
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 

 

 24.09.2020.                                                           Nr.14 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēde atklāta plkst. 15.00 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Protokolē – kancelejas vadītāja Marita Stepanova 

Piedalās 

Deputāti -  Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars 

Petinens,  Edgars Puksts,  Juris Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris 

Šicāns 

Nepiedalās 

Deputāti – Vairis Poikāns, Andrejs Ivanovs, Jānis Linužs – aizņemti pamatdarbā 

Administrācijas darbinieki- izglītības metodiķe Vaira Šicāne, juriste Vera Lipska, galvenā 

ekonomiste Svetlana Sprukte, izpilddirektors Toms Vorkalis, zemes lietu vecākā speciāliste Anna 

Orinska 

 

Domes priekšsēdētāja Ināra Silicka piedāvā  iepazīties un balsot par domes sēdes darba 

kārtības jautājumiem un papildjautājumiem. 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par  grozījumiem nolikumā „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju 

Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

pedagogu, profesionālās ievirzes iestādes pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām.” 

2. Par valsts mērķdotācijas sadali Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

no 01.09.2020. līdz 31.12.2020. 

3. Par papildus līdzekļu piešķiršanu  Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

4. Par piedalīšanos Labklājības ministrijas ESF projektā “Profesionāla sociālā darba 
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attīstība pašvaldībās” (Nr. 9.2.1.1/15/I/001)  

5. Par grozījumiem amatu sarakstā 

6. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem 

7. Par saistošo noteikumu Nr. 12   „Grozījumi Kārsavas novada domes 2020.gada 30. 

janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 

2020. gadam”  apstiprināšanu 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

9. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Vienības iela 72A, Kārsavā, Kārsavas 

novads 

10. Par nekustamā īpašuma Malnavas iela 49, Kārsava,  Kārsavas novads    izsoles    

rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rīti”, kadastra numurs 6809 002 0422,   

nodošanu atsavināšanai 

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rīti”,  kadastra numurs 6809 002 0422, 

pārdošanas cenas (nosacītās cenas) apstiprināšanu 

13. Par nekustamā īpašuma „Sirmauši”, kadastra numurs  6868 009 0201 sadalīšanu 

14. Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas  fondā ieskaitītās  zemes vienības piekritību 

Kārsavas novada pašvaldībai 

15. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0255 

16. Par oficiālā vietvārda un adreses rakstības formas precizēšanu 

17. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0269  

lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas 

līgumu slēgšanu 

18. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0239   

zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līgumu slēgšanu 

19. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

20. Par pašvaldības palīdzību  dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

 

Papildus jautājumi:  

1. Par izmaiņām pašvaldības ceļa Nr.58 sastāvā un nosaukuma maiņu 

2. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Skolas iela 3, Mērdzenē, Kārsavas 

novadā 

3. Par kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājas vietniekam 

4. Par dzīvojamās mājas neizlietotā uzkrājuma atdošanu 

 

 

Atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts,  Juris Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs Krišāns, 

Andris Ļubka, Andris Šicāns), PRET –nav, ATTURAS- nav, domes sēdes darba kārtība 

apstiprināta. Sēdes darba kārtībā 24 jautājumi. 

 

 

 

1.& 



 

 

 

Par  grozījumiem nolikumā „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Kārsavas 

novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu, 

profesionālās ievirzes iestādes pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām.” 

 Ziņo: V.Šicāne 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba 

samaksas noteikumi” 35.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.447 “Par 

valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un 

valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 14.punktu un 23. punktu un Ministru 

kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē 

profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas”,  ņemot vērā 2020.gada 

21.septembra Kārsavas novada pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, 

komitejas sēdes atzinumu, 22.septembra finanšu komitejas atzinumu,  atklāti balsojot : PAR 12 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars 

Petinens,  Edgars Puksts,  Juris Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris 

Šicāns), PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt grozījumus nolikumā „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Kārsavas 

novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu, profesionālās ievirzes iestādes 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.” /pielikums/. 

 

2.& 

Par valsts mērķdotācijas sadali Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2020. 

līdz 31.12.2020. 

Ziņo: V.Šicāne 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu; likuma “Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu; Izglītības likuma 17.panta trešās 

daļas 9.punktu; 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.445 ,,Pedagogu darba samaksas 

noteikumi” 1.punktu,  05.07.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.447 "Par valsts budžeta 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs" 1.punktu, 28.08.2001. Ministru kabineta 

noteikumu Nr.382 ,,Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 1.punktu. 27.12.2011. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes māksla, 

mūzika un dejas izglītības programmas” un  ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājas rīkojumu nr.1.3.6./55  no 01.09.2020., ņemot vērā 2020.gada 21.septembra 

Kārsavas novada pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, komitejas sēdes 

atzinumu, 22.septembra finanšu komitejas atzinumu,  atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars 

Puksts,  Juris Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns), PRET 

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

 

1. Sadalīt valsts mērķdotāciju  213452.00 euro ( pēc MK Nr.447) Kārsavas novada 

pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 

01.09.2020.līdz 31.12.2020, saskaņā ar 1.pielikumu.  

2. Sadalīt valsts mērķdotāciju   11516.00 euro Kārsavas novada  izglītības iestādēs interešu 



 

 

 

izglītības programmu īstenošanai, pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2020. līdz 31.12.2020. ,saskaņā ar 

2.pielikumu. 

3. Sadalīt valsts mērķdotāciju 29696.00 euro (pēc MK Nr.447)  Kārsavas novada pašvaldības 

izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2020.līdz 

31.12.2020. ,saskaņā ar 3.pielikumu. 

4. Apstiprināt pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām rezerves fondu summā 5845.73 euro, saskaņā ar 1.,2.,3.pielikumu. 

5. Iestāžu vadītājiem un direktoriem veikt attiecīgos grozījumus ieņēmumu un izdevumu 

budžeta tāmēs. 

6.  Atbildīgie  par lēmuma izpildi  attiecīgo iestāžu vadītāji un direktori 

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt  Kārsavas novada pašvaldības izglītības metodiķei 

V.Šicānei un izpilddirektoram T.Vorkalim. 

 

 

3.& 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu  Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

Ziņo: S.Sprukte 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu; likuma “Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu; Izglītības likuma 17.panta trešās 

daļas 9.punktu; 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.445 ,,Pedagogu darba samaksas 

noteikumi” 1.punktu,  05.07.2016. , ņemot vērā 2020.gada 21.septembra Kārsavas novada 

pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, komitejas sēdes atzinumu, 22.septembra 

finanšu komitejas atzinumu,  atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors 

Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts,  Juris Poikāns, Modris 

Karpovs,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns), PRET –nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt no pamatbudžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” papildus 

finansējumu 3000,00 euro ( trīs tūkstoši euro 00 centi) Kārsavas pirmskolas izglītības iestādes 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 

01.09.2020.līdz 31.12.20120. 

2.  Kārsavas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt  līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos. 

3. Atbildīgie  par lēmuma izpildi  attiecīgo iestāžu vadītāji un direktori 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt  Kārsavas novada pašvaldības izglītības metodiķei 

V.Šicānei un izpilddirektoram T.Vorkalim. 

 

 

 

 

 

 

 

4.& 

Par piedalīšanos Labklājības ministrijas ESF projektā “Profesionāla sociālā darba 

attīstība pašvaldībās” (Nr. 9.2.1.1/15/I/001) 

Ziņo: I.Silicka 



 

 

 

Labklājības ministrija īsteno ESF projektu “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (Nr. 

9.2.1.1/15/I/001) (turpmāk – projekts), kura mērķis ir sociālo dienestu darba efektivitātes 

paaugstināšana un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitātes 

pilnveidošana.  

Viena no projektā īstenotajām aktivitātēm ir pilotprojekts “Ģimenes asistenta pakalpojuma 

aprobēšan” (turpmāk- ĢA pakalpojums), tai skaitā mācību programmas izstrāde, mācību 

nodrošināšana pašvaldību sociālo dienestu speciālistiem, kuras piedaloties pilotprojektā 

nodrošinās ĢA pakalpojumu sociālo dienestu klientiem. Pilotprojekts plānots divu gadu garumā 

un tā ietvaros notiks praktisks darbs ar trīs klientu mērķa grupām: ģimenēm ar bērniem, 

pilngadību sasniegušiem jauniešiem pēc āpusģimenes aprūpes izbeigšanas un personām 

ar garīga rakstura traucējumiem Latvijas pašvaldībās. Apmācības plānots uzsākt indikatīvi 

2020.gada septembrī, savukārt pilotprojektu indikatīvi 2020.gada novembrī! 

Aktivitātes mērķis ir ieviest pašvaldībās ĢA pakalpojumu, iepazīstināt ar ĢA pakalpojuma 

mērķiem, uzdevumiem un pakalpojuma organizēšanas aspektiem. Kā arī, novērtēt pilotprojekta 

laikā sniegto pakalpojumu, izvērtēt mācību programmas kvalitāti, apjomu un praktisko 

piemērojamību ĢA pakalpojuma nodrošināšanā ikdienas darbā un izvērtēt ĢA pakalpojuma 

ietekmi uz personu un ģimeņu, ar kurām strādā apmācītie ģimenes asistenti, sociālo situāciju. 

              Kārsavas novada pašvaldības sociālais dienests  plāno iesaistīt  ĢA darbam sociālo 

rehabilitētāju 0,5 slodzes  - 2020.gadā, sākot no 2021.gada atbilstoši nepieciešamībai, paredzot 

slodzi paaugstināt līdz 0,8. 

       Projekta kopējā izmaksas 2020.gadā  veido : 2187,2 EUR, no tiem Labklājības ministrijas 

kompensācija 1537,20 EUR, no tiem 1312,26 projekta priekšfinansēšana. (starpība 

alga/kompensācija 224,94 EUR – administratīviem izdevumiem) 

Pirmsprojekta izdevumi plānoti no pašvaldības līdzekļiem, kas saistītas ar ĢA dalību apmācībās  

(braukšanas biļetes, viesnīca, dienas naudas izmaksa apmācību laikā) sastāda 650 EUR.  

             Projektā plānotās darbības atbilst Kārsavas novada attīstības programmai 2019.-2025. 

gadam rīcības plānā noteiktajām prioritātēm VP5/ Sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana, 

RV 5.1./ Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības uzlabošana, U 

5.1.3/ Pilnveidot  sociālo pakalpojumu pieejamību. 

 

 Ņemot vērā  augstākminēto, 2020.gada 22.septembra finanšu  komitejas atzinumu, atklāti 

balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts,  Juris Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs Krišāns, 

Andris Ļubka, Andris Šicāns), PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Latvijas Republikas Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda 

līdzfinansētā projektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” 

(Nr.9.2.1.1/15/I/001), kura mērķis ir sociālo dienestu darba efektivitātes paaugstināšana un 

pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitātes pilnveidošana. 

2. Apstiprināt ESF līdzfinansētā projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” 

(Nr.9.2.1.1/15/I/001) kopējās izmaksas 2187,2 euro, no tiem pašvaldības līdzfinansējums 

650,00 euro. 

3. Projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu 1963,00 euro (viens  tūkstotis deviņi 

simti sešdesmit trīs euro) apmērā piešķirt no programmas „Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” 2020.gada budžetā. 

4. Kārsavas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt  līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos. /budžeta klasifikācijas kods 10.910., 

struktūrvienība- 66-5 , ekonomiskās klasifikācijas kods 1119 ,1210. 2111, 2112, / 

5. Atbildīgā par lēmuma izpildi sociālā dienesta vadītāja A. Malakāne 



 

 

 

6.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

 

 

 

5.& 

Par grozījumiem amatu sarakstā 

Ziņo: S.Sprukte 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 2020.gada 

22.septembra finanšu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts,  

Juris Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns), PRET –nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt amatu sarakstu grozījumus ar 2020.gada 1.oktobri,  saskaņā ar pielikumu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektors Toms 

Vorkalis. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 

vietniekam P.Laganovskim. 

 

 

6.& 

Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 

Ziņo: S.Sprukte 

 

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

14.punkta g)apakšpunktu, likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, ņemot vērā 2020.gada 21.septembra 

Kārsavas novada pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu,  22.septembra finanšu 

komitejas atzinumu,  atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors 

Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts,  Juris Poikāns, Modris 

Karpovs,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns), PRET –nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas ar 2020.gada 1.septembri par Kārsavas novada 

pašvaldības izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (pielikums). 

 

7.& 

Par saistošo noteikumu Nr. 12   „Grozījumi Kārsavas novada domes 2020.gada 30. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”  

apstiprināšanu 

Ziņo: 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”, 2020.gada 

22.septembra finanšu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts,  

Juris Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns), PRET –nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 „„Grozījumi Kārsavas novada domes 2020.gada 

30.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2020. 

gadam”.   

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. 12 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai 

elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

Saistošie noteikumi stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi. 

 

 

 

8.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

Ziņo: V.Lipska 

 

 Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu,   Civilprocesa 

likuma 539.panta 2.daļas 2.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.pantu, ņemot vērā 

2020.gada  Kārsavas novada pašvaldības 2020.gada 22.septembra finanšu  komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts,  Juris Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs Krišāns, 

Andris Ļubka, Andris Šicāns), PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

1.1. Piedzīt no V.B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

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

Rutkovskai, Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, LV-4601. 

1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

2.1. Piedzīt no N.A. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

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

Rutkovskai, Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, LV-4601. 

2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1 lapas. 

 

3.1.Piedzīt no I.V. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

3.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Zanei 

Filatovai, Cēsu iela 19, Valmiera, LV 4201, e-pasts: zane.filatova@lzti.lv. 

3.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1 lapas. 

 

4.1. Piedzīt no A.D. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 



 

 

 

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

Rutkovskai, Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, LV-4601. 

4.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

5.1. Piedzīt no V.G. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

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

Aināram Šustam, Skolas iela 9-12, Rīga, LV 1010.  

5.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1 lapas. 

 

6.1. Piedzīt no A.K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

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

Rutkovskai, Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, LV-4601. 

6.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

7.1. Piedzīt no A.G. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

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

Rutkovskai, Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, LV-4601. 

7.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1lapas. 

 

8.1. Piedzīt no G.H. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

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

Rutkovskai, Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, LV-4601. 

8.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1 lapas. 

 

 9.1. Piedzīt no I.J. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

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

Rutkovskai, Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, LV-4601. 

9.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1 lapas. 

 

10.1. Piedzīt no D.K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

10.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai 

Gaidai Rutkovskai, Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, LV-4601. 

10.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1 lapas. 

 

11.1. Piedzīt no Z.L. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

11.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam 

Mārim Vanagam, Smilšu iela 1, Valmiera, LV 4201. 

11.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1 lapas. 

 

12.1. Piedzīt no S.L. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

12.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai 

Gaidai Rutkovskai, Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, LV-4601. 



 

 

 

12.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1 lapas. 

 

13.1. Piedzīt no S.L. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

13.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai 

Katrīnai Baltalksnei, Lāčplēša iela 75, 3.st., Rīga, LV 1011. 

13.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1 lapas. 

 

14.1. Piedzīt no J.L. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

14.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai 

Gaidai Rutkovskai, Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, LV-4601. 

14.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1 lapas. 

 

15.1. Piedzīt no J.M. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

15.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai 

Gaidai Rutkovskai, Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, LV-4601. 

7.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1 lapas. 

 

16.1. Piedzīt no R.R-L. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

16.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai 

Anitai Briškai, Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV 4601. 

16.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1 lapas. 

 

17.1. Piedzīt no A.R. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

17.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai 

Gaidai Rutkovskai, Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, LV-4601. 

17.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1 lapas. 

 

18.1. Piedzīt no J.Š.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

18.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai 

Gaidai Rutkovskai, Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, LV-4601. 

18.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1 lapas. 

 

19.1. Piedzīt no A.T. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

19.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai 

Gaidai Rutkovskai, Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, LV-4601. 

19.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1 lapas. 

20.1. Piedzīt no M.V. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

20.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam 

Jānim Jonas, Tērbatas iela 59/61, Rīga, LV 1001. 

20.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

21.1. Piedzīt no G.K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 



 

 

 

21.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai 

Gaidai Rutkovskai, Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, LV-4601. 

21.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1 lapas. 

 

22.1. Piedzīt no I.T. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

22.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai 

Gaidai Rutkovskai, Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, LV-4601. 

22.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1 lapas. 

 

23.1. Piedzīt no A.B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

23.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai 

Gaidai Rutkovskai, Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, LV-4601. 

23.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

 

 

9.& 

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai 

daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Vienības iela 72A, Kārsavā, Kārsavas novads 

Ziņo: I.Silicka 

Izskatījusi daudzdzīvokļu mājas Vienības iela 72A, Kārsavā, Kārsavas novads,  dzīvokļu 

īpašnieku iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, pamatojoties uz Kārsavas novada domes 

25.09.2014. saistošo noteikumu Nr. 20 „Par Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu 

un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, 

piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai vai pārbūvei” 13.punktu, 

Kārsavas novada domes 22.11.2018. sēdes lēmumu Nr.16 „Par komisijas izveidi”, ņemot vērā 

iepriekšminētajos Kārsavas novada domes 25.09.2014. saistošajos noteikumos Nr. 20 noteiktos 

kritērijus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai un to, ka pašvaldības līdzfinansējuma 

izvērtēšanas komisija 21.09.2020. (protokols Nr.6) izskatīja minēto iesniegumu un atzina minēto 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju par atbilstošu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, saskaņā ar 

Kārsavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam vidējā termiņa prioritātes 

VP9/Infrastruktūras attīstība, RV 9.4./Tehniskās infrastruktūras un komunālās saimniecības 

sakārtošana un attīstība, U 9.4.4./ Energoefektivitātes un siltināšanas pasākumu īstenošana 

publiskajās ēkās un daudzdzīvokļu ēkās, ņemot vērā 2020.gada  Kārsavas novada pašvaldības 

2020.gada 22.septembra finanšu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars 

Puksts,  Juris Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns), PRET 

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

 

1.Piešķirt Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējumu  kopējā summā 3835,07 EUR 

daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Vienības iela 72A, Kārsavā, Kārsavas novads, kas tiks izlietots :  

1.1. energoefektivitātes pasākumu veikšanai – 3835,07 Eur; 

1.2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Kārsavas novada pašvaldības galvenā ekonomiste Svetlana 

Sprukte. 



 

 

 

 

10.& 

Par nekustamā īpašuma Malnavas iela 49, Kārsava,  Kārsavas novads    izsoles 

rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

Ziņo: A.Orinska 

 

 

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

daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta 

pirmo daļu,  ņemot vērā 2020.gada 22.septembra Kārsavas novada pašvaldības attīstības un 

teritoriālo lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot : PAR 11 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,    Edgars 

Puksts,  Juris Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns), PRET 

–nav, ATTURAS- nav, deputāts Oskars Petinens nepiedalās balsošanā, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1.Apstiprināt  pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma Malnavas iela 49, Kārsava,  

Kārsavas novads   2020.gada 16.septembra  izsoles rezultātus un atzīt   zemnieku saimniecību 

“Debessvītoli”, reģistrācijas numurs 42401018963, juridiskā adrese ”Debessvītoli”, Diervanīši, 

Mērdzenes pag., Kārsavas nov., LV-5726,   par objekta nosolītāju ar cenu EUR 5600,00 ( pieci 

tūkstoši seši simti eiro un 00 centi).   

 

2. Noslēgt  nosolītā  objekta  pirkuma   līgumu  ar objekta  nosolītāju -zemnieku saimniecību 

“Debessvītoli”, reģistrācijas numurs 42401018963, juridiskā adrese ”Debessvītoli”, Diervanīši, 

Mērdzenes pag., Kārsavas nov., LV-5726. 

 

 

 

11.& 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rīti”, kadastra numurs 6809 002 0422,   

 nodošanu atsavināšanai 

Ziņo: A.Orinska 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts S.A., deklarētā dzīves vieta __________ Malnavas 

pag., Kārsavas  nov.,  iesniegums par pašvaldībai piederošās zemes vienības –starpgabala Kārsavas 

pilsētas teritorijā, kadastra apzīmējums 6809 002 0422, kas robežojas ar viņai piederošo 

nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6809 002 0415, nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatēts,  ka neapbūvēta 

zemes vienība  - starpgabals  pieder Kārsavas novada pašvaldībai, īpašuma tiesības nostiprinātas 

Rēzeknes tiesas Kārsavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000602182.  Nekustamā 

īpašuma kadastra numurs 6809 002 0422. Zemes vienības kadastra apzīmējums 6809 002 0422, 

platība 0,2250ha. 

          Saskaņā ar Kārsavas novada teritorijas plānojumu, kas 2012.gada 22.oktobrī apstiprināts ar 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-

2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa" un Kārsavas novada 

teritorijas plānojuma 2012. - 2024.gadam,   grozījumiem, kas 2015.gada 26.martā apstiprināti ar 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.4 "Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-

2024.gadam, 2014.gada grozījumu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā 

daļa", starpbabala plānotā izmantošana ir dabas pamatnes teritorija. 



 

 

 

Publiskas  personas mantas atsavināšanas  likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

4.panta ceturtās daļas 1.punktā noteikts, ka pašvaldības  nekustamā īpašuma atsavināšanu var 

ierosināt zemes īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas pieguļ viņa zemei.  

Atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktā noteikts, ka pašvaldības nekustamo 

īpašumu, kas ir starpgabals var atsavināt, pārdodot to izsolē ar pretendentu atlasi, t.i. zemes 

starpgabalam pieguļošo zemesgabalu īpašniekiem, kuriem ir iespējama piekļūšana. 

Pašvaldībai piederošais starpgabals ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0422 robežojas ar 

Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0417 un 

Sņežanai Akmentiņai piederošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0415. 

Sakarā ar to, ka pašvaldībai zemes starpgabals ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0422 

pašvaldības funkciju pildīšanai nav nepieciešams, tas nododams atsavināšanai vienīgajam 

pretendentam, pieguļošā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0415 īpašniekam, kas 

atzīstams par zemesgabala pirmpirkuma tiesīgo personu, pārdodot to par brīvu (nosacīto) cenu.  

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

daļas 17.punktu,  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 

5.panta otro daļu, 3.panta pirmās daļas  1.punktu, 44.panta astotās daļas 1.punktu, ņemot vērā 

2020.gada 22.septembra Kārsavas novada pašvaldības attīstības un teritoriālo lietu, sociālo un 

veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,    Edgars Puksts,  Juris Poikāns, 

Modris Karpovs,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Oskars Petinens), PRET –nav, 

ATTURAS- nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1.Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Rīti”,  

kadastra numurs 6809 002 0422, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 

002 0422, platība 0,2250ha. 

 

2.Noteikt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā  īpašuma “Rīti”,  kadastra numurs 

6809 002 0422, atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu  (nosacīto) cenu. 

3. Noteikt S.A., pirmpirkuma tiesības uz Kārsavas novada pašvaldības nekustamo 

īpašumu “Rīti”, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 6809 002 0422.  

 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 

komisijai  veikt nekustamā īpašuma “Rīti”,  kadastra numurs 6809 002 0422,  atsavināšanu 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā  noteiktajā kārtībā. 

 

 

12.& 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rīti”,  

 kadastra numurs 6809 002 0422, pārdošanas cenas (nosacītās cenas) apstiprināšanu 

Ziņo: A.Orinska 

 

            Nekustamais  īpašums  “Rīti”,  kadastra numurs 6809 002 0422, sastāv no  neapbūvētas 

zemes vienības– strapgabala (kadastra apzīmējums 6809 002 0422),  kopējā platība 0,2250ha.  

           Nekustamais īpašums nostiprināts Rēzeknes tiesas Kārsavas  pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000602182 uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

           Atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kura atbilst  Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta ceturtās daļas  1.punkta noteikumiem. 

          Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona pārdošanas cena ir 

vienāda ar nosacīto cenu. 



 

 

 

         No minētās tiesību normas izriet, ka īpašuma pārdošanas cena, gadījumā ja par brīvu cenu 

tiek atsavināts  nekustamais īpašums  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 

ceturtajā daļā minētajai personai, ir vienāda ar šī īpašuma nosacīto cenu. 

          Nosacītā cena, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu, 

ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 

apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

          Saskaņā ar SIA “INTERBALTIJA”, vienotais reģistrācijas numurs 40003518352, 

2020.gada 9.sepembra slēdzienu, nekustamais īpašums ir novērtēts atbilstoši Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem un atbilstoši Latvijas vērtēšanas standartu (LVS 

401:2013) prasībām un tā vērtība atsavināšanas vajadzībām noteikta EUR 1200,00 (viens tūkstotis  

divi simti eiro un 00 centi). 

            Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība uz 2020.gada 1.janvāri noteikta  EUR 158,00 ( viens  

simts piecdesmit astoņi eiro un 00 centi).  

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

personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta sesto daļu,  37.panta pirmās daļas  4.punktu,  1.panta 

6.punktu, ņemot vērā 2020.gada 22.septembra Kārsavas novada pašvaldības attīstības un 

teritoriālo lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot : PAR 12 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,    Edgars 

Puksts,  Juris Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Oskars 

Petinens), PRET –nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

Apstiprināt nekustamā īpašuma “Rīti”, kadastra numurs 6809 002 0422, zemes 

vienības (kadastra apzīmējums 6809 002 0422),  kopējā platība 0,2250ha, pārdošanas  cenu 

(nosacīto cenu) – EUR 1200, 00 (viens tūkstotis divi simti eiro un 00 centi). 

 

                                                                       

 

13.& 
Par nekustamā īpašuma „Sirmauši”,  

kadastra numurs  6868 009 0201 sadalīšanu 

Ziņo: A.Orinska 

 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2020. gada 11.septembrī ir saņemts nekustamā īpašuma  

“Sirmauši”, kadastra numurs 6868 009 0201, īpašnieces iesniegums par nekustamā sadalīšanu, 

izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un nosaukuma piešķiršanu jaunajam  nekustamajam 

īpašumam. 

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 

2020.gada 22.septembra Kārsavas novada pašvaldības attīstības un teritoriālo lietu, sociālo un 

veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,    Edgars Puksts,  Juris Poikāns, 

Modris Karpovs,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Oskars Petinens), PRET –nav, 

ATTURAS- nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

Piekrist nekustamā īpašuma “Sirmauši”, kadastra numurs 6868 009 0201, 

sadalīšanai atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0203, platība 1,2ha, 

izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Mežsirmauši”. 

 

 

14.& 

Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas  fondā ieskaitītās  zemes vienības piekritību 

Kārsavas novada pašvaldībai 

Ziņo: A.Orinska 

 

Kārsavas novada pašvaldība, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu 

Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un 

īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk – 

Noteikumi Nr.190) 3.1.apakšpunktam ir izvērtējusi Valsts zemes dienesta sagatavotos Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus par rezerves zemes fondā 

ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, 

tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai 

piekritība (turpmāk - saraksts).  

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

1. Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 5.pantu, Ministru 

kabinets 2016.gada 26.oktobrī ir izdevis rīkojumu Nr.620 “Par zemes reformas pabeigšanu 

Kārsavas novada lauku apvidū”.  

2. Atbilstoši Noteikumu Nr.190 5.punktam:  

2.1. valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” 05.06.2017. ar vēstuli Nr.3/2-3/8323 

“Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemesgabalu izvērtēšanu” informēja, par sarakstā norādītām 

zemes vienībām, kas ir piekritīgas Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā;  



 

 

 

2.2. Aizsardzības ministrija 18.10.2017. ar vēstuli Nr. MV-N/2892 “Par rezerves zemes fondā 

ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu izvērtēšanu” informēja , ka 

neviena no sarakstā norādītajām zemes vienībām nav piederīga vai piekritīga Aizsardzības 

ministrijai;  

2.3. citu ministriju izvērtējumi par sarakstā norādīto zemes vienību piekritību vai piederību 

Noteikumu Nr.190 noteiktā termiņā nav saņemti.  

3. Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajai daļai, rezerves zemes fondā ieskaitīto 

zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā 

vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.  

  4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 11.punkta a apakšpunktā ir noteikts: 

publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība  pilsētā ir mazāka par pašvaldības 

apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību, ir zemes 

starpgabals. 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0255 platība 0,0705ha ir mazāka par Kārsavas 

novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikto šīs teritorijas 

zonējuma minimālo zemes gabala platību 0,12ha. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 13.panta pirmās daļas 

13.punktu, 17.panta pirmo daļu, Noteikumu Nr.190 3.1.un 12.punktiem, likuma “Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 

2.punktu, ņemot vērā 2020.gada 22.septembra Kārsavas novada pašvaldības attīstības un 

teritoriālo lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot : PAR 12 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,    Edgars 

Puksts,  Juris Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Oskars 

Petinens), PRET –nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

1.Noteikt, ka līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā ieskaitītā zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 6809 002 0255, platība 0,0705ha, ir zemes  starpgabals.  

2.Noteikt, ka,  saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 6.punktu, zemes vienība  ar 

kadastra apzīmējumu 6809 002 0255, platība 0,0705ha, piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma 

zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

Izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība tiks precizēta.  

3. Grāmatvedības daļai uzņemt bilancē 1. punktā minēto zemes vienību.  

4. Uzdot zemes lietu vecākajai speciālistei Annai Orinskai lēmuma norakstu ar grafisko 

pielikumu iesniegt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajā nodaļā reģistrēšanai 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.  

 

15.& 



 

 

 

Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0255 

Ziņo: A.Orinska 

 

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

daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2015.gada 8.decembra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” trešās daļas 9.punktu, ņemot vērā 2020.gada 

22.septembra Kārsavas novada pašvaldības attīstības un teritoriālo lietu, sociālo un veselības lietu 

komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors 

Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,    Edgars Puksts,  Juris Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs 

Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Oskars Petinens), PRET –nav, ATTURAS- nav, Kārsavas 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0255 

adresi: Vienības iela 81A, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717. 

 

16.& 

            Par oficiālā vietvārda un adreses rakstības formas precizēšanu 

Ziņo: A.Orinska 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2020.gada 1. septembrī saņemta Valsts valodas centra vēstule, 

kurā norādīts, ka saskaņā ar Valsts adrešu reģistrā pieejamo informāciju, Kārsavas novada 

Malnavas pagasta Lielajā Zeļčovā atrodas nekustamais īpašums “Liepu aleja” (kadastra Nr. 

68680100021), kura zemes vienībai (kadastra apzīm. 68680100021) un ēkām uz tās piešķirta 

adrese “”Liepu aleja”, Lielā Zeļčova, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5750” (klasifikatora kods 

104680125). 

Šāda oficiālā vietvārda un adresācijas elementa rakstība atzīstama par mūsdienu latviešu 

valodas normām neatbilstošu. Atbilstoši latviešu valodas ortogrāfijas prasībām, nosaukuma otrais 

vārds rakstāms ar lielo burtu, ja vārds lietots pārnestā nozīmē un jau sākotnēji nav adekvāti 

apzīmējis nosauktā objekta tipu vai funkcionēšanas veidu (piemēram, oficiāli apstiprināms 

vietvārds “Liepu Aleja”, nevis “Liepu aleja”).1  

Tātad pašreizējais oficiālais vietvārds un adresācijas objekta nosaukums Liepu aleja 

neatbilst Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 50 “Vietvārdu informācijas 

noteikumi” 3. punkta normai, kas paredz vietvārdus Latvijā veidot latviešu valodā atbilstoši 

latviešu valodas normām, kā arī Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 

“Adresācijas noteikumi” 8.3. apakšpunkta normai, kas paredz, ka adresācijas objekta nosaukumu 

veido atbilstoši Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām un normatīvajiem aktiem vietvārdu 

informācijas jomā. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra 

noteikumu Nr. 50 “Vietvārdu informācijas noteikumi” 3. punkts, 5.2, 6.2. apakšpunkts, 16., 

17. punkts, 18.3. apakšpunkts, 21. punkts, 24.1. apakšpunkts, 26. punkts, 28.2., 32.2. apakšpunkts, 

likuma “Par pašvaldībām “21. panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā 2020.gada 22.septembra 

Kārsavas novada pašvaldības attīstības un teritoriālo lietu, sociālo un veselības lietu komitejas 

sēdes atzinumu,  atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, 

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,    Edgars Puksts,  Juris Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs Krišāns, 

 
 



 

 

 

Andris Ļubka, Andris Šicāns, Oskars Petinens), PRET –nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

Precizēt adresācijas objekta “”Liepu aleja”, Lielā Zeļčova, Malnavas pag., Kārsavas nov., 

LV-5750” (klasifikatora kods 104680125) pierakstu  aizstājot reģistrēto māju nosaukuma 

pieraksta formu “Liepu aleja” ar pieraksta formu  “Liepu Aleja”. 
 

17.& 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0269  

lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas 

līgumu slēgšanu 

/Ziņo: A.Orinska/ 

 

Izvērtējot pašvaldības īpašuma  privatizācijas un atsavināšanas komisijas iesniegtos  

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0269, platība 3,7ha, 

2020. gada 16.septembra  zemes nomas tiesību izsoles dokumentus, ņemot vērā 2020.gada 

22.septembra Kārsavas novada pašvaldības attīstības un teritoriālo lietu, sociālo un veselības lietu 

komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot : PAR 11 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors 

Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,    Edgars Puksts,  Juris Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs 

Krišāns, Andris Ļubka,  Oskars Petinens), PRET –nav, ATTURAS- nav,  deputāts Andris Šicāns 

nepiedalās balsošanā, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

1. Apstiprināt pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 003 

0269, platība 3,7ha,  2020. gada 16.septembra zemes nomas tiesību izsoles protokolu (pielikumā). 

         

 2. Iznomāt  A.Š., deklarētā dzīvesvieta ______________Kārsavas nov., Kārsavas  novada 

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6868 003 0269, platība 3,7ha, sākot 

ar 2020. gada 1.oktobri  uz laiku līdz 2032.gada 31. decembrim,  nosakot zemes nomas maksu 

EUR 240,50 (divi simti četrdesmit eiro 50centi) gadā. 

 

          3. Uzdot zemes lietu vecākajai speciālistei Annai Orinskai līdz 2020.gada 1.oktobrim 

sagatavot minētās  zemes vienības  zemes nomas līgumu.  

 

 

 

18.& 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0239   

zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līgumu slēgšanu 

/Ziņo: A.Orinska/ 

 

Izvērtējot pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas iesniegtos  

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0239, platība 0,3531ha, 

2020. gada 16.septembra  zemes nomas tiesību izsoles komisijas iesniegtos izsoles  dokumentus,  

ņemot vērā 2020.gada 22.septembra Kārsavas novada pašvaldības attīstības un teritoriālo lietu, 

sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,    Edgars Puksts,  Juris 



 

 

 

Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Oskars Petinens), 

PRET –nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

1. Apstiprināt pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6809 003 

0239, platība 0,3531ha, 2020. gada 16.septembra zemes nomas tiesību izsoles protokolu 

(pielikumā). 

         

 2. Iznomāt  SIA “Summa- F”, reģistrācijas Nr. 40103208610,  juridiskā adrese Granīta iela 

13, Rīga, Kārsavas  novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6809 

003 0239, platība 0,3531ha, sākot ar 2020. gada 1.oktobri  uz laiku līdz 2032.gada 31. decembrim,  

nosakot zemes nomas maksu EUR 92,00 (deviņdesmit divi eiro 00centi) gadā. 

 

          3. Uzdot zemes lietu vecākajai speciālistei Annai Orinskai līdz 2020.gada 1.oktobrim 

sagatavot minētās  zemes vienības  zemes nomas līgumu.  

 

 

 

 

19.& 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Ziņo: T.Mūrnieks 

 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts R.D. (R.J. pilnvarotā persona – Ģenerālpilnvara 

Nr.4295) 28.07.2020. iesniegums, ar prasību anulēt ziņas par G.B. deklarēto dzīvesvietu adresē:  

__________ Kārsavā, Kārsavas novads, LV 5717.  

 2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu, „Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma” 12.panta 1.daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

11.02.2003. noteikumiem nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, ņemot 

vērā 2020.gada 22.septembra Kārsavas novada pašvaldības attīstības un teritoriālo lietu, sociālo 

un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,    Edgars Puksts,  Juris Poikāns, 

Modris Karpovs,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Oskars Petinens), PRET –nav, 

ATTURAS- nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

  

2.1.Anulēt G.B. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē ________ Kārsavā, Kārsavas 

novads, LV 5717.  

2.2.Anulēt ziņas par G.B. deklarēto dzīvesvietu ar Kārsavas novada domes lēmuma pieņemšanas 

datumu; 

2.3.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot G.B., ka viņas sniegtās ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu.  

2.4.Pēc lēmuma stāšanās spēkā VPVKAC speciālistam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas.  

 

 



 

 

 

 

20.& 

Par pašvaldības palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā 

Ziņo: P.Laganovskis 

1. 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A.P. iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo 

platību Kārsavā. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1.punktu, ņemot vērā 2020.gada 22.septembra attīstības 

un teritoriālo lietu, sociālo un veselības lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra 

Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  

Edgars Puksts,  Juris Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns), 

PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Sniegt A.P. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņai ģimenei dzīvokli nr.11, 

Vienības ielā 49 B, Kārsavā, Kārsavas novads.  

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

2. 

 

 1. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts D.Č. iesniegums ar lūgumu izīrēt viņai dzīvokli. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 13. panta 1.daļu, pamatojoties likuma 

„Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

3.panta 1.punktu ,ņemot vērā 2020.gada 22.septembra attīstības un teritoriālo lietu, sociālo un 

veselības lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, 

Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts,  Juris Poikāns, 

Modris Karpovs,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns), PRET –nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

2.1.Sniegt D.Č., palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņai dzīvokli 

Nr.8,Vienības iela 42, Kārsava, Kārsavas novads.  

2.2. Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 5. pantu, SIA Kārsavas 

namsaimnieks viena mēneša laikā noslēgt īres līgumu uz nenoteiktu laiku. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

3. 

 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A.G. dzīv.________, Kārsava, Kārsavas novads, 

iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli ar centrālo apkuri Kārsavā. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu, ņemot vērā 2020.gada 22.septembra attīstības un 

teritoriālo lietu, sociālo un veselības lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra 

Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  

Edgars Puksts,  Juris Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns), 

PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Sniegt A.G. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņam dzīvokli nr. 16, 

Vienības iela 76B, Kārsava,  Kārsavas novads.  

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 



 

 

 

 

 

 

Papildus jautājumi: 

 

21.& 

                       Par izmaiņām pašvaldības ceļa Nr.58 sastāvā un nosaukuma maiņu 

                                                       /Ziņo:A.Orinska/ 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2. punktu , viena no pašvaldības  

autonomajām  funkcijām  ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 

tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu 

publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un 

uzturēšana). 

Minētās pašvaldības funkcijas izpildes nodrošināšanai, Malnavas pagasta teritorijā 

pašvaldības nekustamā īpašuma “Zīdūņs” kadastra numurs  6868 009 0639, zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu 6868 009 0636 tika izveidots pašvaldības aktīvās atpūtas parks “Zīdūņs”. 

Lai nodrošinātu piekļūšanas iespējas minētajam sabiedriskajam objektam, kā arī turpmāk 

nodrošinātu šīs teritorijas regulāru uzturēšanas un apkalpošanas funkciju, nepieciešams veikt  

izmaiņas pašvaldības ceļu sastāvā veicot izmaiņas ceļu reģistrā. 

Izvērtējot ceļu reģistra datus un faktisko situāciju, tika konstatēts, ka  nepieciešams veikt 

izmaiņas pašvaldības A grupas  ceļa Nr.58- Ziedoņa ceļš sastāvā Malnavas pagasta teritorijā, 

pievienojot tam papildus ceļa posmu 0,110km garumā, kas atrodas zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 6868 009 0636, saskaņā ar pievienoto shēmu. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, 12.pantu, Ministru  kabineta 2017.gada 27.jīnija noteikumiem Nr. 361 “Pašvaldības 

ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”, atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts,  

Juris Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns), PRET –nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Veikt izmaiņas Malnavas pagasta teritorijā esošā  pašvaldības A grupas ceļa Nr. 58- 

Ziedoņa ceļš sastāvā, iekļaujot papildus ceļa posmu 0,110km garumā, platums  3,0m, ar grants 

segumu, saskaņā ar šim lēmumam pievienoto shēmu. 

 

2. Mainīt pašvaldības A grupas ceļa Nr. 58 nosaukumu  no  “Ziedoņa ceļš” uz “Zīdūņa 

ceļš”.  

3.  Grāmatvedības daļai uzņemt pašvaldības bilancē  (pamatlīdzekļu grāmatvedības 

uzskaitē)  1. punktā minēto pašvaldības ceļa posmu. 

4. Iesniegt nepieciešamos dokumentus valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Valsts ceļi”  

Kārsavas novada pašvaldības A grupas ceļa Nr.58 sastāva un nosaukuma izmaiņu reģistrācijai. 

 



 

 

 

 
 

22.& 

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai 

daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Skolas iela 3, Mērdzenē, Kārsavas novadā 

Ziņo : I.Silicka 

 

Izskatījusi daudzdzīvokļu mājas Skolas iela 3, Mērdzenē, Kārsavas novadā,  dzīvokļu 

īpašnieku iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, pamatojoties uz Kārsavas novada domes 

25.09.2014. saistošo noteikumu Nr. 20 „Par Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu 

un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, 

piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai vai pārbūvei” 13.punktu, 

Kārsavas novada domes 22.11.2018. sēdes lēmumu Nr.16 „Par komisijas izveidi”, ņemot vērā 

iepriekšminētajos Kārsavas novada domes 25.09.2014. saistošajos noteikumos Nr. 20 noteiktos 

kritērijus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai un to, ka pašvaldības līdzfinansējuma 

izvērtēšanas komisija 24.09.2020. (protokols Nr.7) izskatīja minēto iesniegumu un atzina minēto 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju par atbilstošu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, saskaņā ar 

Kārsavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam vidējā termiņa prioritātes 

VP9/Infrastruktūras attīstība, RV 9.4./Tehniskās infrastruktūras un komunālās saimniecības 

sakārtošana un attīstība, U 9.4.4./ Energoefektivitātes un siltināšanas pasākumu īstenošana 

publiskajās ēkās un daudzdzīvokļu ēkās, atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts,  

Juris Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns), PRET –nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1.1.Piešķirt Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējumu  kopējā summā 5960.00 EUR 

daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Skolas iela 3, Mērdzenē, Kārsavas novadā, kas tiks 

izlietots :  

     energoefektivitātes pasākumu veikšanai – 5960,00 Eur; 



 

 

 

1.2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Mērdzenes pagasta pārvaldnieks Jānis Koļčs 

1.3.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

1.4. Atzīt par spēkā neesošu Kārsavas novada domes 27.08.2020 domes sēdes lēmumu 

Nr.15 “Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Skolas iela 3, Mērdzenē, Kārsavas novadā” 

 

 

 

 

23.& 

               Par kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājas vietniekam 

Ziņo: I.Silicka 

 

Kārsavas novada pašvaldība ir saņēmusi domes priekšsēdētājas vietnieka Pētera Laganovska   

iesniegumu par ikgadējā  atvaļinājuma piešķiršanu. 

Pamatojoties uz Kārsavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka P.Laganovska iesniegumu 

par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu,  atklāti balsojot : PAR 11 (Ināra Silicka, Viktors Indričāns, 

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts,  Juris Poikāns, Modris Karpovs,  

Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns), PRET –nav, ATTURAS- nav,  domes 

priekšsēdētājas vietnieks Pēteris Laganovskis nepiedalās balsošanā , Kārsavas novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

 1.Piešķirt novada domes priekšsēdētājas vietniekam  Pēterim Laganovskim   kārtējo 

atvaļinājumu divas kalendāra nedēļas no 05.oktobra līdz 18.oktobrim un neizmantotās  

apmaksātās  5 papildatvaļinājuma dienas par 2019.gadu  no 14.decembra līdz 

18.decembrim/ieskaitot/. 

 

24.& 

Par dzīvojamās mājas neizlietotā uzkrājuma atdošanu 

/Ziņo: V.Lipska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts J.Z. iesniegums ar lūgumu izmaksāt viņam 

nekustamā īpašuma – ________________ Salnavas pagasts, Kārsavas novads – neizlietoto 

uzkrājumu EUR 230,84.  

J.Z. saskaņā ar 2020.gada 2.jūnija pirkuma pārdevuma līgumu ir nopircis minēto īpašumu 

un 19.06.2020.  nostiprinājis to zemesgrāmatā, Salnavas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 

100000592281. Pirkuma līgums sastādīts, pamatojoties uz Kārsavas novada domes 2020.gada 

23.aprīļa lēmumu Nr. 6 (prot.nr.8) “Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka ielā 13, Salnava, 

Salnavas pagasts, Kārsavas novads, nodošanu atsavināšanai”. 

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.2 panta 

trešajai daļai, mājas lieta, kā arī ieņēmumu un izdevumu pārskats, neizlietotie uzkrājumi (manta, 

finanšu līdzekļi, tajā skaitā nauda) dzīvokļu īpašniekiem tiek nodoti pēc dzīvojamās mājas 

nodošanas—pieņemšanas akta parakstīšanas.  

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

pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.2 panta trešo daļu, atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra 

Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  

Edgars Puksts,  Juris Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns), 

PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 



 

 

 

 Izmaksāt J.Z., dzīves vieta: __________ Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas 

novads, dzīvojamās mājas Parka ielā 13, Salnava, neizlietoto uzkrājumu EUR 230,84 /divi simti 

trīsdesmit, 0,84 euro/. 

 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 16.25 

  

Sēdi vadīja                                    Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja                                               kancelejas vadītāja  M.Stepanova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   


