atsavināšanu otrajā izsolē  un grozījumiem izsoles noteikumos 

/A.Orinska/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldības dome 2015.gada 28.maijā pieņēma lēmumu Nr.9 (prot. Nr.5) 

“Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa Nr.14, Vienības ielā 49A, Kārsavā, Kārsavas novadā īpašuma 

nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai” atsavināt, pārdodot izsolē, Kārsavas novada pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu  Vienības iela 49A-14, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 

6809 900 0538. Ar Kārsavas novada pašvaldības domes 2015.gada 29.oktobra  lēmumu Nr.1 (prot. 

Nr.12) “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Vienības iela 49A-14, Kārsava, Kārsavas novads 

atsavināšanas cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” tika apstiprināta izsolamā  objekta 

atsavināšanas  cena (pirmās izsoles sākuma cenu) EUR 2200, 00 (divi tūkstoši divi simti  euro un 00 

centi) un apstiprināti izsoles noteikumi.  

Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 



Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta  pirma daļā noteikts, ka var rīkot 

otru izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles cenu ne vairāk kā par 20 procentiem. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu  ,kā arī 

Kārsavas novada pašvaldības dome 2015.gada 28.maija lēmumu Nr.9 (prot. Nr.5) “Par pašvaldībai 

piekrītošā dzīvokļa Nr.14, Vienības ielā 49A, Kārsavā, Kārsavas novadā īpašuma nodibināšanu un 

nodošanu atsavināšanai” un Kārsavas novada pašvaldības domes 2015.gada 29.oktobra  lēmumu 

Nr.1 (prot. Nr.12) “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Vienības iela 49A-14, Kārsava, Kārsavas 

novads atsavināšanas cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”  apstiprināto izsoles noteikumu 

6.1.3. apakšpunktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 15.decembra attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris 

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

 

1. Uzskatīt par nenotikušu Kārsavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

Vienības iela 49A-14, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 6809 900 0538 pirmo izsoli. 

2.Noteikt nekustamā īpašuma Vienības iela 49A-14, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra 

numurs 6809 900 0538 otro  izsoli un apstiprināt otrās izsoles sākuma cenu EUR 1760,00 ( viens 

tūkstotis septiņi simti sešdesmit  euro un 00 centi). 

3. Apstiprināt grozījumus  nekustamā īpašuma Vienības iela 49A-14, Kārsava,  Kārsavas 

novads izsoles noteikumos, kuri apstiprināti ar  Kārsavas novada pašvaldības  2015.gada 29.oktobra 

domes sēdes lēmumu Nr.1 (prot. Nr.12) - “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Vienības iela 49A-14, 

Kārsava, Kārsavas novads atsavināšanas cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”- grozījumi 

pielikumā. 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas komisijai 

veikt nekustamā īpašuma otro izsoli LR  likuma „Publiskas mantas atsavināšanas likums” un 

01.02.2011.MK noteikumu  Nr.109 „ Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”  

noteiktajā kārtībā. 

 

 

11.& 

Par Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 29.oktobra lēmuma Nr.5 (prot. Nr.12) 

“Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rītiņi”, Otrā Bozova, Salnavas pagasts, Kārsavas 

novads nodošanu atsavināšanai” atcelšanu 

/A.Orinska/ 

 

Nekustamā īpašuma “Rītiņi”, Otrā Bozova, Salnavas pagasts, Kārsavas novads atsavināšanas 

gaitā tika konstatēts, ka pirmpirkuma tiesīgā persona , ar kuru 2009.gada 29.maijā  ir noslēgts lauku 

apvidus  zemes nomas līgums reģ. Nr.340, neatbilst LR likuma “Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 28.pantā un 29.pantā noteiktajām prasībā, t.i. nevar iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi. 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 17.punktu un 27.punktu, 

LR likuma  “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.pantu un 29.pantu,  ņemot vērā Kārsavas 

novada pašvaldības 2015.gada 15.decembra attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, 

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

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars 



Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

Atcelt  Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 29.oktobra lēmuma Nr.5 (prot. Nr.12) “Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma “Rītiņi”, Otrā Bozova, Salnavas pagasts, Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai” . 

 

 

 

 

12.& 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.16 

“Grozījumi 2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.12 

“Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem 

Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēs”” 
                                                                    /I.Silicka/ 

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta trešo daļu, 43.panta trešo daļu, 45.panta 

otro, piekto, sesto un septīto daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 17.decembra 

finanšu komitejas atzinumu, 2015.gada 18.decembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

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

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

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 16 “Grozījumi 2015.gada 24.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.12  “Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Kārsavas novada pašvaldības 

izglītības iestādēs”” /pielikumā/. 

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

noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

 

 

13.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļa  

parāda dzēšanu 

/I.Silicka/ 

 

 

1.1.Kārsavas novada pašvaldība konstatēja nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas esamību personām, pret kurām triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās 

nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu un kas kopsummā nav lielāka par 

piecpadsmit euro.  

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 1.daļas 5.punktu nekustamā 

īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš nodokļu 



maksātājam – šā likuma 26.panta 6.1daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma 

termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. 

 Savukārt likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.1daļa nosaka, ka nokavēto nodokļu 

maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja 

piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro. 

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

īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 1. Daļas 5.punktu, trešo un 

ceturto daļu, 26.panta 6.1daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 17.decembra 

finanšu komitejas atzinumu, 2015.gada 18.decembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

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

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

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu sekojošām personām:  

 

Kārsava 

 

R. F. par īpašumu Alejas iela 95, Kārsavā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6809-002-

0076 par 2011.gadu par zemi (10219) pamatparāda summa EUR 0.06 nokavējuma nauda EUR 0.05,  

kopā EUR 0.11 

 

A. R. par īpašumu Skolas iela 3A-27, Kārsavā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6809-

900-0384 par 2011.gadu par zemi (501984) pamatparāda summa EUR 1.28 nokavējuma nauda EUR 

1.01,  kopā EUR 2.29 un  par mājokli (501985) pamatparāda summa EUR 5.83  nokavējuma nauda 

EUR 4.61, kopā EUR 10.44 (kopsummā EUR 12.73) 

 

 

Kārsavas Evanģēliski Luteriskai draudzei, reģistrācijas numurs 90000659753, par īpašumu 

Parka iela 4, Kārsavā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6809-003-0024 par 2009.gadu par zemi 

(10799) pamatparāda summa EUR 0.55 nokavējuma nauda EUR 0.55,  kopā EUR 1.10; par īpašumu 

Parka iela 6, Kārsavā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6809-003-0111 par 2009.gadu par zemi 

(10686) pamatparāda summa EUR 0.36 nokavējuma nauda EUR 0.36,  kopā EUR 0,72; par īpašumu 

Parka iela 10, Kārsavā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6809-003-0024 par 2011.gadu par zemi 

(10810) pamatparāda summa EUR 0.75 nokavējuma nauda EUR 0.75,  kopā EUR 1.50 (kopsummā 

parāds EUR 3,32) 

 

Malnavas  pagastā:   

 



E. K. par īpašumu „Celmiņi”, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6868-

510-0023 par 2010.gadu par mājokli (15076) pamatparāda summa EUR 7.11 nokavējuma nauda 

EUR 6.78,  kopā EUR 13.89 

 

S. S. par īpašumu „Mežrozītes”,  Malnavas pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 

6868-009-0106 par 2010.gadu par mājokli (15241) pamatparāda summa EUR 5.98  nokavējuma 

nauda EUR 5.70,  kopā EUR 11.68 

 

A. N. par īpašumu „Semjoni”, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6868-

003-0132 par 2010.gadu par mājokli (15090) pamatparāda summa EUR 7.11 nokavējuma nauda 

EUR 6.80,  kopā EUR 13.91 

 

Ā. Č. par īpašumu „Maigoņi”, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6868-

003-0172 par 2012.gadu par zemi (1492) pamatparāda summa EUR 0.96 nokavējuma nauda EUR 

0.64, kopā EUR 1.60  

 

M.Z. par īpašumu „Svīres”,  Malnavas pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6868-

007-0042 par 2010.gadu par zemi (1090) pamatparāda summa EUR 7.11 nokavējuma nauda EUR 

6.78,  kopā EUR 13.89 

 

I. K. par īpašumu „Vairogi”,  Malnavas pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6868-

008-0127 par 2010.gadu par mājokli (15738) pamatparāda summa EUR 0.75 nokavējuma nauda 

EUR 0.72,  kopā EUR 1.47 

 

G. K. par īpašumu „Vējkalni”, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6868-

009-0244 par 2007.gada 4.cet. par zemi (1296) pamatparāda summa EUR 2.60 nokavējuma nauda 

EUR 2.60,  kopā EUR 5.20 

 

M. M. par īpašumu „Kušķi”,  Malnavas pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6868-

010-0016 par 2010.gadu par zemi (3136) pamatparāda summa EUR 2.33 nokavējuma nauda EUR 

2.23, kopā EUR 4.56 un par īpašumu „Zāni”, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra 

numuru 6868-011-0130 par 2010.gadu par zemi (3115) pamatparāda summa EUR 4.78 nokavējuma 

nauda EUR 4.57, kopā EUR 9.35 (kopsumma EUR 13.91) 

 

Z. Ļ. par īpašumu „Rigondas”,  Malnavas pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 

6868-008-0096 par 2010.gadu 2.cet. par zemi (3127) pamatparāda summa EUR 3.56 nokavējuma 

nauda EUR 3.31, kopā EUR 6.87 

 

A. L.  par īpašumu „Itaka”, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6868-

011-0107 par 2010.gadu par zemi (1800) nokavējuma nauda EUR 1.59 , kopā EUR 1.59 

 

J. K. par īpašumu „Luksti”, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru kadastra 

numurs 6868-510-0017 par 2011.gadu par mājokli (15050) pamatparāda summa EUR 7.10  

nokavējuma nauda EUR 5.76,  kopā EUR 12.86 

 



S. K. par īpašumu „Dzirciems”, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 

6868-002-0041 par 2010.gadu par zemi (1891) pamatparāda summa EUR 1.47  nokavējuma nauda 

EUR 1.37,  kopā EUR 2.84 

 

M. B. par īpašumu „Uldīši”,  Malnavas pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6868-

003-0144 par 2012.gadu par zemi (1530) pamatparāda summa EUR 7.10 nokavējuma nauda EUR 

4.47,  kopā EUR 11.57 

 

J. P. par īpašumu „Zibarti”,  Malnavas pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6868-

010-0106 par 2010.-2011.gadiem par mājokli (15835) pamatparāda summa EUR 0.44 nokavējuma 

nauda EUR 0.35,  kopā EUR 0.79 

 

V. P. par īpašumu „Klinšrozītes”,  Malnavas pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 

6868-009-0215 par 2010.gadu par mājokli (15187) pamatparāda summa EUR 7.11 nokavējuma 

nauda EUR 6.79,  kopā EUR 13.90 

 

 

Salnavas pagastā:   

 

E. L. par īpašumu „Līčmalas”, Salnavas pagastā, Kārsavas novada par zemi (8189) ar 

kadastra numuru 6894-005-0100 par 2010.gadu pamatparāda summa EUR 0.01 nokavējuma nauda 

EUR 0.01, kopā EUR 0.02 

 

B. N. par īpašumu Ozolu iela 5, Salnavas pagastā, Kārsavas novadā  par zemi (8304) ar 

kadastra numuru 6894-006-0228 par 2011.gadu pamatparāda summa EUR 2.52 nokavējuma nauda 

EUR 2.05, kopā EUR 4.57 

 

A. K. par īpašumu “Kalnupe”, Salnavas pagastā, Kārsavas novadā  par mājokli (15148) ar 

kadastra numuru 6894-008-0065 par 2010.gadu pamatparāda summa EUR 0.10 nokavējuma nauda 

EUR 0.10, kopā EUR 0.20 

 

J. Z. par īpašumu „Egles”, Salnavas pagasta, Kārsavas novadā  par zemi (8233) ar kadastra 

numuru 6894-006-0071 par 2005.gadu pamatparāda summa EUR 0.02 nokavējuma nauda EUR 

0.02, kopā EUR 0.04 un par īpašumu ar kadastra numuru 6894-006-0372 par zemi (9174) par 

2007.gadu pamatparāda summa EUR 4.78 nokavējuma nauda EUR 4.78, kopā EUR 9.56 

(kopsummā EUR 9.60) 

 

 

 

Mežvidu pagastā 

 

V. L. par īpašumu „Eglīši”, Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6870-

005-0001 par 2011.gadu par mājokli (16200) pamatparāda summa EUR 0.04 nokavējuma nauda EUR 

0.02 , kopā EUR  0.06  

 



V. K. par īpašumu „Pulksteņi”, Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6870-

001-0050 par 2010.gadu par zemi (5163) pamatparāda summa EUR 0.17 nokavējuma nauda EUR 

0.16, kopā EUR 0.33  un par mājokli (16566) pamatparāda summa EUR 1.02 nokavējuma nauda EUR 

0.95 , kopā EUR  1.97 (kopsummā EUR 2.30) 

 

I. S. par īpašumu „Pabērzi”, Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6870-

010-0059 par 2010.gadu par zemi (4623)  pamatparāda summa EUR 2.72 nokavējuma nauda EUR 

2.35, kopā EUR  5.07 

 

V. P. par īpašumu „Liepiņi”,  Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā par mājokli (16361) ar 

kadastra numuru 6870-006-0213 par 2011.gadu pamatparāda summa EUR 0.01  

 

A. G. par īpašumu „Ladusāni”, Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā  par zemi (4625) ar 

kadastra numuru 6870-010-0014 par 2011.gadu pamatparāda summa EUR 0.37 nokavējuma nauda 

EUR 0.30, kopā EUR  0.67 

 

V. S. par īpašumu „Grāvīši”, Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā par mājokli (16262) ar 

kadastra numuru 6870-004-0050 par 2010.gadu pamatparāda summa EUR 0.01 nokavējuma nauda 

EUR 0.01, kopā EUR  0.02 

 

A. Z.par īpašumu „Grantskalni”, Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā  par zemi (4760) ar 

kadastra numuru 6870-003-0027 par 2011.gadu pamatparāda summa EUR 1.79 nokavējuma nauda 

EUR 1.45, kopā EUR  3.24 

 

 

Mērdzenes pagastā 

 

V. P. par īpašumu „Čeri”, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6872-

007-0093 par laika 17eriod no 2008.-2009.gadam par zemi (6558) pamatparāda summa EUR 3.30 

nokavējuma nauda EUR 3.32, kopā EUR 6.62 

 

J. K. par īpašumu „Kļavas”, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6872-

005-0220 par 2010.gadu par mājokli (15132) pamatparāda summa EUR 7.11 nokavējuma nauda 

EUR 6.78, kopā EUR 13.89 

 

J. K. par īpašumu „Kviešukalns”, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 

6872-005-0217 par 2011.gadu par zemi (6398) pamatparāda summa EUR 8.91 nokavējuma nauda 

5.60 kopā EUR 14.51  

 

I. G. par īpašumu „Mazkrievijas”, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 

6872-001-0163 par 2010.gadu par mājokli (16641) pamatparāda summa EUR 0.88 nokavējuma 

nauda EUR 0.85, kopā EUR 1.73 

 

L. G. par īpašumu „Mežmalsētas”, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 

6872-001-0009 par 2010.gadu par zemi (6067) pamatparāda summa EUR 0.03 nokavējuma nauda 

EUR 0.02, kopā EUR 0.05  
 



Č. L. par īpašumu „Rožkalēji”, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 

6872-005-0067 par 2010.gadu par mājokli (15081) pamatparāda summa EUR 7.11 nokavējuma 

nauda EUR 6.78, kopā EUR 13.89  

 

 

2.1.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. 
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 2015.gada 17.decembra 

finanšu komitejas atzinumu, 2015.gada 18.decembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

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

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

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada 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:  

 

Malnavas pagastā 

 

B. F. par īpašumu „Krusas”, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6868-

003-0128 par laika 18eriod no 2009.- 2011.gadam par zemi (1517) pamatparāda summa EUR 10.23 

nokavējuma nauda EUR 9.25, kopā EUR 19.48 (24.02.2009. Pašvaldības lēmums „Par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu”)  

 

Mērdzenes pagastā 

 

Ē. K. par īpašumu „Surmītes”, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 

6872-002-0241 par 2010.gadu par zemi (6857) pamatparāda summa EUR 21.40 nokavējuma nauda 

18.47, kopā EUR 39.87 (21.08.2008. Pašvaldības lēmums „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”). 

 

3.1.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, lauzts zemes nomas līgums , izbeigts dzīvojamo telpu īres līgums. 

  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.  

 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. Likuma “Par 

nodokļiem un nodevām”25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka 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 2015.gada 17.decembra 

finanšu komitejas atzinumu, 2015.gada 18.decembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

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

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

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudu sekojošam mirušām 

personām:  

 

Malnavas pagasts 

 

S. B. (mirusi 24.05.2014.) par īpašumu „Roko”, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra 

numuru 6868-003-0216 par laika periodu no 2007.-2012.g par zemi (3074) pamatparāda summa 

EUR 63.57 nokavējuma nauda EUR 55.45, kopā EUR 119.02 (22.10.2012. pašvaldības lēmums par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu). 

 

R. A. (mirusi 12.04.2011.) par īpašumu „Asnulāni”, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā ar 

kadastra numuru 6868-007-0048 par 2011.gadu par zemi (1061) pamatparāda summa EUR 31.76 

nokavējuma nauda EUR 25.80, kopā EUR 57.56 (24.02.2011. pašvaldības lēmums par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu). 

 

J. P. (miris 26.12.2013.) par īpašumu „Pīrāgi”, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra 

numuru 6868-013-0084 par laika periodu no2009.-2014.gadam par zemi (2141) pamatparāda 

summa EUR 26.86 nokavējuma nauda EUR 19.44, kopā EUR 46.30 (26.02.2015.domes sēdes 

protokols Nr.2.&2 Par zemes nomas lietošanas  tiesību izbeigšanu) 

 

Mērdzenes pagasts 

 

V. B. (mirusi 28.07.2005.) par īpašumu „Babri”, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā ar 

kadastra numuru 6872-001-0314 par 2010.gadu par zemi (6268) pamatparāda summa EUR 21.56 



nokavējuma nauda EUR 18.62, kopā EUR 40.18 (26.01.2011. pašvaldības lēmums par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu) 

 

J. K. (miris 15.04.1997.) par īpašumu „Bez adreses”, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā ar 

kadastra numuru 6872-003-0052 par 2010.gadu par zemi (6102) pamatparāda summa EUR 16.36 

nokavējuma nauda EUR 13.64 kopā EUR 30.00 (24.02.2011. pašvaldības lēmums par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu) 

 

V. L. (miris 06.10.2006.) par īpašumu „Ciedri”, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā ar 

kadastra numuru 6872-005-0216 par 2010.gadu par zemi (6429) pamatparāda summa EUR 14.97 

nokavējuma nauda EUR 12.93, kopā EUR 27.90 (22.06.2011. pašvaldības lēmums par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu) 

 

J. N. (mirusi 10.06.2010.) par īpašumu „Juzes”, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra 

numuru 6872-002-0110 par laika periodu no 2009.-2010.gadam par zemi (6706) pamatparāda 

summa EUR 8.82 nokavējuma nauda EUR 8.44, kopā EUR 17.26 (24.02.2011. pašvaldības lēmums 

par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu) 

 

Ļ. V. (mirusi  04.12.2012.) par īpašumu „Labas”, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā ar 

kadastra numuru 6872-003-0087 par laika periodu no 2000.-2008.gadam par zemi (6119) 

pamatparāda summa EUR 64.27 nokavējuma nauda EUR 64.84, kopā EUR 129.11 (21.08.2008. 

pašvaldības lēmums par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu) 

 

V. K. (miris 20.10.2013.) par īpašumu „Rijas”, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra 

numuru 6872-005-0296 par 2010.gadu par zemi (6367) pamatparāda summa EUR 34.93 

nokavējuma nauda EUR 31.70, kopā EUR 66.63 (26.01.2011. pašvaldības lēmums par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu)  

 

 J. Š. (miris 16.02.2000.) par īpašumu „Šici”, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra 

numuru 6872-003-0092 par laika periodu no 2010.-2011.gadam par zemi (6519) pamatparāda 

summa EUR 36.81 nokavējuma nauda EUR 30.86, kopā EUR 67.67 (24.02.2011. pašvaldības lēmums 

par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu) 

 

A. G. (miris 03.06.2008.) par īpašumu „Seri”, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra 

numuru 6872-001-0186 par laika periodu no 2009.-2010.gadu par zemi (6292) pamatparāda summa 

EUR 27.36 nokavējuma nauda EUR 26.23, kopā EUR 53.59 

 

L. O. (mirusi 11.05.2014.)  par izīrēto īpašumu  „Skolotāju māja”-12, Mērdzenes pagastā, 

Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6872-005-0354 par 2013.-2014.gadiem par zemi (18781) 

pamatparāda summa EUR 1.37 nokavējuma nauda 0.47, kopā EUR 1.84 un par mājokli (18701) 

pamatparāda summa EUR 4.15 nokavējuma nauda EUR 1.43, kopā EUR 5.58 (kopsummā EUR 

7.42)  

 

V. K. (mirusi 06.06.2011.)  par izīrēto īpašumu  „Skolotāju māja”-5, Mērdzenes pagastā, 

Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6872-005-0354 par 2010.-2011.gadiem par zemi (18779) 

pamatparāda summa EUR 4.35 nokavējuma nauda 3.83 kopā EUR 8.18 un par mājokli (18698) 



pamatparāda summa EUR 9.87 nokavējuma nauda EUR 8.46, kopā EUR 18.33 (kopsummā EUR 

26.51)  

 

 

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

fiziskajām personām, kuras ir mirušas.  

Saskaņā ar Notariāta likuma 297.pantu  sludinājumā zvērināts notārs uzaicina pieteikties 

visus tos, kuriem kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz mantojumu un 

norāda informāciju par to, ka termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas. 

 Atbilstoši Civillikuma 705.pantam  uzaicinājumā (sludinājumā par mantojuma atklāšanos) 

norādītajā termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas dzēš. 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. Likuma “Par nodokļiem un nodevām”25.panta pirmās daļas 3.punkts 

nosaka , ka 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 2015.gada 17.decembra 

finanšu komitejas atzinumu, 2015.gada 18.decembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

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

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

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudu sekojošam mirušām 

personām: 

 

 Goliševas pagastā 

 

T. I. (miris 13.12.2006.) par īpašumu „Tiltiņi”, Goliševas pagastā, Kārsavas novadā ar 

kadastra numuru 6854-003-0094. Par zemi (85) pamatparāda summa EUR 14.58 nokavējuma nauda 

EUR 0.09, kopā EUR 14.67 un par mājokli (15379) ) pamatparāda summa EUR 1.37 nokavējuma 

nauda EUR 0.01, kopā EUR 1.38 

 

V. J. (miris 23.03.2015.) par īpašumu ar nomas tiesībām “Avoti”, Goliševas pagastā, 

Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6854-003-0094. Par zemi (24175) pamatparāda summa EUR 

79.49 nokavējuma nauda EUR 27.61, kopā EUR 107.10.  

 

V. K. (persona bez p.k.) par īpašumu „Kudrjavevi”, Goliševas pagastā, Kārsavas novadā ar 

kadastra numuru 6854-003-0094 (par 1996.-2008.) par zemi (26) pamatparāda summa EUR 250.00 

nokavējuma nauda EUR 261.06, kopā EUR 511.06 

 

Malnavas pagastā 



 

A. O. (miris 17.10.2001.) par īpašumu „Brāļi”, Malnavas pagastā kadastra numurs 6868-010-

0143 par zemi (1579) pamatparāda summa EUR 40.91 nokavējuma nauda EUR 0.27, kopā EUR 

41.18 un par mājokli (15813) pamatparāda summa EUR 0.20  

 

Kārsava  

 

S. O. (miris 09.05.2004.) par īpašumu Dārzu iela 16, Kārsava, Kārsavas novadā ar kadastra 

numuru 6809-003-0167 par zemi (10746) pamatparāda summa EUR 16.73 nokavējuma nauda EUR 

12.40, kopā EUR 29.13 un par mājokli (17873) pamatparāda summa EUR 22.94 nokavējuma nauda 

EUR 10.02, kopā EUR 32.96 

 

Salnavas pagasts 

 

J. Š. (miris 18.106.2014.) par īpašumu ar nomas tiesībām „Spīdolas”, Salnavas pagastā, 

Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6894-006-0200. Par zemi (8295) pamatparāda summa EUR 

35.19 nokavējuma nauda EUR 12.94, kopā EUR 48.13 

 

P. B. (miris 08.06.2002.) par īpašumu „Bez adreses”, Salnavas pagastā, Kārsavas novadā ar 

kadastra numuru 6894-008-0050 par laika periodu no 2001.-2009.gadam par zemi (8422) 

pamatparāda summa EUR 25.86  nokavējuma nauda EUR 25.94, kopā EUR 51.80   

 

Mērdzenes pagasts 

 

R. Ņ. (mirusi 27.09.2009.) par īpašumu „Rītumi”-8, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā ar 

kadastra numuru 6872-00-0065. Par zemi (6240) pamatparāda summa EUR 11.34 nokavējuma 

nauda EUR 3.02, kopā EUR 14.36 un par mājokli (49456) pamatparāda summa EUR 9.77 

nokavējuma nauda EUR 2.58, kopā EUR 12.35 

 

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

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

 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. Likuma “Par 

nodokļiem un nodevām”25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka 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. 

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

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

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

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

uzskaites un atzīst pārējos izdevumos. 

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 2015.gada 17.decembra 

finanšu komitejas atzinumu, 2015.gada 18.decembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 



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

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

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudu mirušajai personai: 

 

 

 

 Malnavas pagastā 

 

R. S. (miris 31.03.2008.) par īpašumu „Rītupes”, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā ar 

kadastra numuru 6868-003-0104 par 2007.gada 3.,4. Cet. Par zemi (2698) pamatparāda summa EUR 

41.29 nokavējuma nauda EUR 41.29, kopā EUR 82.58 (izmaiņas ZG 09.08.2007.) 

 

 

6.1. Izskatot un pārbaudot informāciju no Kārsavas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma 

nodokļu administrēšanas sistēmas NINO, tika konstatēts, 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: 

 

-) par īpašumu „Mūrnieki“  ar kadastra numuru 6868-005-0021 2004.gadā nekustamā 

īpašuma nodokļa aprēķins ir veikts divām personām A. M. (2937) un  A. M. (1195). Apmaksu par 

nekustamā īpašuma nodokli ir veicis A. M. 

 

-) par īpašumu „Pļaviņi“  ar kadastra numuru 6868-008-0028 2010.gadā nekustamā īpašuma 

nodokļa aprēķins ir veikts divām personām A. R. (1007) un  J. S. (14795). Apmaksu par nekustamā 

īpašuma nodokli ir veikusi  J. S 

 

-) par zemes vienību ar kadastra numuru 6868-009-0603 īpašumā „Vējkalni“  ar kadastra 

numuru 6868-009-0143 (3273) un īpašumā „Vējkalni“  ar kadastra numuru 6868-009-0244 (1296) 

par 2008.gadā nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins ir veikts divas reizes G. K. Apmaksu par 

nekustamā īpašuma nodokli ir veikta pie īpāsuma ar kadastra numuru 6868-009-0143. 

 

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. 
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 2015.gada 17.decembra 

finanšu komitejas atzinumu, 2015.gada 18.decembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 



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

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

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada 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:   

 

 

Malnavas pagasts 

 

 A. M.  par īpašumu „Mūrnieki” Malnavas pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 

6868-005-0021 par 2004.gadu par zemi (2937) kopsummā EUR 85.94 t.sk. pamatparāda summa 

EUR 42.97nokavējuma nauda EUR 42.97 

 

A. R.  par īpašumu „Pļaviņi”, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6868-

008-0028 par 2010.gadu par zemi (1007) kopsummā EUR 24.04 t.sk. pamatparāda summa EUR 

12.21 nokavējuma nauda EUR 11.83 

 

G. K. par īpašumu „Vējkalni”, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numurs 6868-

009-0603 par 2008.gadu par zemi (1296) pamatparāda summa EUR 1.18 nokavējuma nauda EUR 

1.18,  kopsummā  EUR 2.36 

 

         7.1.Izskatot un pārbaudot informāciju no Kārsavas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma 

nodokļu administrēšanas sistēmas NINO, tika konstatēta parāda esamība personām par ēkām, kurām 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēta pazīme „Piederība nav 

noskaidrota”  vai būves reģistrētas citai personai. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. Panta 3. Punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma 

nodokli 24eriod24t24r pašvaldība atbilstoši likumam „ Par nekustamā īpašuma nodokli”. 

 Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu Nekustamā īpašuma 

nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai citādas 

vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskā valdījumā 

vai – šajā likumā noteiktajos gadījumos – lietošanā ir nekustamais īpašums. Par nekustamā īpašuma 

tiesisko valdītāju šā likuma izpratnē uzskatāma šā likuma – 2. Panta 3. Daļas 2. Un 3.punktā minētā 

persona, kurai īpašuma tiesības uz ēkām vai inženierbūvēm atjaunotas likumā noteiktajā kārtībā un 

kura tās ir pārņēmusi vai kura nekustamā īpašuma valdījumu ieguvusi uz mantojuma tiesību vai cita 

pamata. 

Savukārt likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 3.1 punktā norādīts, 

ka par ēkām, kas saskaņā ar šā likuma 2.pantu neatrodas kādas personas īpašumā vai tiesiskajā 

valdījumā nekustamā īpašuma nodokli maksā ēkas lietotājs. 

MK noteikumi Nr.495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas 

kārtība 47.1 punktā noteikts, ka par ēkas lietotāju likuma pārejas noteikumu 3.1 punkta izpratnē 

uzskatāma persona, kura faktiski izmanto ēku (tās daļu) bez dokumentu noformēšanas. 



 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 4.panta 11 daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma 

nodokļa administrēšanai izmanto Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

reģistrētos datus. Izmaiņas nekustamā īpašuma sastāvā vai nekustamā īpašuma objektu 

raksturojošajos datos nodokļa aprēķinā ņem vērā atbilstoši šajā likumā noteiktajai kārtībai, ja šīs 

izmaiņas ir reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Datus, kas netiek 

reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, nekustamā īpašuma nodokļa 

administrēšanai vietējā pašvaldība iegūst šajā likumā noteiktajā kārtībā vai no citām informācijas 

sistēmām. 

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. 
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 2015.gada 17.decembra 

finanšu komitejas atzinumu, 2015.gada 18.decembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

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

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

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

Dzēst kļūdaini aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu 

personām, kuras nav reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kā nodokļu 

maksātājas, personas ir mirušas vai personas deklarētā dzīves vietas adrese nav minētā īpašuma 

adrese. 

 

Malnavas pagastā 

 

B. F. par īpašumu „Krusas”, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6868-

003-0128  par 2010.gadam par mājokli (15780) pamatparāda summa EUR 5.49 nokavējuma nauda 

EUR 4.80, kopā EUR 10.29  

 

R.A. (mirusi 12.04.2011.) par īpašumu „Asnulāni”, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā ar 

kadastra numuru 6868-007-0048 par laika periodu no 2012.-2013.gadam par mājokli (15561) 

pamatparāda summa EUR 7.17 nokavējuma nauda EUR 3.20, kopā EUR 10.37  

 

A. R. par īpašumu „Seiļi”, Malnavas pagastā,  Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6868-

004-0095 par laika periodu no 2011.-2014.gadam par mājokli (15639) pamatparāda summa EUR 

11.51 nokavējuma nauda EUR 6.44, kopā EUR 17.95  

 

Mērdzenes pagasts 

 

Ē. K. par īpašumu „Surmītes”, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 

6872-002-0241 par 2010.gadam par mājokli (16684) pamatparāda summa EUR 0.75 nokavējuma 

nauda EUR 0.72, kopā EUR 1.47  



 

B. P. par īpašumu „Jurāni”, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6872-

006-0110 par laika periodu no 2011.-2013.gadam par mājokli (15172) pamatparāda summa EUR 

21.33 nokavējuma nauda EUR 13.45, kopā EUR 34.78   

 

V. K. par īpašumu „Rijas”, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6872-

005-0296 par 2010.gadu par mājokli (16800) pamatparāda summa EUR 0.70 nokavējuma nauda 

EUR 0.66, kopā EUR 1.36  
 

J. Š. par īpašumu „Šici”, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6872-

003-0092 par laika periodu no 2010.-2011.gadam par mājokli (16885) pamatparāda summa EUR 

2.77 nokavējuma nauda EUR 2.38, kopā EUR 5.15  

 

Goliševas pagasts 

 

A. K. par īpašumu „Calmi”, Goliševas pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6854-

005-0047 par mājokli (konts 15502) pamatparāda (2011-2014) summa EUR 20.76  nokavējuma 

nauda EUR 12.55, kopā  EUR 33.31  

 

V. J. par īpašumu “Tarasi”, Goliševas pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6854-

004-0258. Par mājokli (15468) pamatparāda summa EUR 6.28 nokavējuma nauda EUR 2.85, kopā 

EUR 9.13 

 

 

Salnavas pagasts 

 

V. M. par īpašumu „Lāči”, Salnavas pagastā, Kārsavas novadā ar  kadastra numuru 6894-

010-0046 par mājokli (konts 17178) pamatparāda summa EUR 4.08  nokavējuma nauda EUR 1.81, 

kopā  EUR 5.89  

 

A. G. par īpašumu „Rogi”, Salnavas pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6894-

008-0091 par mājokli (konts 17157) pamatparāda summa EUR 7.63  nokavējuma nauda EUR 4.72, 

kopā  EUR 12.35  

 

 

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

juridiskām personām, kuras ir izslēgtas no Uzņēmumu reģistra. 

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

atļauts dzēst nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos 

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

kreditoru prasījumu tiesību noilgums. 

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

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

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

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

uzskaites un atzīst pārējos izdevumos. 

http://likumi.lv/doc.php?id=5490


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 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 2015.gada 17.decembra 

finanšu komitejas atzinumu, 2015.gada 18.decembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

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

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

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudu kopējā summā EUR 

365.23 , t.sk. pamatparāds EUR 197.34, nokavējuma nauda EUR 167.89 

Nosaukums Likvidācijas 

datums 

Pagasts Īpašums, kad.Nr. Konta 

Nr. 

Pamatparāds 

EUR 

Nokavējuma 

nauda      

EUR  

Kopā 

EUR 

SIA “MEŽA 

FONDS” 

09.09.2015. Mežvidi “Pabērzi”, 

68700100059 

24555 3,25 0,26 3,51 

SIA 

Nastonex 

15.10.2014. Mērdzene “Plūmjuleja”, 

68720020292 

6876 194,09 167,63 361,72 

 

 

9.1. Izskatot un pārbaudot informāciju no Kārsavas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma 

nodokļu administrēšanas sistēmas NINO, tika konstatēta parāda esamība personām, kurām ir 

iestājies maksājuma piedziņas noilgums, tāpēc nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav 

iespējama. 

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

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

laikā. Šī likuma 9.panta 2.daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai 

nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par 

nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu 

izpildes kārtībai. Pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas 

paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas 

termiņa iestāšanās brīža. 

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

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

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

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

uzskaites un atzīst pārējos izdevumos. 

Dome konstatē, ka attiecībā uz konkrētām personu ir iestājies maksājuma piedziņas 

noilgums, tāpēc nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama. /Nekustamā īpašuma 



nodokļa maksāšanas pienākums ir izbeidzies pēc zemes īpašuma/lietojuma tiesību izbeigšanās. 

Nekustamā īpašuma nodoklis ir nomaksāts atbilstoši tekošā gada likumdošanai./ 

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. 

 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 2015.gada 

17.decembra finanšu komitejas atzinumu, 2015.gada 18.decembra apvienotās finanšu, attīstības un 

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

atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris 

Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav 

; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudu sekojošam personām, 

kurām ir iestājies maksājuma piedziņas noilgums:  

 

 

 

 

Malnavas pagasts 

 

M. O. par īpašumu „Mediņi”, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6868-

010-0001 par zemi (2863)  par 2006.gada 3.,4.cet. pamatparāda summa EUR 22.61 nokavējuma 

nauda EUR 22.61, kopā EUR 45.22 (03.07.2006. īpašnieka maiņa ZG) 

 

G. L. par īpašumu „Purmaļi”, Malnavas pagasts, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6868-

013-0061 par zemi (2129) par 2003.gada 3.,4.cet. pamatparāda summa EUR 8.91 nokavējuma nauda 

EUR 8.91, kopā EUR 17.82 (09.09.2003. īpašnieka maiņa ZG) 

 

L. R. par īpašumu „Sausnīši”, Malnavas pagasts, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6868-

008-0066 par zemi (1455)   par laika periodu no 2002.-2005.gadam pamatparāda summa EUR 29.48 

nokavējuma nauda EUR 29.48, kopā EUR 58.96 (Zemes īpašums ir dzēsts no kadastra reģistra) 

 

 

Mežvidu pagastā 

 

P. R. par īpašumu „Stepiņi”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6870-

…...... par zemi (4960)  laika 28eriod no 2000.-2007.gadam pamatparāda summa EUR 17.06 

nokavējuma nauda EUR 17.22, kopā EUR 34.28  

 

Mērdzenes pagastā 

 



E. L. par īpašumu „Antares”, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā ar kadastra numuru 6872-

007-0048 par zemi (6590) par laika periodu no 2004.-2006.gadam pamatparāda summa EUR 20.57 

nokavējuma nauda EUR 20.57, kopā EUR 41.14 (16.04.2004. pirkuma līgums) 
 

SIA „Rēzeknes Meža Rūpniecības sabiedrība” reģistrācijas numurs 50003204991 par 

īpašumu „Mežāres”, Mērdzenes pagastā, Kārsavaas novada ar kadastra numuru  6872-006-0041 par 

zemi (6332) par 2006.gadu  pamatparāda summa EUR 8.86 nokavējuma nauda EUR 8.86, kopā 

EUR 17.72 (26.01.2006. pirkuma līgums) 

 

 

14.& 

Par telpas nomas līguma pagarināšanu 

                                                                    /I.Silicka/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „FIBRA”, 

vienotais reģistrācijas numurs 42403008955, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, 

direktores A.Lebuses iesniegums, kurā tiek lūgts pagarināt 2014.gada 29.decembrī noslēgto telpu 

nomas līgumu, ar kuru līdz 31.12.2015. tika iznomāta telpa Kārsavas kultūras namā. Telpas platība 

ir 11,6 kv.m., nomas maksa - EUR 142,00 (Viens simts četrdesmit divi euro) mēnesī, kā arī 

pievienotās vērtības nodokli 21%, tas ir, EUR 14,81 par vienu kvadrātmetru. 

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

ir iespējams pagarināt iznomāšanas termiņu, atstājot spēkā līdzšinējo nomas maksu. Nomai būs 

regulārs raksturs /dažas reizes nedēļā/, pašvaldībai tās funkciju realizēšanai telpa nav nepieciešama 

pastāvīgi un telpas izmantošanas konkrēts laiks un ilgums tiks saskaņots ar kultūras nama vadītāju. 

Pašvaldība gūs ienākumus no savas mantas iznomāšanas. Šādos gadījumos nav nepieciešams 

izsludināt nomas tiesību izsoli. 
 3.Pamatojoties uz Ministru Kabineta 08.06.2010. noteikumu nr.515 „Noteikumi par valsts un 

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

nosacījumiem” 3.punktu, 4.2.2.punktu, kurā noteikts, ka nomnieka noskaidrošanai izsoli nerīko, ja nomas 

objekts netiek nodots nepārtrauktā nomnieka lietošanā, bet nomai ir regulārs raksturs un nomas maksa nav 

noteikta Ministru kabineta, pašvaldību domes vai citas atvasinātas publiskas personas apstiprinātā maksas 

pakalpojumu cenrādī, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 17.decembra finanšu 

komitejas atzinumu, 2015.gada 18.decembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, 

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

balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris 

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 3.1.Pagarināt nomas līguma termiņu ar Nomnieku – sabiedrību ierobežotu atbildību 

„FIBRA”, vienotais reģistrācijas numurs 42403008955, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 91, 

Rēzekne, nosakot līguma termiņu – 3 gadi. 

3.2. Noteikt nomas maksu EUR 14,81 par vienu kvadrātmetru mēnesī, kā arī pievienotās 

vērtības nodoklis.  

 

                                                                            2. 



1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts zemnieku saimniecības “Ozoliņi”, reģ. Nr. 40003068522, 

juridiskā adrese: “Ožorgi”, Blontu pagasts, Ciblas novads, īpašnieka Edvīna Sarkana iesniegums, 

kurā tiek lūgts pagarināt 2012.gada 2.janvārī noslēgto telpu nomas līgumu, ar kuru līdz 31.12.2015. 

tika iznomāta telpa pašvaldībai piederošajā ēkā Vienības ielā 64, Kārsavā. Telpas nomas maksa - 

EUR 71,14. 

 2. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības, to, ka pašvaldība 

nav plānojusi ēkas renovācijas darbus 2016.gadā, deputāti uzskata, ka ir iespējams pagarināt 

iznomāšanas termiņu, atstājot spēkā līdzšinējo nomas maksu.  Pašreiz  pašvaldībai tās funkciju 

realizēšanai telpa nav nepieciešama un to iznomājot,  pašvaldība gūs ienākumus.  

 3.Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunktu, ņemot vērā 

Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 17.decembra finanšu komitejas atzinumu, 2015.gada 

18.decembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, sociālo un veselības lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita 

Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis 

Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 3.1.Pagarināt nomas līguma termiņu ar Nomnieku – zemnieku saimniecību “Ozoliņi”, reģ. 

Nr. 40003068522, juridiskā adrese: “Ožorgi”, Blontu pagasts, Ciblas novads, līdz 2016.gada 

31.decembrim. 

3.2. Līgumā paredzēt Iznomātāja un Nomnieka tiesības izbeigt nomas līguma darbību pirms 

termiņa, divas nedēļas iepriekš brīdinot par savu nodomu otru pusi. 

 

 

 

15.& 

Par  ziedojumu ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu 

/S.Sprukte/ 

 
 

1.Fiziska persona Kārsavas novada domes ziedojumu kontā  20.11.2015 ir ieskaitījusi EUR 20.00 

(divdesmit eiro ) Mērdzenes kultūras nama pašdarbnieku braucienam uz koncertu .  

2.Fiziska persona Kārsavas novada domes ziedojumu kontā  24.11.2015 ir ieskaitījusi EUR 41.00 

(četrdesmit vienu eiro ) pašvaldības arodbiedrības biedru pieredzes apmaiņas  brauciena finansēšanai 

.  

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

vērā 2015.gada 18.decembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, sociālo un veselības 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 

(Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns 

, Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 



1. Apstiprināt ziedojumu budžeta ieņēmumos fiziskas personas ieskaitītos līdzekļus 20.00 ( 

divdesmit eiro ) euro apmērā [EKK-2139900] un izdevumos Mērdzenes kultūras nama 

pašdarbnieku piedalīšanos koncertā finansēšanai 20.00 (divdesmit eiro)euro apmērā 

(budžeta klasifikācijas kods 08.230, struktūrvienība- 40, ekonomiskās klasifikācijas kods 

2322) . 

2. Apstiprināt ziedojumu budžeta ieņēmumos fiziskas personas ieskaitītos līdzekļus 41.00 ( 

četrdesmit viens eiro ) eiro  apmērā [EKK-2139900] un izdevumos pašvaldības 

arodbiedrības biedru pieredzes apmaiņas  brauciena finansēšanai 41.00 ( četrdesmit viens 

eiro ) eiro apmērā (budžeta klasifikācijas kods 01.110, struktūrvienība- 1, ekonomiskās 

klasifikācijas kods 2322) . 

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma 1.punkta izpildi Mērdzenes kultūras nama vadītāja 

A.Šarkovska un 2.punkta izpildi izpilddirektoru  T.Vorkali. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt  Kārsavas novada pašvaldības  priekšsēdētājas vietnieku 

P.Laganovski. 

 

16.& 

Par  Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas ieņēmumu plāna palielināšanu 

/S.Sprukte/ 

 

10.12.2015. Kārsavas novada pašvaldībā saņemts Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas direktores 

V.Krišānes iesniegums (Nr.1.15.16.) ar lūgumu palielināt vecāku līdzfinansējuma ieņēmumu plānu  

par 763.00 euro apmērā .  

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

vērā 2015.gada 18.decembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, sociālo un veselības 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 

(Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns 

, Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Palielināt Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas 2015.gada vecāku līdzfinansējuma ieņēmumu 

plānu par  763.00 (septiņi simti sešdesmit trīs eiro 00 centi) [EKK-21.3.5.901] un izdevumu 

plānu mazvērtīgā inventāra iegādei (budžeta klasifikācijas kods 09.510, struktūrvienība- 57, 

ekonomiskās klasifikācijas kods 2312) . 

2.punktā minētās summas ar budžeta grozījumiem iekļaut attiecīgo iestāžu uzturēšanas tāmēs. 

3.Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi attiecīgo iestāžu vadītājus. 

 

 

 

 

                                                                      17.& 

Par plānotā finansējuma darba devēja pabalstiem, sakarā ar ģimenes locekļa vai 

apgādājamā nāvi, piešķiršanu 

/S.Sprukte/ 



 

 
  Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, uz 

Kārsavas novada koplīgumu, ņemot vērā 2015.gada 18.decembra apvienotās finanšu, attīstības un 

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

atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris 

Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav 

; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta programmas „Darba devēja pabalsti, 

sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi”(66-EKK-1220), , pabalstu finansēšanai saskaņā 

ar darbinieku iesniegumiem, šādās iestādēs: 

1.1.Kārsavas vidusskola- 360.00 euro (trīssimti sešdesmit euro 00 centi) (budžeta 

klasifikācijas kods 09.210, struktūrvienība- 51, ekonomiskās klasifikācijas kods EKK-

1221-EUR 147.00, EKK-1228- EUR-213.00). 

1.2.Attīstības nodaļa- 360.00 euro (trīssimti sešdesmit euro 00 centi) (budžeta 

klasifikācijas kods 06.200, struktūrvienība- 28, ekonomiskās klasifikācijas kods EKK-

1221-EUR 147.00, EKK-1228- EUR-213.00). 

1.3.Mērdzenes ambulance- 360.00 euro (trīssimti sešdesmit euro 00 centi) (budžeta 

klasifikācijas kods 07.210, struktūrvienība- 32, ekonomiskās klasifikācijas kods EKK-

1221-EUR 147.00, EKK-1228- EUR-213.00). 

 

 

2. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi attiecīgo iestāžu vadītājus. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības galvenai grāmatvedei Ilonai 

Lustikai. 

 

 

 
                                                                18.& 

                            Par līdzekļu piešķiršanu būvprojekta izstrādei  

/S.Sprukte/ 

 

 Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gada vidējā termiņa prioritātes  

VP7/ Infrastruktūras attīstība, RV 7.1/ Kārsavas novada sasniedzamības uzlabošana un ceļu/ ielas 

infrastruktūras attīstība, U 7.1.2/ Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras tehnisko stāvokli,  

ietvaros  tiek uzsākta tehniskā projekta ”Pašvaldības autoceļa Nr. 154 Klonešniki- Griudinīši- Strodi 

(0.00-0.35 KM) pārbūve” izstrāde. 

 
  Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.,6.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2015.gada 18.decembra apvienotās finanšu, attīstības un 

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

atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 



Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris 

Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav 

; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Veikt būvprojekta ” Pašvaldības autoceļa Nr. 154 Klonešniki- Griudinīši- Strodi (0.00-0.35 

KM) pārbūve” ekspertīzi-, apmaksājot4404.40euro (četri tūkstoši četri simti  četri euro 40 

centi) SIA „XDRAFTS” pēc līguma nosacījumiem. 

2. 1.punktā minētos izdevumus finansēt no  2015.gada attīstības budžetā plānotajiem 

līdzekļiem jaunu projektu uzsākšanai. (budžeta klasifikācijas kods 06.200, struktūrvienība- 

28, ekonomiskās klasifikācijas kods 2279) 

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju I.Nagli. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada izpilddirektotam T.Vorkalim. 

 

 

19.& 

Par saistošo noteikumu Nr.17 Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 

26.februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 

2015. gadam””  apstiprināšanu 

/S.Sprukte/ 

 

       

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā 

2015.gada 18.decembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, sociālo un veselības lietu, 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra 

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita 

Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis 

Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 17 „Grozījumi Kārsavas  novada domes 2015.gada 

26.februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”  

 

2.Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.17 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai 

elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie 

noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

 

 



 

20.& 

Par saistošo noteikumu Nr.18 “ Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 

pieņemšanu 

/S.Sprukte/ 

 

 

No sēžu zāles iziet  deputāts Edgars Puksts. 

Deputāte Ligita Maģiča  izteicās, ka  jāsaka paldies galvenajai ekonomistei  S.Spruktei un visai 

komandai, kas strādāja pie budžeta sagatavošanas .Budžeta lēmumprojekti bija labi sagatavoti  

un prezentāciju veidā  veidā bija  labi strādāt. 

 

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

2015.gada 10.decembra izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu, 2015.gada 

14.decembra sociālo un veselības lietu komitejas atzinumu, 2015.gada 15.decembra attīstības un teritoriālo 

lietu komitejas atzinumu, 2015.gada 17.decembra finanšu komitejas atzinumu, 2015.gada 18.decembra 

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta 

un jaunatnes lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka,  Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  

Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta 

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

 

   

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 18 projektu „Par novada budžetu 2016.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. 

 

 

  Deputāts Edgars Puksts ierodas sēžu zālē un piedalās domes sēdē. 

 

21.& 

Par novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēnu izdevumu atlīdzināšanu piedaloties 

sporta sacensībās, konkursos un olimpiādēs 

S.Sprukte/ 

 

 

Pamatojoties uz likuma “  Par pašvaldībām”  15 panta pirmās daļas 4.punktu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2015.gada 26.novembra lēmumu Nr.35, ņemot vērā 2015.gada 18.decembra apvienotās 

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



jaunatnes lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  

Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta 

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

 

 

1.Atlīdzināt izdevumus, saskaņā ar attaisnojuma dokumentiem, skolēniem, kuri pārstāv 

novada vispārizglītojošās skolas sporta sacensībās, konkursos un olimpiādēs, šādā apmērā: 

1.1.Ēdināšanas izdevumus vienā dienā vienam skolēnam - 2.00 (divi eiro 00centi) EUR, 

piedaloties Ludzas, Ciblas, Zilupes, Rēzeknes, Balvu, Preiļu novados. 

1.2.Ēdināšanas izdevumus  vienā dienā vienam skolēnam - 4.00 (četri eiro 00centi) EUR, 

piedaloties pārējā Latvijas teritorijā. 

         1.3.Izdevumus finansēt no pašvaldības pamatbudžeta plānotajiem līdzekļiem: 

• „Kārsavas novada pašvaldības izglītības jomā plānoto pasākumu  finansējums 

2016.gadam”,” (50-EKK-2279) 

• Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu jauno sportistu dalība dažāda mēroga 

sporta sacensībās 2016.gadā” (50-EKK-2279) 

2. Atlīdzināt izdevumus skolēniem, kuri piedalās Kārsavas novada vispārizglītojošās skolas 

sporta sacensībās, konkursos un olimpiādēs, šādā apmērā: 

2.1.Ēdināšanas izdevumi  vienā dienā vienam skolēnam nepārsniedzot novada izglītības 

iestādes, kur notiek pasākums,  noteikto vienā dienā pusdienu ēdienreizes maksas apmēru. 

2.2.Izdevumus finansēt no attiecīgās izglītības iestādes ēdināšanai paredzētiem izdevumiem, 

proporcionāli tās deleģēto dalībnieku skaitam. EKK-2279, 235006 

3.Sabiedriskā transporta izdevumus atlīdzināt saskaņā ar iesniegtiem attaisnojuma 

dokumentiem. 

         

 

                                                                        22.& 

Grozījumi 2015.gada 23.aprīļa Kārsavas novada pašvaldības autoceļu fonda nolikumā 

                                                                     /S.Sprukte,A.Šarkovskis/ 

 

Pamatojoties uz  LR likumu „Par autoceļiem” 12.panta 8.daļu un MK 11.03.2008. 

noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu 

izlietošanas kārtība”, ņemot vērā 2015.gada 18.decembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

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



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

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

   Pieņemt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības autoceļu nolikumā/pielikumā/. 

 

 

 

23.& 

Par Kārsavas novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa programmu 2016.-

2018.gadam 

                                                                     /A.Šarkovskis/ 

 

 Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ņemot 

vērā 2015.gada 18.decembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, sociālo un veselības 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 

(Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns 

, Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa programmu 

2015.-2017.gadam saskaņā ar pielikumu. 

 

 

 
 

24.& 

Par grozījumiem amatu sarakstos uz 01.01.2016. 

/S.Sprukte/ 

 

 

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

4.punktu, ” ņemot vērā 2015.gada 18.decembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, 

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

balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris 

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 



Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā saskaņā ar 

pielikumu. 

 
 

 

                                                                      25.& 

 Par grozījumiem 

„Kārsavas novada pašvaldības domes deputātu, iestāžu vadītāju un darbinieku  

atlīdzības sistēmas nolikumā” 

/S.Sprukte/ 

 

 Pamatojoties uzlikuma "Par pašvaldībām" 41.panta 1.daļas 2.punktu, ņemot vērā 2015.gada 

18.decembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, sociālo un veselības lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita 

Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis 

Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

 Pieņemt grozījumus „Kārsavas novada pašvaldības domes deputātu, iestāžu vadītāju un 

darbinieku atlīdzības sistēmas nolikumā”/pielikumā/. 

 

 

 

 

                                                               26.& 

Par grozījumiem 29.10.2015.lēmumā Nr. 21 “Par pašvaldības grants ceļu atlases kritēriju 

apstiprināšanu pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

ietvaros .” 

/I.Nagle/ 

 

     Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „ Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

2.punktu un uz Ministru kabineta 2015. gada 18.augusta noteikumu Nr.475 „Valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 8. un 18.8. punktiem, ņemot vērā 

2015.gada 18.decembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, sociālo un veselības lietu, 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra 

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita 

Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis 

Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 



   

Izteikt lēmumu šādā redakcijā: 

 

1. Kārsavas novadā pasākumam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

paredzētais publiskais finansējums ar atbalsta intensitāti 90% ir 1,15 milj.euro visai novada 

teritorijai. 

Kārsavas pilsētai  apēķināt 14 %  no kopējā pasākumā pieejamā finansējuma un atlikušo 

finansējumu pagasta pārvaldēm (Goliševas, Malnavas, Mērdzenes, Mežvidu, Salnavas ) 

aprēķināt proporcionāli pagasta kopējam ceļu garumam.  

 

2. Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības grants seguma ceļu vai ceļa posmu 

(turpmāk tekstā-ceļš) būvniecības vai pārbūves atlases kritērijus novada teritorijā „Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos”” projektiem: 

 

2.1. Pašvaldības autoceļa nozīmīgums pasākuma mērķa - uzņēmējdarbības 

veicināšana, sasniegšanai: 

 

2.1.1. Uzņēmēju skaits, t.sk. lauksaimniecības uzņēmumi, kuri projektā plānoto ceļu, 

izmanto produkcijas ražošanai, pārstrādei vai pārvadāšanai: 

   Neizmanto neviens - 1 

   Izmanto līdz 2 uzņēmējiem - 2 

   Izmanto 2 un vairāk uzņēmēji – 3 

Par katru jauno uzņēmēju un bioloģisko uzņēmēju, kas atrodas pie ceļa, tiek piešķirts papildus 

1 punkts, turklāt par 1uzņēmēju var tikt piešķirts ne vairāk kā 1 punkts. 

 

2.1.2. Plānotais ceļš nodrošina savienojumu ar citiem vienādas nozīmes vai augstākas 

nozīmes ceļiem un ir nozīmīgs preču – pakalpojumu plūsmā novada un starpnovadu mērogā: 

 Nenodrošina savienošanu-1 

 Nodrošina savienošanu-2 

 

2.1.3. Plānotais ceļš ir integrēta tipa projekts, kas tiek īstenots kopā ar pievadceļu izbūvi 

uzņēmējdarbības objektiem 4.3.apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un 

mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”: 

 Nav -0 

 Ir – 2 

 

2.2. Pašvaldības autoceļa nozīmīgums pasākuma mērķa - apdzīvotības saglabāšanās, 

sasniegšanai: 

 

 2.2.1. apdzīvotu māju skaits, kas atrodas projekta plānotajā ceļa posmā: 

  Nav nevienas apdzīvotas mājas-0 



 Līdz 2 dzīvojamām mājām-1 

 Vairāk par 2 dzīvojamām mājām-2 

Par ceļu, kuru izmanto skolēni, lai nokļūtu līdz izglītības iestādei ar pašvaldības autobusu vai 

ar personīgo autotransportu, tiek piešķirts papildus 1 punkts. 

 

2.3.Pašvaldības autoceļa tehniskais stāvoklis: 

 Labs -0 ( Ceļa bojājuma pakāpe ir niecīga un apjoms-mazs) 

 Apmierinošs -1 ( Ceļa bojājuma pakāpe ir niecīga un apjoms vidējs, bojājuma pakāpe ir 

vidēja un apjoms – mazs. Defekti  būtiski neietekmē ceļa ekspluatācijas un funkcionālās 

īpašības) 

 Slikts-2 ( Ceļa bojājuma pakāpe ir vidēja un apjoms vidējs, bojājuma pakāpe ir liela un 

apjoms – niecīgs. Defekti ietekmē ceļa ekspluatācijas īpašības un paātrina ceļa tālāko 

bojāšanos) 

 

  3. Organizēt vietējo uzņēmēju sapulci, informēt par apstiprinātajiem atlases kritērijiem un 

diskusiju rezultātā izveidot novada teritorijā nozīmīgāko grants seguma atjaunošanas 

pašvaldības ceļu sarakstu prioritārā secībā.  

. 

 

 

 

27.& 

Par  saistošo noteikumu Nr.15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas 

novadā”precizēšanu 

     /A.Malakāne/ 

 

 Pamatojoties uz   LR likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu ,  LR  likuma „Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”, 35.panta ceturto, piekto daļu,     Ministru kabineta 

2012.gada 18.decembra noteikumu Nr. 913  „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 

3.punktu,likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.panta sesto daļu, Ministru 

kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu” 17., 19.4. apakšpunktu, Ministru kabineta 2009. gada 17.jūnija 

noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu, ņemot vērā 

VARAM  reģionālās politikas departamenta direktora R,.Bremšmita 26.11.2015. atzinumu Nr. 18-

6/9642 , ņemot vērā 2015.gada 18.decembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, sociālo 

un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors 

Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris 



Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Precizēt  saistošo noteikumu Nr. 15 projektu  “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas 

novadā /pielikumā/. 
2.Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.15 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā 

veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.                                                        

 

 

      28.&            

                                                       Iesniegumu izskatīšana 

/P.Laganovskis/ 

 

1. 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts L. R. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai dzīvokli 

ar daļējām ērtībām Kārsavā. 

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 2015.gada 

14.decembra  sociālo un veselības lietu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra 

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita 

Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis 

Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

1.2.Reģistrēt L. R. pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā 

vispārējā grupā ar kārtas numuru 33. 

1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 
 

 
 

                                                                                2. 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts R. V. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam dzīvokli 

ar daļējām ērtībām Kārsavā. 

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 2015.gada 

14.decembra  sociālo un veselības lietu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra 

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita 

Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis 

Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 



Reģistrēt R. V. pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā 

vispārējā grupā ar kārtas numuru 34. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

Papildus jautājumi 

 

29.& 

                   Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platību precizēšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

 

         Kārsavas novada pašvaldībā saņemta Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 

18.12.2015. vēstule Nr. 9-02/508004-1/1 „Par pagasta ceļu platībām” un 21.12.2015. vēstule Nr.9-

02/510147-1/3„Par pagasta ceļu platībām.” 

         Izvērtējot zemes vienību platību atšķirību Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmas (NĪVK IS) teksta un telpiskajos datos, pamatojoties MK 10.04.2012. 

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

prasībām,  likuma  „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra 

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita 

Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis 

Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Precizēt zemes vienību platības, saskaņā ar NĪVK IS  reģistrēto informāciju, šādām zemes 

vienībām: 

 zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu  6870 010 0195 – precizētā platība  1,2 ha; 

zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu  6894 003 0078 - precizētā platība    0,6 ha; 

zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu  6894 008 0092 - precizētā platība    4,4 ha;  

zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu  6894 007 0086 - precizētā platība    2,3 ha;  

zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu 6894 010 0083 - precizētā platība     6,0 ha; zemes 

vienībai ar  kadastra apzīmējumu 6894  011 0153  - precizētā platība  0,5 ha; 

zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu 6870 001 0122 -  precizētā platība  1.0 ha 

zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu 6870 001 0152 -  precizētā platība  0.6 ha 

zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu 6872 003 0098 - precizētā platība  0,55 ha; 

zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu 6868 012 0159  - precizētā platība  1,8 ha; 

zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu 6868 013 0103  - precizētā platība  0,1 ha. 

zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu 6868 001 0056  - precizētā platība  2,5 ha. 

zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu 6868 002 0086  - precizētā platība  0,6 ha. 

  

 

30.& 

Par  Kārsavas novada Malnavas pagasta Malnavas ciema adrešu piešķiršanu un  maiņu 

A.Orinska/ 

 



Sakarā ar to, ka Kārsavas novada Malnavas pagasta Malnavas ciema nekustamā īpašuma 

“Malnavas koledža” adresācijas objektu – zemes vienību ar kadastra  apzīmējumiem 68680090550, 

6868 009 0546, 6868 009 0547  un ar tām saistītām būvēm esošās adreses neatbilst   2015. gada 

11.decembra Ministru kabineta  noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” prasībām un reālai 

situācijai, bet zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0547 un ar to saistītām būvēm nav 

piešķirta adrese,  pamatojoties uz minēto noteikumu 9. punktu, likuma “Par  pašvaldībām” 21.panta 

27.punktu,  atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris 

Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav 

; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

  

    

1. Mainīt Kārsavas novada Malnavas pagasta Malnavas ciema  adreses “Malnavas koledža”, kods 

105916118,  sastāvā ietilpstošajiem adresācijas objektiem- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

68680090550 un  būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68680090550001, 68680090550004, 

68680090550005, 68680090550006, 68680090550007, 68680090550008 adresi no “Malnavas 

koledža”, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., uz Kļavu iela 17, Malnava, Malnavas pag., 

Kārsavas nov. 

2. Piešķirt adresācijas objektam – būvei ar kadastra apzīmējumu 68680090550015 adresi: Kļavu iela 15, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. (iepriekš lietota adrese “Malnavas koledža”, Malnava, 

Malnavas pag., Kārsavas nov.). 

3. Piešķirt adresācijas objektiem – būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68680090550002, 

68680090550009 adresi: Muižas  iela 4, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov.  (iepriekš lietota 

adrese “Malnavas koledža”, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov.). 

4. Piešķirt adresācijas objektiem – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68680090546 un uz tās 

esošajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68680090546002, 68680090546003 adresi: Muižas iela 

3,  Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov.  (iepriekš lietota adrese “Lociņi”, Malnava, Malnavas 

pag., Kārsavas nov.) 

5. Mainīt Kārsavas novada Malnavas pagasta Malnavas ciema  adreses “Lociņi”, kods 104167748, sastāvā 

ietilpstošajam adresācijas objektam – būvei ar kadastra apzīmējumu 68680090546001 adresi no 

“Lociņi”, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., uz Muižas iela 5, Malnava, Malnavas pag., 

Kārsavas nov. 

6. Piešķirt adresācijas objektiem – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0547 un uz tās 

esošajām būvēm  ar kadastra apzīmējumiem 68680090547001, 68680090547002, 68680090547003, 

68680090547005, 68680090547007 adresi: Muižas iela 7, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 

(iepriekš lietota adrese “Malnavas koledža”, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov.). 

 

31.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6872 006 0020 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 18.12.2015. saņemts SIA „Austrumu mērnieks“  iesniegums  par 

nekustamā īpašuma, kadastra numurs  6872 006 0020 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 

006 0020 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, atbilstoši  Zemes ierīcības likuma un Ministru 

https://www.kadastrs.lv/varis/105916118?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104167748?type=house


kabineta 2011. Gada 12. Aprīļa noteikumu Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  

prasībām. 

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 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma 

lietošanas 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, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars 

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris 

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

 

 

1. Apstiprināt SIA „Austrumu mērnieks“ izstrādāto zemes ierīcības projektu Kārsavas 

novada Mērdzenes pagasta zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6872 006 0020. 

 

2. Pieņemtā lēmuma  izvērsts teksts pielikumā Nr.1.                             

  

      32.& 

Par  izmaiņām Kārsavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā 

/Inta Laganovska-Vesere/ 

 

 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktu, Vispārējās izglītības likuma 

54.pantu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1263 „Noteikumi par Valsts pedagoģiski 

medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci”, Ministru 

kabineta 20.11.2001. noteikumiem Nr.490 „Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu internātskolā, 

speciālās izglītības iestādē un pirmsskolas izglītības iestādes speciālajā grupas un atskaitīšanu no 

speciālās izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības iestādes speciālās grupas”, Ministru kabineta 

04.04.2006. noteikumiem Nr.253 “Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo 

izglītošanās ārpus izglītības iestādes” un Ministru kabineta 11.03.2003. noteikumiem Nr.112 

„Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudes darbiem”, atklāti balsojot: 

PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors 

Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

  

 

 

  

       1.Atbrīvot  Silviju Poļniju no darba pedagoģiski medicīniskajā komisijā. 

       2. Ievēlēt  pedagoģiski medicīniskajā komisijā Ilonu Sutru un Ainu Jurdžu.  

       3.Ar 01.01.2016.  pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvs ir sekojošs:  

komisijas priekšsēdētāja Inta Laganovska - Vesere – Kārsavas  novada pašvaldības izglītības 

metodiķe; 



komisijas locekļi: 

Solvita Rusina– Kārsavas  novada pašvaldības pirmsskolas izglītības speciāliste; 

Aina Jurdža -speciālās izglītības skolotāja; 

Lilija Krivteža – logopēde; 

Ilona Sutra – izglītības psiholoģe. 

Silvija Jaudzema- ārstniecības persona 

 

 

 

33.& 

Par pārskata  

par Kārsavas novada bāriņtiesas darbību 2014.gadā apstiprināšanu 

/J.Kašs/ 

 

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra 

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita 

Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis 

Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

               Apstiprināt pārskatu par Kārsavas novada bāriņtiesas darbību 2014.gadā/pielikumā/. 

 

 

 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 16.40 

  

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 

 

 

 


