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LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

____________________________________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90000017398 

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

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

 

                                                                                                                                                       

  DOMES     SĒDES PROTOKOLS 
Kārsavā 

 

 22.09.2016.                                                                  Nr.11 

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 –  Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns, Vairis Poikāns, 

Andris Šicāns. 

   

Nepiedalās –  

Deputāti  -  Ligita Maģiča, Juris Vorkalis – aizņemti pamatdarbā 

 

Administrācijas darbinieki-   
Administrācijas darbinieki-  zemes lietu vecākā speciāliste A.Orinska,attīstības nodaļas vadītāja 

Inese Nagle, galvenā ekonomiste Svetlana Sprukte, izglītības metodiķe Vaira Šicāne 

 

Klātesošās personas-  juriste Vera Lipska 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par nekustamā īpašuma „ Rītausmas”, kadastra Nr. 68680040032 sadalīšanu 

mailto:dome@karsava.lv
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2. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 19.06.2014. lēmumā  “Par 

zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai”( prot. Nr.6.,4.&)  

3. Par zemes vienības piekritību Kārsavas novada pašvaldībai  

4. Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības sadali un piekritības  precizēšanu 

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

6. Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu  

7. Par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0099; 6894 006 0379; 6894 

010 0025; 6870 006 0305; 6870 006 0223 iznomāšanu 

8. Par zemes robežu plāna anulēšanu 

9. Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0133 

iznomāšanu 

10. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 4-3, Kārsava, Kārsavas novads     izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

11. Par nekustamā īpašuma Liepu iela 3-3, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads     

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

12. Par zemes nomas līguma slēgšanu 

13. Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa  “Priednieki”-10, Mērdzene, Mērdzenes pagasts, 

Kārsavas novads īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

14. Par nekustamā īpašuma “Lejasandriņi”,   Malnavas pagasts, Kārsavas novads 

nosacītās cenas apstiprināšanu 

15. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada 25.augusta lēmumā Nr.9 

(protokols Nr.10)”Par Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 

iznomāšanu” 

16. Par zemes iznomāšanu 

17. Par saistošo noteikumu Nr.10 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 

Kārsavas novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

19. Par skolēnu nodarbināšanu pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā 

personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 

iestādēs” 

20. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “Kārsavas namsaimnieks” pamatkapitāla 

palielināšanu 

21. Par atbalstu projektam” Gaismas dārzs Ludzai”  

22. Par  Kārsavas novada  izglītības iestāžu savstarpējo norēķinu izcenojumiem  

23. Par saistošo noteikumu Nr.  11  „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 

22.decembrī saistošajos noteikumos Nr.18 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 

2016. gadam”  apstiprināšanu 

24. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

25. Par noteikumu” Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Kārsavas novada 

pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbinātopedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 

apstiprināšanu 

26. Par rīkojuma apstiprināšanu 

27. Par piedalīšanos darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā 

atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses 
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pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 

iedzīvotājiem”  9.2.4.2.pasākumā „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei” 

28. Par Kārsavas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīciju plāna un 

Rīcības plāna aktualizāciju 

29. Par grozījumiem 24.03.2016. domes sēdes  lēmumā ” Par  kārtējā atvaļinājuma 

piešķiršanu domes priekšsēdētājai”, protokols Nr.4, 45.& 

30. Par Atzinības raksta piešķiršanu 

31. Iesniegumu izskatīšana 

 

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

 

 

Atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis 

Poikāns,Juris Poikāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns ,Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs,  Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , domes sēdes 

darba kārtība apstiprināta. Sēdes darba kārtībā 31 jautājums. 

 

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

Sēdes papildus darba kārtībā 2 jautājumi.  

 

 

Papildus jautājumi 

 

1. Par Kārsavas novada stadiona iekšējās kārtības noteikumu apstiprināšanu 

2. Par ielas reģistrāciju 

 

Atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis 

Poikāns,Juris Poikāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns ,Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs,  Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , domes sēdes 

papildus  darba kārtība apstiprināta.  

 

 

 

1.& 

Par nekustamā īpašuma „ Rītausmas”, kadastra Nr. 68680040032 sadalīšanu 

/Ziņo A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 16.09.2016. ir saņemts nekustamā īpašuma “Rītausmas” 

īpašnieces O. M. iesniegums ( reģ. Nr. 1.3.11.2/617) par nekustamā īpašuma „ Rītausmas” Kārsavas 

novada Malnavas pagastā ar kadastra Nr. 6868 004 0032 sadalīšanu, atdalot vienu zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6868 005 0035 -7,9 ha platībā,  izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar 

nosaukumu „Mežausmas“. 

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

personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams 
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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. MK noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām, ņemot vērā 2016.gada  19.septembra  Kārsavas  

novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un  

jaunatnes  lietu,  sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis 

Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Rītausmas” Kārsavas novada Malnavas pagastā ar 

kadastra numuru 6868 004 0032,  atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 

005 0035-7,6ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Mežausmas“. 

 

 

2.& 

Par grozījumiemKārsavas novada pašvaldības domes 19.06.2014. lēmumā  “Par zemes 

vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai”( prot. Nr.6.,4.&) 

/Ziņo A.Orinska/ 

 

Sakarā ar  to, ka izvērtējot Valsts zemes dienesta  24.03.2014. vēstules Nr. 2-04/282  Par pašvaldības 

tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām pielikumā iesniegto informāciju no NĪVK 

IS, par Kārsavas novada teritorijā esošām  lauku apvidus  zemes vienībām, uz kurām to bijušajiem 

zemes  lietotājiem „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma”  25. Panta 1. Daļas 3. Punktā, 23.panta 11. Daļas 1. Punktā 

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

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

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

pašvaldības domes  1. punktā tika konstatēta pārrakstīšanās kļūda, ņemot vērā 2016.gada  

19.septembra  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, 
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izglītības, kultūras, sporta un  jaunatnes  lietu,  sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   

atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, 

Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 1. Atzīt, ka, pamatojoties  un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. Panta piektās daļas otro punktu, kas nosaka, ka zemes reformas 

laikā pašvaldībai  piekrīt neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. Panta 2.1 

daļā noteiktā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi, Kārsavas novada pašvaldībai piekrīt zemes 

vienības: 

Izteikt minētā lēmuma  daļu : “ 6868 008 0209- platība 3,0ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju J. 

S. 06.04.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 63”  šādā redakcijā : 6868 008  0206- 

platība 3,0ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju Jāni Sarkanu 06.04.2009. noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums Nr. 63”. 

 

 

3.& 

                       Par zemes vienības piekritību Kārsavas novada pašvaldībai  

/Ziņo A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Valsts zemes dienesta  24.03.2014. vēstules Nr. 2-04/282  Par pašvaldības tiesiskā 

valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām pielikumā iesniegto informāciju no NĪVK IS, par 

Kārsavas novada teritorijā esošām  lauku apvidus  zemes vienībām, uz kurām to bijušajiem zemes  

lietotājiem „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma”  25. Panta 1. Daļas 3. Punktā, 23.panta 11. Daļas 1. Punktā noteiktā termiņā 

izbeidzās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, bet kuriem nav noteikta piekritība, izvērtējot minēto 

zemes vienību piekritību, atbilstoši likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. pantā noteiktajam, ņemot vērā 2016.gada  19.septembra  Kārsavas  

novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un  

jaunatnes  lietu,  sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis 

Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

 

 

Atzīt, ka, pamatojoties  un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. Panta piektās daļas pirmo punktu, kas nosaka, ka zemes reformas 

laikā pašvaldībai  piekrīt apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. Panta 4. 

Daļā noteiktajam noslēdzami zemes nomas līgumi, Kārsavas novada pašvaldībai piekrīt zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0209, platība 3,6 ha. 
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4.& 

Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības sadali un piekritības  precizēšanu 

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot pašvaldības nekustamo īpašumu lietu materiālus, tika konstatēts, ka nav 

nostiprinātas īpašuma tiesības uz Kārsavas novada pašvaldībai, saskaņā ar 14.11.1995. Latvijas 

valsts arhīva izziņu Nr. 3-JP-19751-5 uz 1940. gada 21.jūliju piederējušo zemi 4,46 ha platībā, kas 

atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta pirmajai daļai, kas nosaka,  ka zemes reformas laikā uz pašvaldības vārda 

zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja pašvaldībai tās pašreizējā 

administratīvajā teritorijā, ierakstāma zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

Lai varētu ierakstīt minēto zemi zemesgrāmatā ir nepieciešams atdalīt no pašvaldībai 

piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68680030198 daļu 4,45 ha platībā, saskaņā ar 

šim lēmumam pievienoto grafisko pielikumu. Atdalītās zemes vienības platība tiks  precizēta veicot 

zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu.   

Sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētā nekustamā  

īpašuma ar kadastra numuru 68680030021sastāvā esošā būve- dzīvojamā māja  ar kadastra 

apzīmējumu 6894 008 0046 001, kas atrodas uz pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6868 003 0198 un ir Kārsavas novada pašvaldības  bilancē ir nepieciešams nodalīt ēku 

uzturēšanai  zemes vienību 2,2 ha platībā.  

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 1. Punktā noteiktajam, zeme, kuras piederība 1940.gada 

21.jūlijā nav konstatēta, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves),  zemes reformas laikā 

piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda,  

Bez tam, veicot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0198 sadali,  ir 

nepieciešams nodalīt zemes vienības daļu 0,15 ha platībā, izveidojot jaunu zemes vienību, kas 

nepieciešama inženierbūves –pašvaldības ceļa uzturēšanai.  

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 1.punktā noteiktajam, zeme, kuras piederība 1940.gada 

21.jūlijā nav konstatēta, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves),  zemes reformas laikā 

piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda,  

Veicot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0198 sadalīšanu, jaunu zemes 

vienību un nekustamo īpašumu izveidošanu un reģistrāciju nekustamā  īpašuma  valsts kadastra 

informācijas sistēmā, ir nepieciešams noteikt jaunveidojamām  zemes vienībām nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi un piešķirt nosaukumus jaunveidojamiem nekustamajiem īpašumiem. 

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

aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

 

 Pamatojoties uz augstākminēto, atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmajai daļai, 4.1 panta otrās daļas 1.punktam,  likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktam,  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” 19.panta 

pirmo daļu, Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 

„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” prasībām, ņemot vērā 2016.gada  19.septembra  Kārsavas  novada  

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

jaunatnes  lietu,  sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis 

Poikāns, Andris Šicāns), PRET - nav, ATTURAS - nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

 

1. Sadalīt Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6868 003 0198 trīs zemes vienībās ar aptuvenām platībām 4,45 ha, 2,2ha, 0,15 ha, kas tiks 

precizētas veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, saskaņā ar šim lēmumam pievienoto 

grafisko pielikumu. 

 

2. Noteikt jaunveidojamām zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

-zemes vienībai 4,45 ha platībā –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101); 

-zemes vienībai 2,2 ha platībā –individuālo dzīvojamo māju apbūve ( kods 0601); 

-zemes vienībai 0,15 ha platībā –zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā ( kods 1101); 

 

3. Piešķirt jaunveidojamiem nekustamajiem īpašumiem nosaukumus: 

-nekustamajam īpašumam , kas sastāvēs no zemes vienības 4,45 ha platībā,  piešķirt 

nosaukumu “Arodzeme”; 

-nekustamajam īpašumam , kas sastāvēs no apbūvētas  zemes vienības 2,2 ha platībā un uz 

tās esošajām būvēm, kuru adrese ir “Kopmītne”, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov.,  piešķirt 

nosaukumu “Kopmītne”; 

-zemes vienību 0,15ha platībā  pievienot nekustamajam īpašumam “Pagasta Ceļi”, kadastra 

numurs 6868 001 0054. 

 

4. Precizēt  jaunveidojamo zemes vienību piekritību un noteikt, ka: 

- zemes vienība ar projektēto platību 4,45 ha piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai un 

ierakstāma zemesgrāmatā atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmajai daļai; 

- apbūvētā zemes vienība ar projektēto platību 2,2 ha piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai un 

ierakstāma zemesgrāmatā atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 1. Punktam; 
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- apbūvētā zemes vienība ar projektēto platību 0,15 ha piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai 

un ierakstāma zemesgrāmatā atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 1. Punktam; 

 

5. Pēc Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 

003 0198 sadalīšanas un jaunveidojamo zemes vienību  reģistrācijas Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā, veikt  zemes vienības 4,45 ha platībā uzmērīšanu un īpašuma tiesību 

nostiprināšanu uz Kārsavas novada pašvaldības vārda.  

 

 

5.& 

                           Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

/Ziņo A.Orinska/ 

 

Izvērtējot VZD 20.07.2016. vēstulē Nr. 2-04.1/101 iesniegto izformāciju Par Kadastra informācijas 

sistēmā reģistrētu datu atbilstību, pamatojoties   uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu 

Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” prasībām,  Kārsavas novada teritorijas plānojumā 2012.-2024. 

gadam noteikto  plānoto izmantošanu, ņemot vērā 2016.gada  19.septembra  Kārsavas  novada  

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

jaunatnes  lietu,  sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis 

Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 1. Mainīt apbūvētai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 002 0123, kuras platība ir 

0,16 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme (  kods 0600) uz  individuālo dzīvojamo māju apbūve    (  kods 0601). 

 

2. Mainīt apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0407, kuras platība ir 1,0 

ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no- valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve (  kods 

0903)  uz  individuālo dzīvojamo māju apbūve (  kods 0601). 

 

3. Mainīt apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0515, kuras platība ir 

0,0486 ha,  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no- individuālo dzīvojamo māju apbūve (  kods 

0601) uz  komercdarbības objektu apbūve (  kods 0801). 

 

 

 

                                                                     6.& 

                Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu 

/Ziņo A.Orinska/ 
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                  Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts E. N.  23.08.2016. gada  iesniegums par lauku 

apvidos zemes nomas līguma noslēgšanu  uz zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem : 6894 006 

0558 – 0,5 ha; 6894 006 0304 – 0,8 ha platība uz 5. gadiem.   

          Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka minēta zemes vienības piekrīt Kārsavas 

novada pašvaldībai pamatojoties uz likumu „ Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidus” 18. 

panta 1.daļu. 

         Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6894 006 0558 – 0,5 ha; 6894 006 0304 – 0,8 ha  

platība bija piešķirta A. N. ( miris 2015.gada). A. N.  ir  E. N. tēvs. Pēc tēva nāves E. N.  faktiski 

apsaimniekoja minēto zemes gabalus.    

        Zemes vienības nav apbūvētas.      

        Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem  6894 006 0558– 0,5 ha; 6894 006 0304 – 0,8 ha   

platība Kārsavas novada pašvaldība nav reģistrētas zemesgrāmatā. 

          Pamatojoties uz 30.10.2007. MK noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par valsts un pašvaldības 

zemes nomu” 15, 18. 3. punktiem, Administratīvā procesa likumu 4.pantu, 5. pantu, 65.panta trešo 

daļu, 66. panta pirmās daļas 1. punktu, 67. pantu un 79. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

27. punktu, 47. panta pirmo un otro daļu,  ņemot vērā 2016.gada  19.septembra  Kārsavas  novada  

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

jaunatnes  lietu,  sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis 

Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

1.Noslēgt ar E. N.  zemes  nomas līgumu uz zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 6894 

006 0558 – 0,5 ha; 6894 006 0304 – 0,8 ha  platība   no 01.10.2016.gada līdz 31. decembrim 

2021.gada. 

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

3 .Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada  nomas maksa, saskaņā ar esošo nekustamā īpašuma 

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

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

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

 
 

      7.& 

Par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0099; 6894 006 0379; 6894 010 

0025; 6870 006 0305; 6870 006 0223 iznomāšanu 

/Ziņo A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi par pašvaldības  

zemes iznomāšanu Salnavas un Mežvidu pagasta ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0099; 6894 

006 0379; 6894 010 0025; 6894 010 0108; 6870 006 0305; 6870 006 0223. 
        Izvērtējot informāciju par pieprasītam zemes vienībām, tika konstatēts, ka minētās zemes 

vienības piekrīt pašvaldībai. 

       Pamatojoties uz, MK 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi  par valsts un pašvaldības 

zemes nomu” 15, 17..punktu, likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta 27. daļu, ņemot vērā 2016.gada  

19.septembra  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, 
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izglītības, kultūras, sporta un  jaunatnes  lietu,  sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu 

atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, 

Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 
1. Iznomāt no pašvaldības zemēm zemes vienības  ar kadastra apzīmējumiem   6894 005 0099 

– 1,94 ha; 6894 006 0379 – 1,0 ha; 6894 010 0025 – 6,9 ha; 6870 006 0305 – 0,2 ha; 

6870 006 0223 – 0,5 ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem. 

2. Zemes izmantošanas mērķis – zeme, uz kura galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101).  

3. Publiskot informāciju par pašvaldības zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 6894 

005 0099; 6894 006 0379; 6894 010 0025; 6870 006 0306; 6870 006 0223 iznomāšanu, 

ievietojot paziņojumu Kārsavas novada pašvaldības domes ēkā un mājas lapā no 

26.09.2016 .līdz 10.10. 2016. 

8.& 

Par zemes robežu plāna anulēšanu 

/Ziņo A.Orinska/ 

         Izvērtējot Valsts zemes dienesta 19.08.2016. vēstules Nr. 2-04.1-L/2926  „ Par informācijas 

precizēšanu” ietverto informāciju, kurā konstatēta pretrunīga informācija par  zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6870 005 0070 , ka Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā minētai zemes vienībai  2003.gada 18.augustā reģistrēts zemes  robežu plāns, 

kas izgatavots pēc 20.08.1993. robežu ierādīšanas materiāliem. 

         Minēta zemes robežu plāna satura tika konstatēts, ka zemes robežu plāns neatbilst pašreizējai 

informācijai par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 005 0070, kas reģistrēti nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta un grafiskajos datos. 

         Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta 27. punktu, 

ņemot vērā 2016.gada  19.septembra  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības 

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

komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, 

ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

        Anulēt Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6870 005 0070  2003.gada 18. augustā reģistrēto zemes robežu plānu, kas izgatavots pēc 20.08.1993. 

gada robežu ierādīšanas materiāliem. 

 

9.& 

Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6894 006 0133 iznomāšanu 

/Ziņo  A.Orinska/ 
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                Saskaņā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 24.08.2016. lēmumā  

( sēdes prot. Nr.10 ) noteiktā termiņā – posmā no 29.03.2016 gada līdz 18.09.2016.gada. uz pašvaldības  

piekritīgo zemes vienību Kārsavas novada Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6894 006 

0133 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, izvērtējot lietas materiālus tika konstatēts, ka pašvaldībai  

piekritīga zemes vienība pašvaldības funkciju veikšanai nav nepieciešama un to iespējams iznomāt. 

         Pamatojoties uz 30.10.2007. MK noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par valsts un pašvaldības 

zemes nomu” 15, 18. 3. punktiem, Administratīva procesa likuma  4. pantu, 5.pantu, 65. panta trešo 

daļu, 66.panta pirmās daļas 1. punktu, 67. pantu un 79.pantu , likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

27. punktu, 47. panta pirmo un otro daļu, ņemot vērā 2016.gada  19.septembra  Kārsavas  novada  

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

jaunatnes  lietu,  sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis 

Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

     1. Iznomāt –  O. V., dekl. dzīvvieta: _________, Rēzekne, Salnavas pag, Kārsavas novada 

pašvaldībai  piekritīgo zemes vienību Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu  6894 006 

0133 – 1,01  ha;  sakot  ar 01.10.2016. uz laiku līdz 5. gadiem. 

       Nekustamā īpašumā  lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā     saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101). 

    2. Noteikt, ka nekustamā īpašumā gada nomas maksa, saskaņā ar esošo nekustamā īpašuma 

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

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

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

 

 

 

10.& 

Par nekustamā īpašuma Skolas iela 4-3, 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 2016.gada  19.septembra  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  

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

komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, 

ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1.Apstiprināt  pašvaldībai piederošā īpašuma Skolas iela 4-3, Kārsava, Kārsavas novads   

2016.gada 12.septembra izsoles rezultātus un atzīt S. S., deklarētā dzīvesvieta Alejas iela 13A, 
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Kārsava, Kārsavas novads,  par objekta nosolītāju ar cenu EUR 2450,00 (divi tūkstoši četri simti 

piecdesmit euro un 00 centi).   

2.  Noslēgt  nosolītā  objekta  pirkuma   līgumu  ar objekta nosolītāju S. S.. 

 

 

 

 

11.& 

Par nekustamā īpašuma Liepu iela 3-3, Malnava, Malnavas pagasts, 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 2016.gada  19.septembra  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības 

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

komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, 

ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 
 

1.Apstiprināt  pašvaldībai piederošā īpašuma Liepu iela 3-3, Malnava, Malnavas pagasts, 

Kārsavas novads   2016.gada 12.septembra izsoles rezultātus un atzīt D. R., deklarētā dzīvesvieta 

parka iela 33-12, Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads,  par objekta nosolītāju ar cenu EUR 

1950,00 (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi).   

2.  Noslēgt  nosolītā  objekta  pirkuma   līgumu  ar objekta nosolītāju D. R. 

 

 

12.& 

Par zemes nomas līguma slēgšanu 

/Ziņo A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts G. A., deklarētā dzīvesvieta Skolas iela 4 dzīv.8, 

Kārsava, Kārsavas novads, 2016.gada 09.septembra iesniegums par zemes nomas līguma 

noslēgšanu uz daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.6809 002 0359 ,Vienības ielā 105, 

Kārsavā, Kārsavas novads, platība 200 kv.m.. 

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

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

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta pirmo daļu.  Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

Nr.6809 002 0359,  kopplatība 23637 kv.m. (2,3637 ha ), nav reģistrēta zemesgrāmatā.  

 Kārsavas novada teritorijas plānojumā 2012.-2024.gadam plānotā izmantošana paredzēta – 

DA2- dabas un apstādījumu teritorija, kur galvenais zemes lietošanas veids ir augļu un sakņu dārzu 

ierīkošana ģimenes vajadzībām.   Tās patreizējā izmantošana pilsētā ir- pagaidu lietošanā sakņu 

(ģimenes) dārzu ierīkošana. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a apakšpunktu un LR Ministru 

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

vērā 2016.gada  19.septembra  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un 

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

sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 

Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
 

 

1. Noslēgt ar G. A.  zemes nomas līgumu uz daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6809 002 0359, Kārsavā, Kārsavas novads, 200 kv.m. platībā, no 2016.gada 01.oktobra  līdz 

2021.gada 01.oktobrim. 

2. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu”, 18.punkta apakšpunktu 18.2. noteikt 1,5 % apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības. 

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

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

 

 

13.& 

Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa  “Priednieki”-10, Mērdzene, Mērdzenes pagasts, 

Kārsavas novads īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

/Ziņo A.Orinska/ 

 

2016.gada 07.septembrī Kārsavas novada pašvaldībā saņemts A. S., deklarētā dzīvesvieta 

“Priednieki”-10, Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads,  iesniegums, ar lūgumu sagatavot 

un nodot atsavināšanai pašvaldībai piekrītošu dzīvokli pēc adreses “Priednieki”-10, Mērdzene, 

Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads.  

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas piekto 

punktu atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz minēto dzīvokli. 

Pamatojoties  likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par valsts un 

pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu , 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā 2016.gada  19.septembra  Kārsavas  novada  pašvaldības  

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

sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, 

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), 

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

 
 

1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu- dzīvokļa īpašumu 

“Priednieki”-10, Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads, kura sastāvā ietilpst  dzīvoklis 

Nr.10  un kopīpašuma 512/15019 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 

68720050352001), palīgceltnēm  (kadastra apzīmējumi: 68720050352002, 68720050352003, 
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68720050352004) , zemes (kadastra apzīmējumi: 68720050352, 68720050356, 68720050372), 

kopējā platība 0,83 ha. 

2. Uzdot  Kārsavas novada pašvaldības īpašuma  privatizācijas un atsavināšanas komisijai: 

2.1. veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma “Priednieki”-10, Mērdzene, Mērdzenes 

pagasts,  Kārsavas novads ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

2.2. organizēt atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ievērojot Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 8.panta otrās un  sestās daļas prasības. 

2.3. veikt dzīvokļa īpašuma “Priednieki”-10, Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads 

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

 

 

14.& 

Par nekustamā īpašuma “Lejasandriņi”,   Malnavas pagasts, Kārsavas novads nosacītās 

cenas apstiprināšanu 

/Ziņo A.Orinska/ 

 

  Nekustamais īpašums  “Lejasandriņi”,  Malnavas pagasts,  Kārsavas novads, kadastra numurs   

6868 009 0370, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0370 ar  

kopējo platību 0,1903 ha.   

    Atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kura atbilst  Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta ceturtās daļas 8.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. 

  Pamatojoties uz SIA “Dzieti”, vienotais reģistrācijas numurs 42403010964, 2016.gada 

2.septembra,  reģ. Nr. Z-16/213 slēdzienu, nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas 

standartu “Īpašumu vērtēšana” LVS 401:2013 un tirgus vērtība atsavināšanas vajadzībām noteikta 

EUR 300,00 ( trīs simti  euro un 00 centi). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,    „Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma” 8.panta sesto daļu,  37.panta pirmās daļas  4.punktu, ņemot vērā 

2016.gada  19.septembra  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

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

atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs 

Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris 

Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 
 

Apstiprināt nekustamā īpašuma “Lejasandriņi”,  Malnavas pagasts,  Kārsavas novads, kadastra 

numurs 6868 009 0370   nosacīto cenu EUR  300,00  (trīs simti euro un 00 centi). 
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas 

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

 

 

 

15.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada 25.augusta lēmumā Nr.9 

(protokols Nr.10)”Par Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību iznomāšanu” 

/Ziņo A.Orinska/ 

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta 27.punktu, ņemot vērā 2016.gada  19.septembra  

Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un  jaunatnes  lietu,  sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : 

PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors 

Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

Izteikt Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada 25.augusta lēmuma Nr.9 (protokols 

Nr.10)”Par Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību iznomāšanu” 3 punktu sekojošā 

redakcijā: 

“Publiskot informāciju par Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību nomu , 

nosakot pieteikšanās termiņu no 26.09.2016.- 20.10.2016. 

 

 

 

16.& 

Par zemes iznomāšanu 

/Ziņo I.Silicka/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts akciju sabiedrības “BAO”,  reģistrācijas 

Nr.40003320069, juridiskā adrese: Celtnieku iela 3a, Olaine, LV 2114, projektu vadītāja Ričarda 

Rapoporta iesniegums, kurā tiek lūgts nodot nomas lietošanā zemes gabalu 18 kv.m. platībā, kas 

atrodas iežogotā teritorijā Stacijas ielā 40, Kārsavā, Kārsavas novads, kadastra numurs 6809 002 

0222. Nomas mērķis – sadzīvē radušos bīstamo atkritumu pieņemšana un īslaicīga glabāšana. 

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

ir iespējams nodot nomas lietošanā minēto platību. 

 Zemes īpašums ir piekritīgs pašvaldībai un nav apbūvēts. 

 Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktam, viena no pašvaldības 

obligātajām /autonomajām/ funkcijām ir sadzīves atkritumu apsaimniekošana. 

 “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 6.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteikts, ka 

pašvaldība: 
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1) organizē visu sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, 

apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas 

valsts plānu un reģionālos plānus; 

2) pieņem lēmumus par jaunu sadzīves atkritumu savākšanas, dalītas vākšanas, šķirošanas, 

sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtu un infrastruktūras objektu, 

kā arī atkritumu poligonu izvietošanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši atkritumu 

apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajiem plāniem. 

 Iznomājot akciju sabiedrībai “BAO” iepriekšminēto zemes platību, novada iedzīvotājiem 

būs iespēja bez maksas nodot sadzīvē radušos bīstamos atkritumus, tādējādi novēršot teritorijas un 

dabas piesārņošanu. 

 Atbilstoši 30.10.2007. Ministru Kabineta noteikumu nr. 735 “Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu” 18.3.punktam, nomas maksa nosakāma ne mazāk kā 1,5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības, kas šajā gadījumā būtu EUR 0,09. 

 Deputāti uzskata, ka nomas maksa nosakāma lielākā apmērā, jo EUR 0,09 būtu līdzvērtīga 

nodošanai bezatlīdzības lietošanā, kas šajā gadījumā nav paredzēts normatīvajos aktos. Ņemot vērā 

to, ka nomnieks sniegs pašvaldībai nepieciešamu pakalpojumu, turklāt bez maksas, nomas maksa 

nosakāma samērīgā apmērā – EUR 40 gadā.   

 3.Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, “Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma” 6.panta pirmās daļas 1. un 2.punktiem, 30.10.2007. Ministru Kabineta 

noteikumu nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, ņemot vērā 

2016.gada  19.septembra  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

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

atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs 

Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris 

Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 
 

3.1.Nodot akciju sabiedrībai “BAO”,  reģistrācijas Nr.40003320069, juridiskā adrese: 

Celtnieku iela 3a, Olaine, LV 2114, nomas lietošanā zemes gabalu 18 kv.m. platībā, kas atrodas 

iežogotā teritorijā Stacijas ielā 40, Kārsavā, Kārsavas novads, kadastra numurs 6809 002 0222. 

Nomas mērķis – sadzīvē radušos bīstamo atkritumu pieņemšana un īslaicīga glabāšana. 

 3.2.Noteikt nomas maksu EUR 40 gadā, kā arī pievienotās vērtības nodoklis, ar termiņu – 

no 2016.gada 1.oktobra  līdz 2019.gada 1.oktobrim. 

3.3. Uzdot juristei V.Lipskai sastādīt 30.10.2007. Ministru Kabineta noteikumos nr. 735 

“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” paredzēto tipveida nomas līgumu ar 

iepriekšminētajiem nosacījumiem. 

  
                                                                       

 

 

                                                                 17.& 

Par saistošo noteikumu Nr.10 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kārsavas 

novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu 

                                                                (Ziņo  V.Lipska) 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 43.panta pirmās daļas 

13.punktu, 45.panta 4.daļu, ņemot vērā 2016.gada  19.septembra  Kārsavas  novada  pašvaldības  

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

sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, 

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), 

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

 
 

1.Apstiprināt 2016.gada 22.septembra saistošos noteikumus Nr. 10 “Par nekustamā 

īpašuma nodokļa piemērošanu Kārsavas novada administratīvajā teritorijā” /pielikumā/. 

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

noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrijai. 

 
 

 

 

                                                                          18.& 

                         Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

                                                           (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 2016.gada  

19.septembra  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, 

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

atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, 

Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 
 
 

1.1.Piedzīt no G. S. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2015.g.-2016.g.1.-3.cet.), 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 Lilijai 

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

 1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

19.& 

Par skolēnu nodarbināšanu pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā 

personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” 

/Ziņo S.Sprukte/ 
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Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē skolēnu nodarbināšanu pasākumā „Nodarbinātības 

pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās 

izglītības iestādēs” Pasākuma mērķis ir veicināt pasākumā iesaistīto skolēnu nodarbinātību vasaras 

brīvlaikā, sniedzot viņiem iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi.  

Pasākuma mērķis atbilsts Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. rīcības plānā 

noteiktajām vidējā termiņa prioritātēm VP5/Nodarbinātības un sabiedriskās aktivitātes 

stimulēšana, rīcības virziens  RV5.1/Bezdarbnieku iesaiste nodarbinātības pasākumos,   kur 

viens no galvenajiem uzdevumiem ir U5.1.2/Veicināt bezdarbnieku iesaisti darba tirgū, 

organizējot dažādus projektus, īpaši, lai motivētu ilgstošos bezdarbniekus darba tirgū. 

Šā gada 25.maijā  tika noslēgts līgums starp  NVA Ludzas filiāli un Kārsavas novada 

pašvaldību par 13 darba vietu izveidošanu (profesija- palīgstrādnieks), kur no NVA līdzekļiem 

plānotā summa pasākuma īstenošanai sastāda 1254.76 euro un pašvaldības līdzfinansējums 

1589,04 euro.  

Kārsavas novada 2016.gada pamatbudžetā skolēnu nodarbinātības pasākuma organizēšanai vasaras 

brīvlaikā plānots pašvaldības līdzfinansējums  atalgojumam 2000.00 euro. Noslēgto saistību 

ietvaros pašvaldības līdzfinansējums atalgojumam veido 1589,04 euro, no līdzekļu atlikuma  

nepieciešams  novirzīt  100,00 euro saimniecības materiālu iegādei, darba drošības un darba 

procesa nodrošināšanai. 

 

Izdevumu veids NVA (EUR) Pašvaldība (EUR) Kopā (EUR) 

Atlīdzība 

skolēniem (13darba 

vietas  

palīgstrādnieks) 

1045,59 1045,59 2091,18 

Atlīdzība darba 

vadītājiem 

209,17 - 209,17 

VSAOI   543,45 543,45 

Darba materiāli   100.00 100.00 

    

Pavisam 1254,76 1689,04 2943,8 

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2016.gada  19.septembra  Kārsavas  novada  pašvaldības  

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

sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, 
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Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), 

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

 
 
 

1. Palielināt ieņēmumus no valsts budžeta nodarbinātības pasākumu veicināšanai1255.00 euro 

(viens tūkstotis divi simti piecdesmit četri euro) apmēra (EKK 18.6.2.025), palielināt 

izdevumus skolēnu nodarbināšanas pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā 

personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” 

finansēšanai 1255.00 euro (viens tūkstotis divi simti piecdesmit četri euro)  apmērā(13-

EKK-1150). 

2. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Skolēnu nodarbinātības 

pasākumi”  100,00 euro (viens simts eiro, 00 centi) skolēnu nodarbināšanas pasākuma 

„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, 

speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” saimniecības materiālu iegādei, darba 

drošības un darba procesa nodrošināšanai, veicot attiecīgos grozījumus budžetā  

3. Noteikt atbildīgos par šā lēmuma izpildi Kārsavas novada izpilddirektoru T.Vorkali. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada priekšsēdētājas vietas izpildītājam 

P.Laganovskim. 

 

 

 

20.& 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “Kārsavas namsaimnieks” 

pamatkapitāla palielināšanu 
/Ziņo I. Silicka/ 

 

      SIA „Kārsavas namsaimnieks”  kapitāldaļu turētāja pārstāve Ināra SILICKA informē 

deputātus, ka ir uzbūvēta un nodota ekspluatācijā bezkanāla siltumtrase Kļavu ielā, Kārsavā.  

 Saskaņā ar sertificēta kustamās mantas vērtētāja “ SIA “ Dzieti”  veikto novērtējumu 

siltumtrases tirgus vērtība uz 2016.gada 7.septembri ir EUR 168 200. 

 Tā kā siltumapgādes funkciju Kārsavas pilsētā realizē pašvaldības izveidotā 

kapitālsabiedrība “Kārsavas namsaimnieks”, ir nepieciešams ieguldīt uzbūvēto siltumtrasi 

sabiedrības pamatkapitālā.  

 

Ņemot vērā Komerclikuma 151.panta 1.daļu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas 

namsaimnieks” pamatkapitālā  jāveic mantiskais ieguldījums  EUR 168 200 apmērā, domei iegūstot 

attiecīgu pamatkapitāla daļu skaitu – 168 200 jaunas kapitāla daļas  proporcionāli izdarītajam 

mantiskajam ieguldījumam.  

 Noklausījusies SIA „Kārsavas namsaimnieks” kapitāldaļu turētāja pārstāves Ināras 

SILICKAS ziņojumu, ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu un  pamatojoties uz Komerclikuma  

151.panta 1.daļu, „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 
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14.panta 1.daļu, ņemot vērā 2016.gada  19.septembra  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās 

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

veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, 

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), 

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

 
 

PALIELINĀT sabiedrības ar ierobežotu atbildību  „Kārsavas namsaimnieks”, vienotais  

reģistrācijas  Nr. 40003257732, pamatkapitālu, izdarot mantisko ieguldījumu sabiedrības 

pamatkapitālā  EUR 168 200  /viens simts sešdesmit astoņi tūkstoši divi simti euro/ apmērā.       

 

 

    

 

                                         21.& 

             Par atbalstu projektam” Gaismas dārzs Ludzai”  

                                                /Ziņo I.Nagle/ 

 

Kārsavas novada pašvaldība kā sadarbības partneris kopā ar Ciblas, Zilupes un Ludzas pašvaldībām  

piedalās Latvijas vides aizsardzības fonda projektā ” Gaismas dārzs Ludzai” . 

Projekta kopējās izmaksas katrai pašvaldībai ir  600,00 EUR, 

 t. sk. 540EUR ir LVAF līdzekļi un 60,00 EUR ir katras pašvaldības līdzfinansējums. 

Projektā plānoto aktivitāšu īstenošana Kārsavas novada teritorijā: 

Miķeļdienas pasākuma organizēšana Kārsavā,  

Jumja zīmes izveidošana dobē un Jumja zīmes uzstādīšana novada teritorijā; 

Informācijas stenda uzstādīšana pie zīmes. 

Kārsavas novada pašvaldībai piešķirtais projekta finansējums EUR 600,00 sadalīts šādi: 

ilggadīgo stādījumu kompozīcijas izveide- 250,00 EUR; 

info stenda uzstādīšana – 80,00 EUR; 

Koka rakstu zīmes figūras izgatavošana un uzstādīšana – 270,00 EUR 

 

18.septembrī tika organizēts pirmais pasākums Rudens saulgrieži jeb Miķeļdienas pasākums 

Kārsavā, kur koncertā piedalās visu četru sadarbības partneru amatierkolektīvi. 

Projekta īstenošana no 2016.gada septembra līdz 2017.gada 30.septembrim. 

Projekts atbilst Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam rīcības plānā 

noteiktajām prioritātēm VP8/ Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un dabas resursu 

ilgtspējīga. RV 8.2/ Pašvaldības vides sakārtošana U 8.2.5/ Nodrošināt novadu parku, aktīvās 

atpūtas zonu ierīkošanu un sakārtošanu. 

 

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

2016.gada  19.septembra  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 
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lietu, izglītības, kultūras, sporta un  jaunatnes  lietu,  sociālo un veselības lietu komitejas sēdes 

atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs 

Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris 

Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 
 
 

1. Atbalstīt Kārsavas novada pašvaldības līdzdalību Latvijas vides aizsardzības fonda  projektā  „Gaismas 

dārzs Ludzai” . 

2. Apstiprināt Latvijas vides aizsardzības fonda  atbalstītā projekta  „Gaismas dārzs Ludzai” 

piešķirto finansējumu EUR 540,00( pieci simti četrdesmit eiro 00centi) (ieņēmumu kods 

21.4.9.9, izdevumu budžeta klasifikācijas kods 06.600, struktūrvienība- 60  , ekonomiskās 

klasifikācijas kods- 2312,5269, 5239 ) 

3.  Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projektam „Gaismas dārzs Ludzai”– 60,00 EUR 

(sešdesmit  euro) (izdevumu budžeta klasifikācijas kods 06.600, struktūrvienība- 60 , 

ekonomiskās klasifikācijas kods- 2312 ) 

4. Pašvaldības līdzfinansējuma finansēšanas avots: Kārsavas novada pamatbudžets (teritorijas 

labiekārtošana- budžeta klasifikācijas kods 06.600, struktūrvienība-31, ekonomiskās 

klasifikācijas kods 235007). 

5. Veikt attiecīgos budžeta grozījumus. 

6. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi un projekta realizāciju attīstības nodaļas vadītājai 

I.Nagle. 

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada izpilddirektoram T.Vorkalim . 

 

 

 

                                                                 22.& 

Par  Kārsavas novada  izglītības iestāžu savstarpējo norēķinu izcenojumiem  

/Ziņo S.Sprukte/ 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.418 

“Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem”, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta “g” apakšpunktā noteikto un 

pamatojoties uz 2015.gada budžeta faktiskajiem iestāžu uzturēšanas izdevumiem, ņemot vērā 

2016.gada  19.septembra  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

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

atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs 

Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris 

Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 
 
 

 

1. Noteikt ar 2016.gada 1.septembri pašvaldību savstarpējos norēķinos pielietojamos 
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izcenojumus vienam audzēknim mēnesī saskaņā ar 1.pielikumu . 

2. Uzdot novada izpilddirektoram noslēgt līgumus ar pašvaldībām, kuru administratīvajā 

teritorijā deklarētie audzēkņi apmeklē Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādes. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājas vietnieks P. Laganovskis. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 28.janvārara lēmumu Nr. 2 „Par pašvaldības 

izglītības iestāžu savstarpējo norēķinu izcenojumiem ”. 

 

 

                                                                         23.& 

Par saistošo noteikumu Nr. 11   „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 22.decembrī 

saistošajos noteikumos Nr.18 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2016. 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”, ņemot vērā 2016.gada  

19.septembra  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, 

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

atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, 

Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 
 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Kārsavas  novada domes 2015.gada 

22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 

2016.gada” 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. 11 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. 

 

24.& 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

/Ziņo I.Silicka/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts E. N. 15.07.2016.  iesniegums ar lūgumu anulēt 

ziņas par R. N. deklarēto dzīvesvietu pēc adreses „Jaunžeikari”, Žeikari, Salnavas pag., Kārsavas 

novads, LV5740. 

 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 2016.gada  

19.septembra  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, 
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izglītības, kultūras, sporta un  jaunatnes  lietu,  sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   

atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, 

Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 
 

 

 

 

  

2.1.Anulēt R. N.  sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē „Jaunžeikari”, Žeikari, Salnavas 

pag., Kārsavas novads, LV5740; 

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

datumu; 

2.3.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot R.N., ka viņas sniegtās ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu.  

2.4.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

 

                                                             

                                                             

                                                                  25.& 

Par noteikumu” 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 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprināšanu 

/Ziņo V.Šicāne/ 

 

 Pamatojoties Ministru kabineta 05.07.2015. noteikumiem Nr.447,,Par valsts budžeta mērķdotāciju 

pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās 

vidējās izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 ,,Pedagogu darba 

samaksas noteikumi”, ņemot vērā 2016.gada  19.septembra  Kārsavas  novada  pašvaldības  

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

sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, 

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), 

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

 

 

Apstiprināt noteikumus “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Kārsavas novada 

pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbinātopedagogu, 

pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām”. 
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                                                                     26.& 

                                              Par rīkojuma apstiprināšanu 

/Ziņo: V.Šicāne/ 

 

Pamatojoties Ministru kabineta 05.07.2015. noteikumiem Nr.447,,Par valsts budžeta mērķdotāciju 

pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās 

vidējās izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 ,,Pedagogu darba 

samaksas noteikumi”, noteikumiem ”Kārtība, kādā Kārsavas novada pašvaldībā aprēķina un sadala 

valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, 

interešu izglītības un bērnu no piecu gadu vecuma izglītojamā pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām izmaksām”, atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, 

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), 

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

 
 

 

Apstiprināt 2016.gada 13.septembra  rīkojumu”  Par valsts mērķdotācijas sadali,  

par direktoru amata algas likmi un apmaksu par 1 likmi “. 

 

 

                                                                     27.& 

Par piedalīšanos darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā 

atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 

iedzīvotājiem”  9.2.4.2.pasākumā „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 

slimību profilaksei” 

/Ziņo I.Nagle/ 

 

 Pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras kā sadarbības iestādes izsludināto 

projektu iesniegumu atlasi un Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot 

pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un 

sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”  9.2.4.2.pasākumā „Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei un pamatojoties uz Kārsavas novada 

Attīstības programmas 2012.-2018.gadam stratēģisko mērķi SM2 Aktīva un sociāli vienota 

sabiedrība ar pievilcīgu dzīves vidi , ilgtermiņa prioritāti VP4/ Veselības un sociālās aprūpes 

pieejamības uzlabošana, Kārsavas novada pašvaldība plāno izstrādāt projektu”Veselības 

veicināšanas  un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem.” 

 

Galvenās plānotās projekta aktivitātes: 

Vasaras nometnes bērniem. Izglītojoša nometne bērniem no sociālā riska ģimenēm 

par atkarību izraisošo vielu un procesu profilaksi; 

Peldēšanas apmācības bērniem; 

Veselības dienas; 
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Tematiski veselību veicinoši pasākumi; 

Nūjošanas apmācības un nodarbošanās; 

Vingrošanas nodarbības pirmsskolas bērniem stājas problēmu profilaksei un fiziskās aktivitātes 

veicināšanai; 

Vingrošanas nodarbības pirmsskolas bērniem stājas problēmu profilaksei un fiziskās aktivitātes 

veicināšanai; 

Projekta kopējais finansējums 77971 EUR, no kuriem 85% finansē Eiropas sociālais fonds, 15%-

valsts budžeta finansējums. 

 

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

2016.gada  19.septembra  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

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

atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs 

Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris 

Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 
 
 

1.Piedalīties 9.2.4.2.pasākumā „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 

slimību profilaksei”, izstrādājot projektu „”Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi 

Kārsavas novada iedzīvotājiem”, paredzot kopējās izmaksas 77971 EUR  apmērā laika periodā no 

2017.gada 1.janvāri līdz 2019.gada 31.decembrim; 

2.Izstrādāt Kārsavas novada pašvaldības veselības veicināšanas un slimību profilakses plānu līdz 

2016.gada 31.decembrim. 

3.Noteikt atbildīgo par projekta realizāciju  projektu vadītāju Anna Zīmeli. 

 

 

                                                                  28.& 

Par Kārsavas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīciju plāna un Rīcības 

plāna aktualizāciju 

                                                                       /Ziņo I.Nagle/ 

 

 Pamatojoties uz 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 13.10.2011. 

likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12.pantu, MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu, pamatojoties 

uz VARAM Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī 

87.punktu, ņemot vērā 2016.gada  19.septembra  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  

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

komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, 

ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt aktualizēto Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīcijas plānu 2016.-

2018.gadam un Rīcības plānu 2016.-2018. saskaņā ar pielikumiem. 

2. Publicēt Paziņojumu par Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīcijas plāna 2016.-

2018.gadam un Rīcības plāna 2016.-2018.gadam aktualizēšanu pašvaldības mājas lapā 

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

 

 

29.& 

Par grozījumiem 24.03.2016. domes sēdes  lēmumā” Par kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu 

domes priekšsēdētājai”  , protokols Nr.4 45.& 

/Ziņo I.Silicka/ 

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

15.1.punktu, ņemot vērā 2016.gada  19.septembra  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās 

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

veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 12 (, Pēteris Laganovskis,   Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, 

ATTURAS- nav, domes priekšsēdētāja Ināra Silicka nepiedalās balsošanā , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

Izteikt lēmuma 1. punkta 3) apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

3) ) no 10.10.2016.līdz  23.10.2016. 

 

 

                                                          30.& 

                                          Par Atzinības raksta piešķiršanu 

/Ziņo I.Silicka / 

 

 

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka ,ka 

pašvaldības autonomās funkcijas ir  rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 

saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm 

un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.)”, 2011.gada 24.augusta   domes sēdē 

apstiprināto nolikumu” Kārsavas novada pašvaldības Atzinības raksta nolikums”, ņemot vērā 

2016.gada  19.septembra  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

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

atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs 

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

Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav,  deputāts Edgars Puksts 

nepiedalās balsošanā.,Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

http://www.karsava.lv/
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Piešķirt Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu : 
 

1.1.  Kārsavas vidusskolas direktoram E. P. par  atbildīgu darbu mācību iestādes vadīšanā, 

nodrošinot tās atpazīstamību un skolēnu mācību sasniegumu augstu vērtējumu Latvijas 

skolu  reitingā; 

1.2.   A. B. par  ilggadēju, apzinīgu un profesinālu  darbu    Malnavas koledžā; 

1.3. Malnavas pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas skolotājai  L. R. par ilggadēju, 

profesionālu, radošu un sekmīgu darbu izglītības iestādē. 

 

 

31.& 

Iesniegumu izskatīšana 

/Ziņo I.Silicka, P.Laganovskis/ 

 

1. 

19.09.2016. Kārsavas novada pašvaldībā saņemts sporta kluba “Kuorsova”/reģistrācijas 

Nr.40008215773, Vienības iela 74A-15, Kārsava, LV-5717/ valdes priekšsēdētāja I.Nagļa 

iesniegums (Nr 622/1.3.11.1) ar lūgumu  atjaunot hokeja laukumu, paplašinot tā izmērus, lai 

pilnvērtīgi varētu aizvadīt treniņus, hokeja spēles un ziemā izmantot laukumu, kā slidotavu. 

Veicamo darbu izmaksas veido  1200,00 euro. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, ņemot vērā 2016.gada  19.septembra  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  

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

komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, 

ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” 1200,00 euro (viens tūkstotis divi simti eiro, 00 centi)  Kārsavas vidusskolas stadiona 

hokeja laukuma atjaunošanai un paplašināšanai. (budžeta klasifikācijas kods 09.210., 

struktūrvienība-146, ekonomiskās klasifikācijas kods 5219). 

1. Atbildīgais par lēmuma izpildi Kārsavas vidusskolas direktors E.Puksts. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības priekšsēdētājas vietniekam 

P.Laganovskim. 

 

 

2. 

 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts E. G. 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, atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris 
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Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,   Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, 

ATTURAS- 1 (Aivars Lipskis), Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

Sniegt E. G. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņai dzīvokli Nr. 5, Skolotāju 

māja, Mērdzene, Mērdzenes  pagasts, Kārsavas novads.  

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

      . 

 

                                                              3. 

 

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

dzīvojamo platību ar malkas apkuri Malnavas pagastā. 

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

jautājumu risināšanā” 7. panta 1.daļu, ņemot vērā 2016.gada  19.septembra  Kārsavas  novada  

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

jaunatnes  lietu,  sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis 

Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

Reģistrēt A. P.  pašvaldības dzīvokļa  jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā, 

vispārējā grupā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

                                                                   4. 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts I. M. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai dzīvokli 

ar malkas apkuri Kārsavas novadā. 

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

jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, ņemot vērā 2016.gada  19.septembra  Kārsavas  novada  

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

jaunatnes  lietu,  sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis 

Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

Reģistrēt I. M.  pašvaldības dzīvokļa  jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā, 

vispārējā grupā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 
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5. 

 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts S. N. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai 

dzīvojamo platību. 

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

jautājumu risināšanā” 7. panta 1.daļu, ņemot vērā 2016.gada  19.septembra  Kārsavas  novada  

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

jaunatnes  lietu,  sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis 

Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

Reģistrēt S. N.  pašvaldības dzīvokļa  jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā, 

vispārējā grupā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

                                                                              6. 

 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts K. F. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai 

dzīvojamo platību Kārsavā malkas apkuri. 

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

jautājumu risināšanā” 7. panta 1.daļu, ņemot vērā 2016.gada  19.septembra  Kārsavas  novada  

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

jaunatnes  lietu,  sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis 

Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

Reģistrēt K. F.  pašvaldības dzīvokļa  jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā, 

vispārējā grupā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

Papildus jautājumi: 

 
32.& 

Par Kārsavas novada stadiona iekšējās kārtības noteikumu apstiprināšanu 

                                                   /Ziņo I.Silicka/ 



30 

 

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

: PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors 

Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

 Apstiprināt Kārsavas novada stadiona iekšējās kārtības noteikumus/pielikumā/. 

 

 

 

 

33.& 

Par ielas reģistrāciju 
/Ziņo I.Silicka/ 

 

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

20.punktu,      atklāti balsojot : PAR 9 (Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,    Modris Karpovs, 

Edgars Puksts,  Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), 

PRET -4( Ināra Silicka, Aivars Lipskis,Andris Krišāns,Tālis Mūrnieks), ATTURAS- nav, Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1.Piereģistrēt ielu Kārsavā uz pašvaldībai piekrītošās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6809 002 0140. 

2. Piešķirt jaunizveidotajai ielai nosaukumu   Domes iela. 

 

  

 

Sēde slēgta plkst. 16.35 

  

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 
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LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

____________________________________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90000017398 

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

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

 

                   Pielikums Kārsavas  novada domes 22.09.2016 

sēdes lēmumam  Nr.17 /protokols Nr.11/ 

 

 

Kārsavas novada domes 2016.gada 22.septembra  

saistošie noteikumi Nr.10 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kārsavas novada administratīvajā 

teritorijā” 

 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 15.punktu un likuma „Par  

nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta 2. daļas  

9.1 punktu, 2.panta 8.un 8.1daļu, 3.panta  1.4 daļu, 

5.panta 1.1daļu, 9.panta 2. daļu 

   

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Kārsavas novada administratīvajā teritorijā ar 

nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 

25 m2, izņemot garāžas, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas 

būves; daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļas), kas ierakstītas Zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošā vai piekritīgā zeme, uz kuras šīs mājas atrodas; 

nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu; nodokļa 

atvieglojumu maznodrošinātām personām. 

2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu izdošanu veic Nekustamā īpašuma 

nodokļu administrators /turpmāk – administrators/. Nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

piedziņu atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem veic Kārsavas novada pašvaldība.  
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3. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 m2, kas netiek izmantotas 

saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot garāžas, ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek. 

4. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek 

ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās (būvei piekritīgās zemes vai 

būves) kadastrālās vērtības, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā 

būvju kategorijā. Lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai 

cilvēku drošību apdraudošu būvi vai attiecīgā statusa atcelšanu pieņem Būvvalde. 

5. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku 

drošību apdraudoša, administrators nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no 

dienas, kad administratīvais akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir kļuvis 

neapstrīdams vai ir beidzies augstākās iestādes izdotā administratīvā akta termiņš, ar kuru 

atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts. 

6. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc Būvvaldes lēmuma par šo noteikumu 5. 

punktā minētā būves statusa atcelšanu.  

7. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja 

atrodas, maksā:  

 

7.1. pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un 

nomas līgumi slēgti ar pašvaldību;  

7.2. personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas 

privatizācijai; 

7.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā); 

 7.4. personas, kuras faktiski lieto nekustamo īpašumu.  

8. Nodokļa maksātājiem, kuriem ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss, tiek noteikts 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 25% apmērā no aprēķinātā nodokļa summas par 

to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās personas statusam attiecībā uz 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā 

minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem /dzīvojamās mājas un palīgēkas/ un tiem 

piekritīgo zemi. 

9. Noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar 

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā  ne vēlāk kā 7 gadu laikā no nodokļa samaksas 

termiņa iestāšanās brīža. 

10. Saistošie noteikumi stājas spēkā  ar 2017.gada 1.janvāri. 

 

 

Domes priekšsēdētāja      I.Silicka 
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 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kārsavas novada 

administratīvajā teritorijā” 
paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 2.panta 8.un 

8.1daļu, 3.panta  1.4 daļu,  5.panta 1.1daļu, 9.panta otro daļu 

2.Īss projekta satura 

izklāsts 
Saistošo noteikumu projekts  nosaka atvieglojumu 

maznodrošinātām personām; kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma 

nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība 

pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas; vidi degradējošas, sagruvušas 

vai cilvēku drošību apdraudošas būves; nosaka nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājus par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu 

), kas ierakstītas Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un 

pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas; 

kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 

piespiedu izpildes termiņu. 

3.Informācija par 

plānotā projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Nav paredzama ietekme uz pašvaldības budžetu, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu budžetiem.  
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4. Informācija par 

plānotā projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

Šie saistošie noteikumi tiek piemēroti visā Kārsavas novada 

pašvaldības teritorijā un attiecas uz visiem nekustamā īpašuma 

nodokļu maksātājiem  novada administratīvajā teritorijā. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Par šo saistošo noteikumu piemērošanu fiziskās un juridiskās 

personas var griezties pie Kārsavas novada pašvaldības nodokļu 

administratores Mērdzenes pagasta pārvaldē 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav veiktas pārrunas ar privātpersonām. 

    

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                     I.Silicka 
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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 

Kārsavā   

 

22.09.2016.                                                                                                                         Nr.11 

18.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda piedziņu 

 

         Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 

Gunārs Stabrovskis ir uzskatāms par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju. Viņam likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā tika paziņots par nekustamā 

īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam, nosūtot maksāšanas 

paziņojumu Nr.16-1132 no 04.02.2016. pēc adreses: "Koplejas", Krimuldas pagasts, Krimuldas 

novads, LV-2145. Gunāram Stabrovskim, personas kods 180466-12826, pamatojoties uz Latvijas 

Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, par nekustamo īpašumu „Kursīši” ar kadastra 

numuru 6870-003-0125, kas atrodas Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā, bija aprēķināts nekustamā 

īpašuma nodoklis, kā arī norādīts parāds par iepriekšējo taksācijas periodu. Administratīvais akts – 

nodokļa maksāšanas paziņojums – ir stājies spēkā 2016.gada 11.martā un kļuvis neapstrīdams. 

Adresāts to nav izpildījis labprātīgi. Līdz 2016.gada 22.septembrim bija jāsamaksā nekustamā 

īpašuma nodoklis EUR  251.59, nokavējuma nauda EUR 32.92, kopā – EUR 284.51. 

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

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

noteiktajā laikā. Šī likuma 9.panta otrā 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. 
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Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmajā daļā ir paredzēts, ka nodokļu 

maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem 

dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, 

revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos 

vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk — 

nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu 

bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par 

nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. 

             Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu izpilda 

piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir kļuvis 

neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi. 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 361.panta pirmajai, otrajai, trešajai un ceturtajai daļai, par 

piespiedu izpildi Gunārs Stabrovskis tika rakstveidā brīdināts, 2016.gada 31.augustā tika izsūtīts 

Kārsavas novada pašvaldības brīdinājums Nr.1.7.8./504. Brīdinājums stājies spēkā 2015.gada 

8.septembrī.  

               Sakarā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, par piespiedu izpildi 

adresāts ir brīdināts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu, 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un 

otro daļu, Administratīvā procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo daļu, 

Civilprocesa likuma 539.panta 2.daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo daļu, 

ņemot vērā 2016.gada  19.septembra  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības 

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

komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, 

ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
 

        1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no Gunāra Stabrovska, personas kods 180466-12826, "Koplejas", 

Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2145, termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli 

par nekustamo īpašumu „Kursīši” EUR  251.59, nokavējuma nauda EUR 32.92, kopā – EUR 284.51 

/ Divi simti astoņdesmit četri euro 51 cents/ piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un 

tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

 

2.Par šo lēmumu septiņu dienu laikā no tā spēkā stāšanās dienas, atzīstot, ka lēmums adresātam 

paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, ir tiesības iesniegt sūdzību Administratīvajā rajona 

tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007. Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma 

darbību. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja       I.Silicka 
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APSTIPRINĀTI 

    ar Kārsavas novada domes 2016.gada  22 .septembra 

 sēdes lēmumu nr.18  prot. nr. 11 

2016.gada 22.septembris    

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

46.pantu un likumu „Par pašvaldību 

budžetiem” 

 

Kārsavas novada pašvaldības 

      SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11 

 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.18 

 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” 

 

Izdarīt Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.18 „Par 

Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” šādus grozījumus: 

1. Izteikt saistošo noteikumu 1.punkta 1.1., 1.2.,1.3. apakšpunktu un 1.pielikumu  šādā redakcijā: 

        “1.Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2016.gadam saskaņā ar 1.pielikumu 

1.1.Ieņēmumi…………………………………………….EUR 4 768 281 

1.2.Izdevumi ……………………………………………EUR   6 038 543 

1.3.Atlikums uz 01.01.2017................................................EUR      59 082” 

2.Papildināt saistošo noteikumu tekstu ar 46 punktu šādā redakcijā: 

“46. Apstiprināt Kārsavas novada  pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumiem 

paskaidrojuma rakstu  saskaņā ar pielikumu Nr. 16 .” 
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3.Izteikt saistošo noteikumu 8.punktu 8.pielikumu šādā redakcijā: 

         “ 8.Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada speciālo budžetu (neietverot 

ziedojumus un dāvinājumus) saskaņā ar 8.pielikumu.”  

 

Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja    I.Silicka 
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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 

Kārsavā   

 

22.09.2016.                                                                                                                         Nr.11 

24.& 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

 

 1. 2016.gada 15.jūlijā Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Edgara Nagļas iesniegums ar 

lūgumu anulēt ziņas par Rutas Nagļas  deklarēto dzīvesvietu. Iesniegumā Edgars Nagļa norāda, ka 

Rutai Nagļai adresē „Jaunžeikari”, Žeikari, Salnavas pag., Kārsavas novads, LV5717,  nav tiesiska 

pamata būt deklarētai, jo īpašums Edgaram Nagļai ir tiesiskajā valdījumā pēc tēva Pētera Nagļas 

nāves. Iesniegumā E.Nagļa norāda, ka R.Nagļa nav viņa radiniece un starp pusēm nav savstarpēji 

noslēgtu īres vai citu līgumu. Pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem, Edgara Nagļas un 

Rutas Nagļas laulība šķirta 05.02.2011. 

1.1.Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika 

konstatēts: 

2016.gada 18.jūlijā  Kārsavas novada pašvaldība „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 

11.panta 1.daļā noteiktajā kārtībā nosūtīja Rutai Nagļai  uzaicinājumu iesniegt dokumentus, kuri 

apliecinātu, ka viņai ir tiesisks pamats būt deklarētai minētajā adresē.  
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1.2.”Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā. 

  

 

R.Nagļai izsūtītā (ierakstītā) vēstule 23.08.2016. tika nogādāta adresātam. Ruta Nagļa nav 

sniegusi ziņas par to, uz kāda tiesiska pamata ir deklarēta īpašumā „Jaunžeikari”, Žeikari, Salnavas 

pag., Kārsavas novads, LV5740. 

Ziņu par Rutas Nagļas deklarēto dzīvesvietu anulēšanas pamats – nav tiesiska pamata 

būt deklarētai adresē: „Jaunžeikari”, Žeikari, Salnavas pag., Kārsavas novads, LV5740. 

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 2016.gada  19.septembra  

Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un  jaunatnes  lietu,  sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : 

PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors 

Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 
 
 

 

 2.1.Anulēt Rutas Nagļas  sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē: „Jaunžeikari”, 

Žeikari, Salnavas pag., Kārsavas novads, LV5740; 

2.2.Anulēt ziņas par Rutas Nagļas deklarēto dzīves vietu ar Kārsavas novada domes lēmuma 

pieņemšanas datumu. 

 2.3.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot Rutai Nagļai, ka viņas sniegtās 

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

 2.4. Paziņot Edgaram Nagļam par pieņemto lēmumu. 

   2.5. Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā . 

 

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

aleja 88, Rēzekne, LV 4601 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja      I.Silicka 
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APSTIPRINĀTI 

    ar Kārsavas novada domes 2016.gada  22 .septembra 

 sēdes lēmumu nr.25  prot. nr. 11 

 

 

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 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

 

 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

1. Noteikumi „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 darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām” (turpmāk tekstā –noteikumi) nosaka kārtību, kādā sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju (turpmāk tekstā – mērķdotācija) Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēm 

bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām (turpmāk tekstā – VSAOI). 

 

2. Mērķdotācijas apmērs pedagogu darba samaksai un VSAOI tiek noteikts ik gadu saskaņā ar 

likumu par valsts budžetu attiecīgajam gadam.  
 

 

 

3. Mērķdotācijas apmērs Kārsavas novada pašvaldībai tiek aprēķināts, saskaņā ar Ministru kabineta 

05.07.2015. noteikumiem Nr.447,,Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai 
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pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības 

iestādēs”, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 ,,Pedagogu darba samaksas 

noteikumi” (turpmāk tekstā- speciālie noteikumi). 
 

 

4. Kārsavas  novada pašvaldības izglītības metodiķe, sadarbībā ar pašvaldības Finanšu un 

grāmatvedības nodaļu, nodrošina: 
 

4.1. mērķdotācijas sadali izglītības iestādēm, saskaņā ar speciālajiem noteikumiem un šiem 

noteikumiem, 

4.2. pārskata par mērķdotācijas izlietojumu sagatavošanu un ievadīšanu ministriju, centrālo 

valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā (e-Pārskati). 

 

5.  Izglītības iestādes vadītāja amata algas likmi nosaka, ņemot vērā izglītojamo skaitu, t. sk. 

izglītojamo skaitu obligātās izglītības pirmsskolas grupās pie izglītības iestādēm, izglītības 

iestādē 1.septembrī, ar  domes priekšsēdētājas rīkojumu un  apstiprina  domes sēdē. 

 

6.  Mērķdotācijas apmēru katrai izglītības iestādei nosaka, pamatojoties uz 4.1.apakšpunktu, ar  

domes priekšsēdētājas rīkojumu un  apstiprina  domes sēdē. 
 

 

7. Mērķdotācijas sadalē tiek nodrošināta atklātība. 
 

 

 

 

 

II. Mērķdotācijas sadale izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

 

 

8. Mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu 

darba samaksai aprēķina, ievērojot:  

8.1. atbalsta personāla skolotāja – logopēda darba samaksai un VSAOI, nosakot attiecību 1 

pedagoga likme uz 200 bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības uzsākšanai, 

finansējumu aprēķina piemērojot pedagogu darba samaksas noteikumos noteikto zemāku 

mēneša algas likmi; 

8.2. bērnu skaitu pirmsskolas izglītības iestādes (grupās) īstenotajās izglītības programmās 

attiecīgā gada 1.septembrī; 

8.3. normēto bērnu skaitu katrā izglītības pakāpē, piemērojot normatīvajos aktos noteiktos 
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koeficientus; 

8.4. izglītības programmas mācību stundu plāna īstenošanai normētā bērnu skaita attiecību pret 

vienu pedagoga mēneša darba likmi; 

8.5. finansējumu aprēķina piemērojot pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksas 

noteikumos noteikto zemāko mēneša algas likmi; 

8.6. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 

 

9. Mērķdotāciju pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām pedagoga profesionālās 

darbības kvalitātes piemaksām aprēķina ņemot vērā: 

9.1.  izglītības iestāžu sniegto informāciju attiecīgā gada 5. septembrī par to pedagogu mēneša 

darba likmju skaitu darbam ar izglītojamiem un logopēda  amata slodzi attiecīgā gada 1. 

septembrī (no attiecīgā gada 1. septembra līdz nākamā gada 31. augustam), kuri ir ieguvuši 

3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi; 

9.2.  pedagogu darba samaksas noteikumos noteikto piemaksas apmēru; 

9.3.  valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 

 

III.  Mērķdotācijas sadale vispārējās  pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

 

10. Mērķdotāciju izglītības iestādēm vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai aprēķina, ievērojot: 

10.1. izglītojamo skaitu izglītības iestādes īstenotajās izglītības programmās attiecīgā gada 

1.septembrī; 

10.2. normēto izglītojamo skaitu katrā izglītības pakāpē, piemērojot normatīvajos aktos 

noteiktos koeficientus; 

10.3.  izglītības programmas mācību stundu plāna īstenošanai normētā skolēnu skaita attiecību 

pret vienu pedagoga mēneša darba likmi; 

10.4. finansējumu aprēķina piemērojot pedagogu darba samaksas noteikumos noteikto zemāko 

mēneša algas likmi; 

10.5. no 10.4.apakšpunkta aprēķināta finansējuma aprēķina papildus finansējumu 13,5 % 

apmērā pedagogu papildu pienākumiem, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes 

paaugstināšanai; 

10.6. no 10.4. un 10.5.apakšpunkta aprēķinātā finansējuma kopsummas aprēķina papildus 

finansējumu iestādes vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta personāla darba samaksai 18% 

apmērā; 

10.7. iestādes vadītāja un viņa vietnieku  darba samaksas finansēšanai izlieto ne vairāk kā 12% 

no 10.4. un 10.5.apakšpunktos aprēķinātā finansējuma kopsummas; 

10.8. no 10.5. un 10.6.apakšpunktu  aprēķinātā finansējuma kopsummas veido mērķdotācijas 

rezerves fondu  līdz 2% apmērā; 

10.9. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; 

10.10. nepieciešamības gadījumā pašvaldība pārdala starp izglītības iestādēm 10.5 un 10.6. 

apakšpunktu  aprēķināto finansējumu, ievērojot 10.7.apakšpunktu; 

10.11. 2016./2017.mācību gadā pašvaldībai ir tiesības pārdalīt 10.4., 10.5. un 10.6. 

apakšpunktos aprēķināto finansējumu, ievērojot 10.7.apakšpunktu, starp izglītības 
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iestādēm ne vairāk kā 10% apmērā, 2017./2018.mācību gadā- ne vairāk kā 6% apmērā. 

 

11. Mērķdotāciju pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām pedagoga profesionālās 

darbības kvalitātes piemaksām aprēķina ņemot vērā: 

11.1.  izglītības iestāžu sniegto informāciju attiecīgā gada 5. septembrī par to pedagogu mēneša 

mācību stundu darba likmju skaitu un logopēda, psihologa, speciālā pedagoga amata slodzi 

attiecīgā gada 1. septembrī (no attiecīgā gada 1. septembra līdz nākamā gada 31. augustam), 

kuri ir ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi; 

11.2.  pedagogu darba samaksas noteikumos noteikto piemaksas apmēru; 

11.3.  valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 

 

12. No mērķdotācijas rezerves fonda izglītības iestādēm papildus finansējumu izdala, pamatojoties 

uz Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas rīkojumu, šādos gadījumos: 

12.1. pedagogu atlaišanas pabalsta izmaksai; 

12.2. maternitātes pabalsta izmaksai; 

12.3. pedagogu aizvietošanai mācību atvaļinājuma laikā, gatavojoties augstskolas pabeigšanai; 

12.4. prēmiju vai naudas balvu piešķiršanai pedagogiem, saskaņā ar izglītības iestādē 

apstiprināto naudas balvu vai prēmiju piešķiršanas kārtību; 

12.5. citiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

 

IV. Iestādes vadītāja kompetence tarifikāciju, pārtarifikāciju sastādīšanā un 

saskaņošanā 

 

13. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina kārtības, par mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai 

un VSAOI attiecīgajā izglītības iestādē, izstrādi un apstiprināšanu.  

 

14. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu, sastādot un apstiprinot 

tarifikāciju, atbilstoši normatīvajiem aktiem, ņemot vērā šos Noteikumus un izglītības iestādes 

vadītāja apstiprināto kārtību piešķirtā finansējuma ietvaros. 

 

 

 

 

15. Izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas sarakstus apstiprina izglītības iestādes vadītājs un 

saskaņo novada izglītības metodiķe. 

 

16. Izglītības iestāžu vadītāju tarifikācijas saskaņo novada izglītības metodiķe un apstiprina 

Kārsavas  novada pašvaldības domes priekšsēdētāja. 
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17. Izmaiņas tarifikācijā noformē kā pārtarifikāciju un saskaņo 15. un 16.punktā noteiktajā kārtībā.  
 

 

18. Izglītības iestādes vadītājs Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) saskaņo tarifikācijas ar 

novada izglītības metodiķi. 
 

 

19. Izglītības iestādes vadītājs VIIS saskaņotās tarifikācijas un amata vienību  sarakstus iesniedz 

izglītības metodiķei papīra formātā trijos eksemplāros. 
 

 

20. Izglītības iestādes vadītājs atbild par izglītības iestādei piešķirtās mērķdotācijas racionālu un 

efektīvu izlietojumu. 

 

 

21. Ar 2016.gada 31. augustu atzīt par spēku zaudējušiem 2011. gada 26. janvāra Kārsavas  novada 

pašvaldības domes noteikumus ”Kārtība, kādā Kārsavas novada pašvaldībā aprēķina un sadala 

valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, 

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

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām izmaksām”. 

 

 

22. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. septembrī. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                         I. Silicka 
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LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

____________________________________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90000017398 

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

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

 

 

 

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 

Kārsavā   

 

22.09.2016.                                                                                                                         Nr.11 

31.& 

Iesniegumu izskatīšana 

 

                                                                            2. 

1.Kārsavas novada dome ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu, kurā ieteikts domei sniegt palīdzību Evgenijai Grigorjevai, Kr. Stiglava, 

Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads, izīrējot viņai dzīvokli. 

2.Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika 

konstatēts: 

2.1.Iesniedzējai ar Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgās 

ģimenes statuss; 

2.1.Iesniedzēja ir reģistrēta Kārsavas novada pašvaldības palīdzības reģistrā. 

3.Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.pantu, palīdzību 

pašvaldībā var saņemt šajā likumā noteiktās personas, kuras ar pašvaldības domes vai tās deleģētas 

institūcijas lēmumu atbilstoši šā likuma noteikumiem atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību. 

4.Novada dome uzskata, ka Evgenija Grigorjeva ir tiesīga saņemt pašvaldības palīdzību. 

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

jautājuma risināšanā” 3.panta 1.punktu, 11.panta 1.daļu, atklāti balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,   Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -

nav, ATTURAS- 1 (Aivars Lipskis), Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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Sniegt Evgenijai Grigorjevai palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņai dzīvokli 

Nr. 5, Skolotāju māja, Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads.  

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kārsavas namsaimnieks” noslēgt īres līgumu uz 

nenoteiktu laiku. 

 

Šo lēmumu iesniedzēja var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, 

iesniedzot sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, 

Rēzeknē, LV 4601. 

 

      . 

 

                                                              3. 

 

1.Kārsavas novada dome ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu, kurā ieteikts domei sniegt palīdzību Ainai Punculei, dzīv. mājas Ērgļu kalni, c. 

Lemešova, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, reģistrējot viņu pašvaldības palīdzības reģistrā, 

vispārējā grupā. 

Aina Puncule lūdz piešķirt viņai, dzīvokli ar malkas apkuri Malnavas pagastā.  

2.Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika 

konstatēts: 

2.1.Iesniedzējai ar Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgās 

personas statuss; 

2.2.Iesniedzēja nav reģistrēta pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistrā, tāpēc viņai nav priekšrocības tiesību uz dzīvokļa izīrēšanu. 

3. Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2. pantu, palīdzību 

pašvaldībā var saņemt šajā likumā noteiktās personas, kuras ar pašvaldības domes vai tās deleģētas 

institūcijas lēmumu atbilstoši šā likuma noteikumiem atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību, bet no 

likuma 13. panta, 17. panta izriet, ka ikvienu neizīrētu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu 

vispirms piedāvā īrēt personām, kuras reģistrētas pašvaldības palīdzības reģistrā. 

 Kārsavas novada pašvaldības sociālais dienests un sociālo un veselības jautājumu komiteja 

savā atzinumā norāda, ka A. Puncule ir tiesīga pretendēt uz pašvaldības palīdzību, jo atbilst visiem 

likumā un saistošajos noteikumos norādītajiem kritērijiem. 

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

jautājuma risināšanā” 6. pantu, 7. panta 1.daļu, ņemot vērā 2016.gada  19.septembra  Kārsavas  

novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un  

jaunatnes  lietu,  sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis 

Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

Reģistrēt Ainu Punculi Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistra vispārējā grupā . 

Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, 

iesniedzot sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, 

Rēzeknē, LV 4601. 
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                                                                   4. 

                                                         

1.Kārsavas novada dome ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu, kurā ieteikts domei sniegt palīdzību Ilonai Maršavai, dzīv. c. Zibla, Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads, reģistrējot viņu pašvaldības palīdzības reģistrā, vispārējā grupā. 

2.Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika 

konstatēts: 

2.1.Iesniedzējai ar Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgās 

personas statuss; 

2.2.Iesniedzējai ir četri nepilngadīgi bērni; 

2.3. Iesniedzēja dzīvo citai personai piederošā mājā; 

2.4. Iesniedzējai ir piešķirts trūcīgās personas statuss.  

3.Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. panta 1.daļu, persona 

tiek reģistrēta pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā, 

ja tā šī likuma 6. pantā noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību. 

Kārsavas novada pašvaldības sociālais dienests un sociālo un veselības jautājumu komiteja 

savā atzinumā norāda, ka I. Maršava ir tiesīga pretendēt uz pašvaldības palīdzību, jo atbilst visiem 

likumā un saistošajos noteikumos norādītajiem kritērijiem. 

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

jautājuma risināšanā” 6. pantu, 7. panta 1.daļu, ņemot vērā 2016.gada  19.septembra  Kārsavas  

novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un  

jaunatnes  lietu,  sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis 

Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

Reģistrēt Ilonu Maršavu Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistra vispārējā grupā. 

Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, 

iesniedzot sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, 

Rēzeknē, LV 4601. 

 

 

5. 

 

 

1.Kārsavas novada dome ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu, kurā ieteikts domei sniegt palīdzību Serafimai Novikai dzīv. Malnavas iela 31, 

Kārsava, Kārsavas novads, reģistrējot viņu pašvaldības palīdzības reģistrā, vispārējā grupā. 

Serafima Novika lūdz piešķirt viņai dzīvokli ar ērtībām.  

2.Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika 

konstatēts: 

2.1.Iesniedzējai ar Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgās 

personas statuss; 

2.2.Iesniedzējas ģimenē ir divi nepilngadīgi bērni; 
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2.3.Iesniedzēja nav reģistrēta pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistrā, tāpēc viņai nav priekšrocības tiesību uz dzīvokļa izīrēšanu. 

3. Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2. pantu, palīdzību 

pašvaldībā var saņemt šajā likumā noteiktās personas, kuras ar pašvaldības domes vai tās deleģētas 

institūcijas lēmumu atbilstoši šā likuma noteikumiem atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību, bet no 

likuma 13. panta, 17. panta izriet, ka ikvienu neizīrētu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu 

vispirms piedāvā īrēt personām, kuras reģistrētas pašvaldības palīdzības reģistrā. 

4.Iesniedzēja neatbilst nevienai no to personu kategorijai, kurām būtu tiesības uz dzīvokļa 

izīrēšanu pirmām kārtām vai neatliekami atbilstoši saistošo noteikumu “Par Kārsavas novada 

pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.punktam un likuma “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”14. panta 1.daļai. 

 Kārsavas novada pašvaldības sociālais dienests un sociālo un veselības jautājumu komiteja 

savā atzinumā norāda, ka S. Novika ir tiesīga pretendēt uz pašvaldības palīdzību, jo atbilst visiem 

likumā un saistošajos noteikumos norādītajiem kritērijiem. 

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

jautājuma risināšanā” 6. pantu, 7. panta 1.daļu, ņemot vērā 2016.gada  19.septembra  Kārsavas  

novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un  

jaunatnes  lietu,  sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis 

Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

Reģistrēt Serafimu Noviku Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistra vispārējā grupā. 

Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, 

iesniedzot sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, 

Rēzeknē, LV 4601. 

 

 

                                                                              6. 

 

1.Kārsavas novada dome ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu, kurā ieteikts domei sniegt palīdzību Karīnai Fomenko dzīv. Vienības iela 6, 

Kārsava, Kārsavas novads, reģistrējot viņu pašvaldības palīdzības reģistrā, vispārējā grupā. 

Karīna Fomenko lūdz piešķirt viņai dzīvokli Kārsavā ar malkas apkuri.  

2.Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika 

konstatēts: 

2.1.Iesniedzējai ar Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgās 

personas statuss; 

2.2.Iesniedzējas ģimenē ir nepilngadīgs bērns; 

2.3.Iesniedzēja nav reģistrēta pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistrā, tāpēc viņai nav priekšrocības tiesību uz dzīvokļa izīrēšanu. 

3. Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2. pantu, palīdzību 

pašvaldībā var saņemt šajā likumā noteiktās personas, kuras ar pašvaldības domes vai tās deleģētas 

institūcijas lēmumu atbilstoši šā likuma noteikumiem atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību, bet no 
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likuma 13. panta, 17. panta izriet, ka ikvienu neizīrētu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu 

vispirms piedāvā īrēt personām, kuras reģistrētas pašvaldības palīdzības reģistrā. 

4.Iesniedzēja neatbilst nevienai no to personu kategorijai, kurām būtu tiesības uz dzīvokļa 

izīrēšanu pirmām kārtām vai neatliekami atbilstoši saistošo noteikumu “Par Kārsavas novada 

pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.punktam un likuma “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”14. panta 1.daļai. 

 Kārsavas novada pašvaldības sociālais dienests un sociālo un veselības jautājumu komiteja 

savā atzinumā norāda, ka K. Fomenko ir tiesīga pretendēt uz pašvaldības palīdzību, jo atbilst visiem 

likumā un saistošajos noteikumos norādītajiem kritērijiem. 

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

jautājuma risināšanā” 6. pantu, 7. panta 1.daļu, ņemot vērā 2016.gada  19.septembra  Kārsavas  

novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un  

jaunatnes  lietu,  sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR 13 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis 

Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

Reģistrēt Karīnu Fomenko Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistra vispārējā grupā. 

Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, 

iesniedzot sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, 

Rēzeknē, LV 4601. 

 

 

Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja    I.Silicka 
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LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

____________________________________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90000017398 

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

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

 

 

APSTIPRINĀTI 

    ar Kārsavas novada domes 2016.gada  22 .septembra 

 sēdes lēmumu nr.32  prot. nr. 11 

 

 

Kārsavas novada stadiona iekšējās kārtības noteikumi 

 

I Vispārīgie noteikumi 

 

1. Kārsavas novada stadions (turpmāk tekstā - Stadions) ir Kārsavas pašvaldības tiesiskā 

valdījumā. Stadiona sastāvā ietilpst stādījumi, būves un to elementi, aprīkojums. Stadions 

atrodas Kārsavā, Vienības ielā 101.  

2. Stadions ir publiski pieejams visiem apmeklētājiem.  

3. Stadions nav caurstaigājama teritorija. 

4. Stadions izveidots un ierīkots iedzīvotāju aktīvai atpūtai, ar prioritāti bērnu un 

pusaudžu veselības, fiziskās un garīgās attīstības nostiprināšanai. 

5. Stadionā drīkst nodarboties ar visiem sporta veidiem, kas atbilst stadiona 

plānojumam, rīkot dažādus sporta un kultūras pasākumus – koncertus, turnīrus, sacensības, 

spēles, iepriekš rakstiski saskaņojot ar  Sporta organizatoru. 

6. Organizācijām vai privātpersonām plānotās aktivitātes un pasākumus atļauts 

organizēt Stadionā saskaņā ar domes apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi, iepriekš 

saskaņojot pasākumu norisi ar Sporta organizatoru. 

7. Stadiona iekšējās kārtības noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi un ir 

saistoši visiem Stadionā esošajiem apmeklētājiem.  

 

II Kārtības noteikumi 
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8. Bērni līdz 11 gadu vecumam drīkst atrasties un apmeklēt sporta nodarbības un pasākumus 

Stadionā tikai pilngadīgu personu – treneru, sporta skolotāju, vecāku, vecvecāku uzraudzībā.  

9. Katrs stadiona apmeklētājs pats uzņemas atbildību par savas veselības un inventāra atbilstību 

izvēlēto aktivitāšu veikšanai.  

10. Stadiona apmeklētājiem aizliegts: 

10.1. darboties, neiepazīstoties ar iekšējās kārtības noteikumiem; 

10.2. ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās un citas apreibinošas vielas, atrasties to 

iespaidā, smēķēt; 

10.3. ienest un lietot dzērienus un ēdienus stikla vai citos traukos un iepakojumos, kas varētu tikt 

izmantoti cilvēku savainošanai; 

10.4. smēķēt;  

10.5. ienest indīgas vielas, ieročus un sprāgstvielas;  

10.6. ienest visa veida metāliskus, koka vai cita veida priekšmetus, kas varētu tikt izmantoti kā 

ieroči, vai savādākā veidā traucēt sacensību vai pasākumu norisi un apdraudēt cilvēku dzīvību, 

veselību un drošību; 

10.7. ienest un izmantot lāpas, dūmu sveces un tamlīdzīgus priekšmetus; 

10.8. ieiet palīgtelpās nepiederošām personām;  

10.9. piegružot stadionu un tam pieguļošo teritoriju ar sadzīves atkritumiem, saulespuķu sēkliņām 

un košļājamām gumijām;  

10.10. spļaut, kārtot dabiskās vajadzības tam nepiemērotās vietās;  

10.11. ievest dzīvniekus (izņemot īpašu pasākumu gadījumos, kas saskaņoti ar Sporta 

organizatoru); 

10.12. pārvietoties pa stadiona mīksto segumu ar  nūjām, velosipēdu, skrituļslidām, skrituļdēļiem 

un cita veida mehāniskajiem pārvietošanās līdzekļiem;  

10.13. iebraukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem;  

10.14. lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt Stadiona aprīkojumu, iekārtas un inventāru, patvaļīgi 

izvietot informācijas nesējus;  

10.15. bojāt informatīvās zīmes; 

10.16. patvaļīgi pārvietot Stadiona elementus ārpus norādītās teritorijas; 

10.17. izvietot un izteikt necenzētus un nacionālo cieņu aizskarošus saukļus un vārdus, traucēt 

sabiedrisko kārtību un pārkāpt vispārpieņemtās uzvedības normas;  

10.18. vārdiski un fiziski aizskart sacensību dalībniekus, tiesnešus, stadiona darbiniekus un 

apmeklētājus, traucēt pasākumu norisi; 

10.19. atrasties Stadionā ārpus minētā darba laika.  

11. Stadiona apmeklētāju pienākumi un atbildība:  

11.1. ievērot Stadiona apmeklēšanas laiku, atstājot tā teritoriju līdz Stadiona slēgšanas brīdim;  

11.2. ievērot Stadiona iekšējās kārtības noteikumus;  

11.3. Stadionā notiekošo sacensību laikā uzturēties tikai tribīnēs, nepārvietoties pa skrejceļiem, 

sektoriem un futbola laukumu; 

11.4. saudzīgi izmantot Stadiona aprīkojumu, ievērojot visus drošības nosacījumus; 11.5. vērsties 

pret jebkuriem Stadiona kārtības noteikumu pārkāpumiem, cenšoties tos novērst vai pārtraukt, 

vajadzības gadījumā informējot Sporta organizatoru; 

11.6. pārkāpuma gadījumā stadiona apmeklētājiem bez ierunām ir jāpakļaujas, sporta skolotāja, 

trenera, pasākuma atbildīgās personas, sporta organizatora, apsardzes dienesta vai policijas 

prasībām.  
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11.7. atsevišķos gadījumos noteiktu apstākļu dēļ (piem., sporta sacensības, remontdarbi, kultūras 

pasākumi u.c.) stadiona apmeklējums var tikt ierobežots vai liegts; 

11.8. atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, ja tā traucē, rada neērtības citiem Stadiona 

apmeklētājiem, bez ierunām pildot Noteikumu 13. punktā minēto personu, kā arī Stadionā notiekošo 

sacensību vadītāju (tiesnešu) norādījumus;  

11.9. Stadiona apmeklētāji ir personīgi atbildīgi par savām personiskajām mantām, stadiona 

administrācija par apmeklētāju atstātajām personīgajām mantām atbildību nenes.  

 

III Grozījumi noteikumos 

 

12. Grozījumus un papildinājumus noteikumos var ierosināt Pašvaldības vadība un darbinieki.  

13. Grozījumus un papildinājumus noteikumos apstiprina Kārsavas novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāju. 

 

IV Nobeiguma nosacījumi 

 

14. Stadiona iekšējās kārtības noteikumi ir publiski pieejami Stadionā, Vidusskolas telpās un 

Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā www.karsava.lv. 

15. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu ir tiesīgi veikt Pašvaldība, Sporta organizators, 

Administratīvā komisija, kā arī Valsts policijas darbinieki. 

16. Stadiona iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā, Pašvaldībai, sporta 

organizatoram vai par pasākumu atbildīgajām personām ir tiesības apmeklētāju neielaist stadionā 

vai izraidīt no tā.  

17. Gadījumā, ja apmeklētājs pārkāpj šos noteikumus, kā arī Latvijas Republikas normatīvos 

aktus, iestājas administratīvā, civiltiesiskā vai krimināltiesiskā atbildība. 18. Stadiona apmeklētājiem 

ir jārespektē atbildīgo personu pamatotās prasības.  

19. Par šo noteikumu neievērošanu soda ar brīdinājumu izteikšanu vai naudas sodu, saskaņā ar 

sabiedriskās kārtības noteikumiem Kārsavas novadā. 

20.Pašvaldība neuzņemas materiālo un juridisko atbildību par šajos noteikumos minēto prasību 

un nosacījumu neievērošanu, kas saistīti ar iespējamo apmeklētāju traumatismu.  

21. Par atklātajiem Noteikumu pārkāpumiem stadiona teritorijā ziņot Kārsavas novada 

administratīvajai komisijai (mob.tel.: 28343926), Sporta organizatoram (mob.tel.: 26316115) vai 

Valsts policijai.  

22. Stadiona teritorijā tiek veikta video novērošana.  

23. Noteikumi ir spēkā līdz jaunu noteikumu apstiprināšanai. 

 

 

Novada domes priekšsēdētāja                                                                                                     I.Silicka 


