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  DOMES ĀRKĀRTAS  SĒDES PROTOKOLS 

Nr.7 

 

Kārsavas novads, Kārsava                                                     2012.gada  29.maijā  

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēde atklāta plkst.14.00 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par īpašuma iznomāšanu 

2. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

3. Par izmaiņām  Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā ar 01.06.2012. 

3. Par saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

novada pamatbudžetu 2012.gadam” 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

Piedalās-  

Deputāti –    Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars 

Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, 

Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks  

Nepiedalās -  deputāts Arvīds Urtāns – komandējumā  

Administrācijas darbinieki- galvenā ekonomiste Svetlana Sprukte, juriste Vera Lipska, 

izpilddirektors Pēteris Labanovskis 

mailto:dome@karsava.lv


Klātesošās personas- Juris Vorkalis, Inese Krivmane, Zintis Vībāns 

 

 

 

1.& 

Par īpašuma iznomāšanu 

/V.Lipska/  

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EKO 

VIDA”, ierakstīta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā 2012.gada 

20.aprīlī, vienotais reģistrācijas Nr.44103075457, valdes locekles Danielas Vībānes 

iesniegums, kurā tiek lūgts nodot nomas lietošanā ar apbūves tiesībām pašvaldībai 

piederošo zemesgabalu 11732 kv.m. platībā, kadastra numurs 6809 002 0463, Telegrāfa 

ielā 37, Kārsavā, Kārsavas novads. Zemes īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā, 

Ludzas zemes grāmatu nodaļas Kārsavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000452119. 

 Iesniedzējs lūdz iznomāt zemi uz 20 gadiem. 

 Iesniegumā norādīts nomas mērķis – ar atjaunojamiem energoresursiem 

darbināmas koģenerācijas tipa elektrostacijas būvniecība. 

 1.1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EKO VIDA” pārstāvis Zintis Vībāns domi 

informēja par to, ka  Kārsavas pilsētā  plāno uzbūvēt  koģenerācijas  elektrostaciju.  

 1.2.Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, dome atzīst, ka ir iespējams 

nodot nekustamo īpašumu SIA “EKO VIDA” nomas lietošanā. Pašvaldība bija minētā 

zemesgabala īpašniece līdz 1940.gada 21.jūlijam, tāpēc domes rīcību neierobežo likuma 

„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

16.panta 1.daļas noteikumi. Pašvaldības rīcībai jāatbilst likuma „Par valsts un pašvaldību 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantā noteiktajam, ka 

pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, 

lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu, kā arī manta 

atsavināma vai nododama lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.  

 Minētā likuma 6.
1
.panta 1.daļā noteikts, ka, ja likumā vai Ministru kabineta 

noteikumos nav paredzēts citādi, nekustamā īpašuma nomas līgumu noslēdz uz laiku, 

kas nav ilgāks par 12 gadiem. 

1.3.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) 

apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs 

Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Inese Nagle, Sandra Palma,   Silvija Jaudzema, Antoņina 

Babāne, Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks),  PRET – nav, ATTURAS – 

3(Juris Poikāns, Andrejs Ivanovs, Juris Ločmelis), Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ: 

 

 1.3.1.Nodot nomas lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “EKO VIDA”, 

vienotais reģistrācijas Nr.44103075457, juridiskā adrese: „Rietrumi”, Beļavas 

pagasts, Gulbenes novads, LV 4409, pašvaldībai piederošo zemes gabalu ar kadastra 

Nr. 6809 002 0463, Telegrāfa ielā 37, Kārsavā, Kārsavas novads, 11732 

kvadrātmetru platībā, nosakot nomas maksu – Ls 150 /viens simts piecdesmit Ls/ 

mēnesī, kā arī pievienotās vērtības nodoklis, ar līguma darbības termiņu – 12 gadi. 



 Zemesgabals tiek iznomāts ar mērķi - ar atjaunojamiem energoresursiem 

darbināmas koģenerācijas tipa elektrostacijas būvniecība. 

 1.3.2.Juristei V.Lipskai sagatavot nomas līgumu atbilstoši domes lēmumam, 

kā arī paredzot nosacījumu par līguma pārtraukšanu, ja Nomnieks līdz 2015.gada 

1.janvārim nav uzsācis koģenerācijas tipa elektrostacijas būvniecību. 

 

 

 

 

2.& 

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

/S.Palma/ 

 

1.Kārsavas novada domē ir saņemts biedrības „Kārsavas novada jauniešu centrs 

„Pūga”, reģ. nr. 40008169116, juridiskā adrese – Vienības iela 49c, Kārsava, Kārsavas 

novads, valdes priekšsēdētāja J.Vorkaļa iesniegums  par patapinājuma līguma 

noslēgšanu, nododot biedrībai bezatlīdzības lietošanā telpas pašvaldībai piederošajā 

pagasta pārvaldes ēkā, Malnavas pagasts, Kārsavas novads. Telpās tiks organizēta novada 

jauniešu centra darbība. 

 Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 5.panta 2.daļas 4.
1
.punktā noteikts, ka pašvaldība var nodot savu mantu 

bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. 

 Biedrībai „Kārsavas novada jauniešu centrs „Pūga” ir piešķirts sabiedriskā 

labuma organizācijas statuss. 

 Biedrības darbība ir saistīta ar jauniešu brīvā laika organizēšanu un jauniešu 

sabiedrisko darbību, tāpēc ir atbalstāma telpu nodošana bezatlīdzības lietošanā. 

  

Pamatojoties  uz biedrības „Kārsavas novada jauniešu centrs „Pūga” valdes 

priekšsēdētāja J.Vorkaļa iesniegumu,  likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērēšanas novēršanu” 5.panta 2.daļas 4.
1
 punktu,  Civillikuma 1947. pantu, 

1948.  pantu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris 

Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra 

Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  

dome NOLEMJ: 

 

 

1.1.Nodot biedrībai „Kārsavas novada jauniešu centrs „Pūga” bezatlīdzības 

lietošanā telpu ar kopējo platību 36 kv.m. platībā pašvaldībai piederošajā pagasta 

pārvaldes ēkā, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, ēkas kadastra numurs 6868 009 

0293. 

1.2.Patapinājuma līgumu  noslēgt uz 5 gadiem no līguma spēkā stāšanās dienas. 

1.3. Patapinājuma līguma mērķis –  jauniešu centra darbība. 

 

2.Kārsavas novada domē ir saņemts biedrības „ Kūzuls” reģ. Nr. 40008099942 

juridiskā adrese , Liepu iela-1, Salnava, Kārsavas novads,  pārstāves  Valentīnas 



Kirsanovas  iesniegums  par patapinājuma līguma noslēgšanu, nododot biedrībai 

bezatlīdzības lietošanā telpas  kadastra Nr. 6894 006 0280 001.pašvaldībai piederošajā 

Salnavas kultūras namā, Salnavas  pagasts, Kārsavas novads.  

 Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 5.panta 2.daļas 4.
1
.punktā noteikts, ka pašvaldība var nodot savu mantu 

bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. 

 Biedrībai „Kūzuls” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

Biedrības darbība ir saistīta ar jauniešu brīvā laika organizēšanu un jauniešu 

sabiedrisko darbību, tāpēc ir atbalstāma telpu nodošana bezatlīdzības lietošanā. 

Pamatojoties  uz biedrības „ Kūzuls” pārstāves  Valentīnas Kirsanovas 

iesniegumu,  likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērēšanas 

novēršanu” 5.panta 2.daļas 4.
1
 punktu,  Civillikuma 1947. pantu, 1948.  pantu, atklāti 

balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs 

Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  

Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks),  

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

 

 

2.1.Nodot biedrībai „Kūzuls”  bezatlīdzības lietošanā telpas Nr. 30,31,32 ar 

kopējo platību 9,4 kv.m. platībā  pašvaldībai piederošajā Salnavas kultūras namā, 

Salnavas  pagasts, Kārsavas novads , ēkas kadastra numurs 6894 006 0280 00. 

2.2.Patapinājuma līgumu  noslēgt uz 5 gadiem no līguma spēkā stāšanās dienas. 

2.3. Patapinājuma līguma mērķis –  jauniešu centra darbība. 

 

 

 

                                                                3.& 

Par izmaiņām  Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā ar 01.06.2012. 

/S.Sprukte/ 

 

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

1.daļas 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris 

Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra 

Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  

dome NOLEMJ: 
 

 

Palielināt : 

Mājokļu apsaimniekošana – 1.0 amata vienības sezonas strādnieks(jūnijs-septembris) – 

mēneša alga Ls 200.00  

Likvidēt: 

Salnavas pamatskola – 0.5 amata vienības kurinātājs – mēneša alga Ls 100.00 

Ieviest: 

Salnavas pamatskola  – 0.5 amata vienības palīgstrādnieks – mēneša alga Ls 100.00 

 



 

                                                                       4.& 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

novada pamatbudžetu 2012.gadam” 

/S.Sprukte/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu, atklāti balsojot PAR – 14( 

Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars 

Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, 

Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks),  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 10 projektu „Grozījumi saistošajos 

noteikumos Nr. 1 „Par novada pamatbudžetu 2012.gadam” /pielikumā/. 

2.Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai. 

3.Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt tos Vides aizsardzības  un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

 

Domes sēdes nobeigumā domes priekšsēdētāja Ināra Silicka informēja 

deputātus,ka  Vītolu pamatskolas nomnieks – SIA „Latgales medību 

saimniecība”, ir paziņojis, ka ar 2012.gada 15.jūniju pārtrauc nomas attiecības un 

turpmāk neizmantos ēkas un zemi 1,5 ha, kuri bija nodoti nomā. 

 

 

 

Sēde slēgta plkst.16.05. 

 

Sēdi vadīja     Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka  

 

Sēdi protokolēja   Pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

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

tālr.65781390, fakss 65781395, e-pasts: dome@karsava.lv 

 

 

Apstiprināti 

Ar Kārsavas novada domes 

2012.gada 29.maija ārkārtas sēdes lēmumu Nr.4, prot.Nr.7 

 

2012.gada 29.maijā     

 

Kārsavas novada domes 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10 

„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 

„Par novada pamatbudžetu 2012.gadam” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

46.pantu un likumu „Par pašvaldību 

budžetiem” 

 

Palielināt transfertu ieņēmumus no ES līdzfinansētajiem projektiem par Ls29256.00 

apmērā (EKK-18.6.3.014- Ls 27056.00, EKK-18.6.3.015-Ls 2200.00),  palielinot : 

 LAD projekta „ Kārsavas sporta zāles rekonstrukcija” izdevumus par Ls24260.00 

(84-EKK-5212), 

  mājokļu apsaimniekošanas atalgojuma izdevumus par Ls1300.00 (29-EKK-1119-

Ls1040.00, EKK-1200-Ls260.00) 

 mājokļu apsaimniekošanas pamatkapitāla veidošanas izdevumus par Ls696.00 

(29-EKK-5239-Ls696.00) (videonovērošanas sistēmas uzstādīšana Kārsavas KN) 

 palielinot darba devēja pabalstus un kompensācijas sakarā ar ģimenes locekļa vai 

apgādājamā nāvi Ls 3000.00 apmērā (EKK-1221), (pamatojums: MK noteikumi 

Nr. 565 no 21.06.2010. „ Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”  

Palielināt iepriekšējā gada PFIF dotācijas atlikumu par Ls10000.00 (EKK-18.6.4.001),  

palielinot izdevumus nekustamā īpašuma iegādei par Ls10000.00  (29-EKK-5212,5214) 

(domes sēdes pr.izraksts Nr.6&4 no 24.05.2012. 

 

 

Novada domes priekšsēdētāja                                                                         Ināra Silicka 

mailto:dome@karsava.lv

