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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 

 

 22.01.2015.          Nr.1 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēde atklāta plkst.15.00 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova 

 

Piedalās-  

Deputāti –  Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,  Ligita Maģiča, Viktors Indričāns, 

Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 

Juris Vorkalis,  Edgars Puksts, Andris Ļubka 

 

Nepiedalās –  

 Deputāti  -Vairis Poikāns - aizņemts pamatdarbā 

 

Administrācijas darbinieki- nekustamo īpašumu speciāliste Valentīna Bļinova, zemes lietu 

speciāliste Ludmila Krišāne,  izpilddirektors Toms Vorkalis, galvenā ekonomiste Svetlana 

Sprukte 
Klātesošās personas-  nav 

  

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par lauku apvidu zemes nomas līguma pagarināšanu  

2. Par adrešu piešķiršanu un dzēšanu 

mailto:dome@karsava.lv
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3. Par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 007 0067 iznomāšanu 

4. Par  Malnavas pagasta Malnavas ciema adrešu  maiņu un dzēšanu 

5. Par zemes reformas pabeigšanu Kārsavas novada Kārsavas pilsētā 

6. Par 2015.gada budžeta prioritātēm un  budžeta projekta sagatavošanas pamatnostādnēm 

7. Grozījumi Darba samaksas nolikumā. 

8. Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Kārsavas novada izglītības iestādēs 

9. Par degvielas limitiem Kārsavas novada pašvaldības vadības dienesta transportlīdzekļiem  

10. Par mobilo sakaru pakalpojumu limitiem dienesta vajadzībām Kārsavas novada pašvaldības 

vadības amatpersonām 

11. Grozījumi amatu sarakstā 

12. Par saistošo noteikumu Nr. 1 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2014.gada 23.janvāra 

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

apstiprināšanu 

13.Par priekšfinansējumu Kārsavas vidusskolas un Mežvidu pamatskolas Comenius projektam 

14.Iesniegumu izskatīšana 

15.Par grozījumiem Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansējuma sadales komisijas 

sastāvā un nolikumā 

16.Par valsts mērķdotācijas sadali PII no 01.01.2015. līdz 31.08.2015. 

17. Par valsts mērķdotācijas sadali  no 01.01.2015. līdz 31.08.2015. 

 

Sēdes vadītāja Ināra Silicka  piedāvā balsot par  domes sēdes darba kārtību 

 

 

Atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , 

domes sēdes darba kārtība apstiprināta. Sēdes darba kārtībā  17  jautājumi.  

 

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

Sēdes papildus darba kārtībā 12 jautājumi.  

 

Papildus jautājumi: 

 

1. Par zemes vienību platību precizēšanu 

2. Par zemes vienību lietošanas mērķu maiņu 

3. Par dzīvoklim “Birzes”-2, Mērdzene, Mērdzenes pagasts,  Kārsavas novads,piekrītošās zemes 

domājamās  daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

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

pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas pagarināšanu 

5. Par maksas noteikšanu SIA “ Kārsavas  slimnīca” par sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšanu 

6. Par skolēnu autobusa maiņu 

7. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0534  platības  

precizēšanu 
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8. Par adreses  precizēšanu 

9. Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

10. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  platību  precizēšanu 

11.  Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

12. Par grozījumiem Mērdzenes pamatskolas nolikumā 

 

Atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , 

domes sēdes  papildus darba kārtība apstiprināta. 

 

Tādējādi darba kārtība ir sekojoša: 

 

      1.Par lauku apvidu zemes nomas līguma pagarināšanu  

      2. Par adrešu piešķiršanu un dzēšanu 

      3. Par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 007 0067 iznomāšanu 

      4. Par  Malnavas pagasta Malnavas ciema adrešu  maiņu un dzēšanu 

      5. Par zemes reformas pabeigšanu Kārsavas novada Kārsavas pilsētā 

      6. Par 2015.gada budžeta prioritātēm un  budžeta projekta sagatavošanas pamatnostādnēm 

      7. Grozījumi Darba samaksas nolikumā. 

      8. Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Kārsavas novada izglītības iestādēs 

      9. Par degvielas limitiem Kārsavas novada pašvaldības vadības dienesta transportlīdzekļiem  

      10. Par mobilo sakaru pakalpojumu limitiem dienesta vajadzībām Kārsavas novada pašvaldības 

vadības amatpersonām 

      11. Grozījumi amatu sarakstā 

      12. Par saistošo noteikumu Nr. 1 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2014.gada 23.janvāra 

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

apstiprināšanu 

      13.Par priekšfinansējumu Kārsavas vidusskolas un Mežvidu pamatskolas Comenius projektam 

      14.Iesniegumu izskatīšana 

      15.Par grozījumiem Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansējuma sadales 

komisijas sastāvā un nolikumā 

      16.Par valsts mērķdotācijas sadali PII no 01.01.2015. līdz 31.08.2015. 

      17. Par valsts mērķdotācijas sadali  no 01.01.2015. līdz 31.08.2015. 

18. Par zemes vienību platību precizēšanu 

19. Par zemes vienību lietošanas mērķu maiņu 

20. Par dzīvoklim “Birzes”-2, Mērdzene, Mērdzenes pagasts,  Kārsavas novads,piekrītošās 

zemes domājamās  daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

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

pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas pagarināšanu 
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22. Par maksas noteikšanu SIA “ Kārsavas  slimnīca” par sociālās aprūpes pakalpojuma 

sniegšanu 

23. Par skolēnu autobusa maiņu 

24. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0534  platības  

precizēšanu 

25. Par adreses  precizēšanu 

26. Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

27. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  platību  precizēšanu 

28.  Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

29. Par grozījumiem Mērdzenes pamatskolas nolikumā 

 

 

 

1.& 

Par lauku apvidu zemes nomas līguma pagarināšanu 

/L.Krišāne/ 

 

          Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts O. Č.  12.01.2015 iesniegums par lauku apvidus 

zemes nomas līguma Nr. 351 ( noslēgts 15.09.2009.) pagarināšanu  uz zemes vienību  ar kadastra 

apzīmējumu 6894 006 0247 – 1,0 ha platība uz 10. gadiem.   

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

Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz likuma „ Par zemes reformas pabeigšanu lauku 

apvidus” 18. panta 1.daļu. 

        O. Č. izbeidzas zemes nomas lietošanas tiesības uz minēto zemes vienību.   Zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 6894 006 0247 -  1,0  ha platībā  Kārsavas novada pašvaldībai nav reģistrētas 

zemesgrāmatā. 

       Pamatojoties uz  O. Č.  12.01.2015. personīgo iesniegumu, 30.08. 2005. Ministru 

kabineta noteikumiem  Nr. 644  ” Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”  7.punktu, 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 

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

atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1.Pagarināt  ar O. Č. zemes  nomas līgumu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6894 

006 0247 – 1,0 ha platībā Salnavas pagasta teritorijā, no 01.02.2015.gada līdz 31. 12. 2025. 
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2. Zemes nomas izmantošanas mērķis –lauksaimniecība izmantojamā zeme  ( kods 0101).   

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

lietošanas mērķi,  ir 0,5% 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. 

 

 

 

2.& 

Par adrešu  piešķiršanu un dzēšanu 

/L.Krišāne/ 

 

Izvērtējot VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja iesniegto informāciju par 

objektu adresēm, kuras nav atrodamas Valsts adrešu reģistrā, pamatojoties uz Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta otro daļu, kas nosaka, ka nosaukumus apbūvei 

paredzētajām zemes vienībām apstiprina attiecīgā novada dome, atbilstoši Ministru kabineta 

10.04.2012. noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas 

noteikumi”, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”  

prasībām un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 47.panta pirmo daļu, ņemot vērā 

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

atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

Piešķirt apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68700030165 un uz tās esošai 

baznīcas ēkai ar kadastra apzīmējumu 68700030165001 un ar to funkcionāli saistītām būvēm ar 

kadastra apzīmējumiem 68700030165002,  68700030165003 adresi "Mežvidu Katoļu baznīca", 

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

 

1. Dzēst no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas telpu grupu adreses: 

1.1. "Ruskulovas Romas katoļu draudze” - 1, Kūkova, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV-

5740, (kods 118769737); 

1.2. "Ruskulovas Romas katoļu draudze” - 2, Kūkova, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV-

5740, (kods 118769745); 

 

2. Mainīt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68940030046, uz tās esošai 

baznīcas ēkai ar kadastra apzīmējumu 68940030046001 un ar to funkcionāli saistītām 

būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68940030046002, 68940030046003 no "Ruskulovas 

Romas katoļu draudze", Kūkova, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV-5740, (kods 

106205992) uz "Ruskulovas Katoļu baznīca", Kūkova, Salnavas pag., Kārsavas nov., 

LV-5740. 
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3.& 

                    Par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 007 0067 iznomāšanu 

/L.Krišāne/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi par pašvaldības Rezerves zemes fonda 

zemes iznomāšanu Salnavas un Mežvidu pagastos ar kadastra apzīmējumiem 6894 006 0373; 

6870 007 0067.  
        Izvērtējot informāciju par pieprasītam zemes vienībām, tika konstatēts, ka minētās zemes 

vienības piekrīt pašvaldībai un rezerves zemes fondam.  

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

pašvaldības zemes nomu” 15, 17.punktiem, likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta 27. daļu, ņemot 

vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 15.janvāra attīstības un teritoriālo lietu komitejas 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, 

Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, 

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt no pašvaldības un Rezerves zemes fonda zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumiem   6894 006 0373 – 0,5 ha; 6870 007 0067 – 2,0 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 un Rezerves zemes fonda zemes vienībām  ar 

kadastra apzīmējumiem 6894 006 0373; 6870 007 0067 iznomāšanu, ievietojot 

paziņojumu Kārsavas novada pašvaldības domes ēkā un mājas lapā no 26.01.2015.līdz 

13.02. 2015. 

 

4.& 

Par  Malnavas pagasta Malnavas ciema adrešu  maiņu un dzēšanu 

/L.Krišāne/ 

 

Sakarā ar to, ka adreses neatbilst   2009. gada 3. novembra  Ministru kabineta  noteikumu Nr. 

1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” prasībām,  pamatojoties uz minēto noteikumu 8. punktu,  

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 

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

PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, 

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

Juris Vorkalis,  Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

   

1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0211 un ar to saistītām ēkām  

adresi " Grantaiši", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104803420 uz Saules iela 11, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 



7 

 

 

2. Dzēst  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0011 reģistrēto  adresi " Dūmakas 

44", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104803123. 

 

5.& 

Par zemes reformas pabeigšanu Kārsavas novada Kārsavas pilsētā 

/V.Bļinova/ 

 

 

Atbilstoši likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.pantam zemes reforma 

uzskatāma par pabeigtu, ja pilsētas pašvaldības teritorijā ir izpildīti likuma “Par zemes reformu 

Latvijas Republikas pilsētās” 6., 7. un 8.pantā paredzētie darbi. 

Zemes reformas izpildes kārtību pilsētās noteica 1991.gada 20.novembrī pieņemtais likuma 

“Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 5.pants, saskaņā ar kuru zemes reforma pilsētās 

veicama trijās kārtās. 

Zemes reformas uzdevumi: 

Zemes reformas pirmajā kārtā bija jāpieprasa zeme un jāpieņem šie pieprasījumi. 

Zemes reformas otrajā kārtā- jāizstrādā pilsētas ģenerālplāni un jānodrošina nepieciešamie 

izejas dati zemes ierīcības projekta sastādīšanai, jāpieņem lēmumi, tai skaitā atzinumi par zemes 

īpašuma tiesību atjaunošanu vai piešķiršanu  īpašumā par samaksu, kā arī jāveic zemes 

izmantošanas plānošana un zemes lietošanas tiesību piespiedu izbeigšana. 

Zemes reformas trešajā kārtā pilsētu zemes komisijām jāpieņem un jāizsniedz lēmumi par 

zemes piešķiršanu īpašumā, kā arī jādod uzdevumi īpašumā nodotās un lietošanā piešķirtās zemes 

robežu ierādīšanai dabā un uzmērīšanai, savukārt pilsētu pašvaldībām jāveic pašvaldības zemes 

inventarizācija un jāprecizē pilsētas administratīvās robežas. 

Saskaņā ar 1998.gada 29.oktobrī pieņemtā likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 

5.panta pirmo daļu zemes reforma pilsētā uzskatāma par pabeigtu, ja ir izpildīti iepriekš minētie 

darbi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, zemes reformas pabeigšanas uzdevumi saistīti ar zemes 

pieprasīšanu, pieprasījumu izskatīšanas un zemes piederības vai piekritības noteikšanu. 

Atbilstoši likumam “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”  attiecīgajai pašvaldībai 

jāsagatavo un līdz 2014.gada 30.novembrim jāiesniedz Valsts zemes dienestam paziņojums par 

zemes reformas pabeigšanu un pārskats par zemes reformu reglamentējošos  normatīvajos aktos 

noteikto darbu izpildi, tai skaitā norādot zemes platības , uz kurām īpašuma tiesības saskaņā ar 

likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda, zemes platības un personas, kuras 

noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku, vai kurām 

atjaunotas zemes īpašuma tiesības, kā arī informāciju par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā 

ieskaitīto un neizmantoto zemi. 

Zemes reformas uzdevumu izpildes rezultāti Kārsavas pilsētā: 

Zemes reformas pirmā kārta Kārsavas pilsētā pabeigta 1999.gada 1.martā, noslēdzot zemes 

pieprasījumu pieņemšanu Kārsavas pilsētas zemes komisijā saskaņā ar likuma “Par zemes 

reformas pabeigšanu pilsētās”2.panta pirmo daļu. 

Zemes reformas otrā kārta Kārsavas pilsētā pabeigta 1999.gada 1.jūlijā, Kārsavas pilsētas 

zemes komisijai izskatot visus līdz 1999.gada 1.jūlijam saņemtos zemes pieprasījumus un 

pieņemot atzinumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par 
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maksu pieņemšanas saskaņā ar likuma ”Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 2.panta ceturto 

daļu. 

Zemes reformas trešās kārtas uzdevumi par pašvaldības zemes inventarizāciju saskaņā  ar 

likumu “Par  valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

6.panta sesto daļu pabeigti 2009.gada 30.decembrī, bet lēmumu pieņemšana zemes piešķiršanai 

īpašumā par samaksu atbilstoši  Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmā daļā noteiktajam un Administratīvā 

procesa likuma normām – 2011.gada 30.septembrī. 

Savukārt zemes komisiju funkcija uzdevumu došanai īpašumā nodotās un lietošanā piešķirtās 

zemes robežu ierādīšanai dabā un uzmērīšanai ir beigusies jau 2006.gada 1.janvārī līdz ar 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma spēkā stāšanās dienu, jo noteica ,ka zemes kadastrālo 

uzmērīšanu var ierosināt tikai kadastra subjekts, bet uzdevums par pilsētu administratīvo robežu 

precizēšanu noteikts Ministru Kabineta noteikumos Nr.216 “Administratīvo teritoriju un to 

teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas 

kārtība”. Līdz ar to zemes reformas trešās kārtas uzdevumi Kārsavas pilsētā pabeigti  2011.gada 

30.septembrī. 

Ņemot vērā minēto, visi likuma “”Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 6.,7., un 

8.pantā paredzētie darbi Kārsavas pilsētā ir pabeigti līdz ar ko atbilstoši likuma “Par zemes 

reformas pabeigšanu pilsētās” 5.pantam zemes reforma Kārsavas pilsētā uzskatāma par pabeigtu. 

Likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 6.pants (turpmāk- Likums) nosaka, ka 

pašvaldībai līdz 2014.gada 30.novembrim jāsagatavo un jāiesniedz Valsts zemes dienestā 

(turpmāk-VZD) paziņojums  par zemes reformas pabeigšanu pilsētā un pārskats par zemes reformu 

reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi (turpmāk –Pārskats). 

Kārsavas novada pašvaldība sadarbībā ar VZD un VZD Latgales reģionālo nodaļu  atbilstoši 

Likumam  sagatavojusi Pārskatu, pēc aktuālu datu atlases uz ____.01.2015. 

Pārskatā norādītas zemes vienības, zemes vienību platības un personas, kuras īpašuma 

tiesības nav nostiprinājušas zemesgrāmatā, bet kurām ir atjaunotas īpašuma  tiesības, kuras 

noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību  “Latvijas Hipotēku un 

zemes banka”, zemes vienības un to platības, uz kurām īpašuma tiesības saskaņā ar likumu “Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” nostiprināmas 

zemesgrāmatā uz valsts un pašvaldības vārda, līdzvērtīgas zemes kompensācijas un zemes rezerves 

fondā ieskaitītās, kā arī zemes reformas laikā neizmantotās zemes vienības un to platības, tai skaitā 

informācija par publiskajiem ūdeņiem). Ņemot vērā zemes vienības piederības statusu, informācija 

Pārskatā sadalīta septiņās sadaļās: 

1. Zemes vienības ar statusu “Zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par 

īpašuma tiesību atjaunošanu”-  sadaļā iekļautas 28 zemes vienības Kārsavas pilsētā ar 

statusu “Zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par īpašuma tiesību 

atjaunošanu”. 

2. Zemes vienības ar statusu “Nekustamā īpašuma tiesiskais valdījums”-  sadaļā iekļautas 

11 zemes vienības Kārsavas pilsētā ar statusu “Nekustamā īpašuma tiesiskais 

valdījums”. 

3. Zemes vienības ar statusu “Pašvaldībai piekritīgā zeme”-  sadaļā iekļautas 250 zemes 

vienības Kārsavas pilsētā ar statusu “Pašvaldībai piekritīgā zeme”. 

4. Zemes vienības ar statusu “Valstij piekritīgā zeme”-  sadaļā iekļautas 35 zemes vienības 

Kārsavas pilsētā ar statusu “Valstij piekritīgā zeme”. 
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5. Zemes vienības ar statusu “Publiskie ūdeņi”-  sadaļā nav ierakstu, jo Kārsavas pilsētā nav 

zemes vienību ar statusu  “Publiskie ūdeņi ”. 

6. Zemes vienības ar statusu “Zeme zemes reformas pabeigšanai ”-  sadaļā iekļautas 14 

zemes vienības Kārsavas pilsētā ar statusu “Zeme zemes reformas pabeigšanai”. 

7. Zemes vienības ar statusu “Rezerves zemes fonds ”-  sadaļā iekļautas 8 zemes vienības 

Kārsavas pilsētā ar statusu “Rezerves zemes fonds”. 

Saskaņā ar pārskatā sniegto informāciju Kārsavas pilsētas teritorijā visām neierakstītajām 

zemes vienībām ir noteikts to piederības vai piekritības statuss un tas atbilst pašvaldības rīcībā 

esošajiem dokumentiem. 

Saskaņā ar pārskatā sniegto informāciju Valsts zemes dienests (turpmāk-VZD) uzturētajā 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk- Kadastra informācijas sistēma) 

visām Kārsavas pilsētas teritorijā esošajām zemes vienībām ar statusu “Valstij piekritīgā  zeme” ir 

reģistrēts piederības vai piekritības statuss valstij pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumiem. 

 

Ievērojot augstāk minēto  , pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.un 6.pantu, ņemot vērā Kārsavas 

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

atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 Atlikt jautājuma “Par zemes reformas pabeigšanu Kārsavas novada Kārsavas 

pilsētā” izskatīšanu līdz Valsts zemes dienesta informācijas saņemšanas. 
 

6.& 

 Par 2015.gada budžeta prioritātēm un  budžeta projekta sagatavošanas pamatnostādnēm 

/S.Sprukte/ 

 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta pirmo daļu, 

ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 19.janvāra finanšu komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1.  Noteikt 2015.gada Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta 

nodaļu,iestāžu(pasākumu) uzturēšanas pamatizdevumus(1.pielikums): 

 

1.1.Nodrošināt minimālo mēnešalgu un minimālo stundas tarifa likmi,  palielinot   

mēnešalagas atalgojumu 40 EUR apmērā darbiniekiem ,kuriem atlīdzības kārtība tiek noteikta  ar 

Kārsavas novada atlīdzības sistēmas nolikumu. 

1.2.Nodrošināt nodaļu,  iestāžu uzturēšanas izdevumus (pakalpojumi: komunālie: apkure, 

ūdens, kanalizācija, elektroenerģija u.c. uzturēšanas materiāli: kanceleja, saimnieciskie, 
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mazgāšanas u.c.) 

1.3. Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta nodaļu, iestāžu(pasākumu) uzturēšanas 

pamatizdevumus iekļaut 2015.gada pamatbudžeta izdevumos. 

 

2. Noteikt 2015. gada Kārsavas novada pašvaldības budžeta prioritātes: 

 

2.1. valsts, Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 

projektu īstenošana, 

2.2.ar likumu un ar pašvaldības saistošiem noteikumiem noteiktās sociālās palīdzības 

nodrošināšana. 

2.3. Kārsavas novada kolektīvu līdzdalības nodrošināšana XI Latvijas Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkos, 

2.4. iestāžu materiāli tehniskās bāzes modernizācija,  

2.5.izglītības, jaunatnes, kultūras, sporta un pašvaldības iedzīvotāju atpūtas pasākumu 

nodrošināšana, 

2.6.sabiedrisko attiecību pilnveidošana, 

2.7.tūrisma attīstības nodrošināšana, 

 

3. 2015. gada budžeta projekta sagatavošanai veidot rezerves fondu  līdz 2% apmērā  no  

apstiprinātiem pamatbudžeta izdevumiem. 

 

4. Centralizētai grāmatvedības nodaļai apkopot nodaļu, iestāžu (pasākumu) papildus 

pieprasījumus virs uzturēšanas  izdevumiem 2015.gadam, izpilddirektoram  informēt nozaru 

atbildīgās komitejas. 

 

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

 

 

 

7.& 

Par grozījumiem 

„Kārsavas novada pašvaldības domes deputātu, iestāžu vadītāju un darbinieku  

atlīdzības sistēmas nolikumā” 
/S.Sprukte/ 

 

 

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

novada pašvaldības 2015.gada 19.janvāra finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, 

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

Juris Vorkalis,  Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 
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 Pieņemt grozījumus „Kārsavas novada pašvaldības domes deputātu, iestāžu vadītāju 

un darbinieku atlīdzības sistēmas nolikumā”/pielikumā/. 

 

 

8.& 

Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Kārsavas novada izglītības iestādēs 

/S.Sprukte/ 

 

2012.gada 1.jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumi Nr.172 

„Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, kas nosaka uztura normas 

un paredz nodrošināt veselīga un līdzsvarota uztura lietošanu izglītības iestādēs. Likuma „Par 

pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka dome var pieņemt lēmumus, lai nodrošinātu pašvaldības 

autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Arī Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 

11.punkts nosaka pašvaldības kompetenci noteikt tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz 

pašvaldība.  

Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1206 „Kārtība, kādā aprēķina, 

piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu 

ēdināšanai” paredz valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām 1. un 2. klašu 3.klašu 

izglītojamo ēdināšanas izdevumu segšanai 1,42 euro dienā. 

      Nodrošinot normatīvo aktu prasību izpildi un veicinot veselīga uztura normām atbilstošu 

ēdināšanu izglītojamajiem, piešķirot ēdināšanas izdevumu atvieglojumus visiem izglītojamajiem 

Kārsavas novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, tiks nodrošināts vienlīdzības princips 

un veselīgs bērnu attīstības process. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 

11.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 19.janvāra finanšu komitejas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt ēdināšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā: 

1.1.visiem izglītojamajiem pirmsskolas izglītības grupās, 

1.2.visiem izglītojamajiem 4.-12. klases izglītības programmās 

2. Noteikt ēdināšanas maksas apmēru, izglītības iestādēs, kur ēdināšanu nodrošina 

pati izglītības iestāde, saskaņa ar 1.pielikumu” Ēdināšanas maksa  Kārsavas novada izglītības  

iestādēs, kur ēdināšanu nodrošina pati izglītības iestāde”. 

3. Noteikt ēdināšanas maksas apmēru, izglītības iestādēs, kur ēdināšanu nodrošina 

ārpakalpojumu sniedzējs,atbilstoši iepirkuma rezultātiem, bet ne vairāk , kā noteikts  

2.pielikums” Ēdināšanas maksa  Kārsavas novada izglītības iestādēs, kur ēdināšanu nodrošina 

ārpakalpojumu sniedzējs”. 

4. Lēmums stājas spēkā ar 2015. gada 5. janvāri. 

5. Ēdināšanas izdevumus iekļaut 2015.gada budžetā. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada izglītības iestāžu vadītājiem. 
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9.& 

 Par degvielas limitiem Kārsavas novada pašvaldības vadības dienesta transportlīdzekļiem  

/S.Sprukte/ 

 

 Pamatojoties uz likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likums” 2.panta pirmo daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 

19.janvāra finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Andris Ļubka, 

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

 

 

 

 

1. Apstiprināt  ar 2015.gada 1.janvāri degvielas limitu:  
 

1.1. Kārsavas  novada pašvaldības Domes priekšsēdētājas dienesta transportlīdzeklim Hyundai 

Tucson,  valsts numurs GT 5274, 250 (divi simti piecdesmit) litri mēnesī;  

1.2.Kārsavas  novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja  vietnieka patapinājumā  nodotajam 

transportlīdzeklim 150 (viens simts piecdesmit) litri mēnesī;  

1.3. Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektora transportlīdzeklim Nissan X-Trel , Valsts 

numurs GJ 6117, 160 (viens simts sešdesmit) litri mēnesī.  

2. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības krājumu grāmatvedei Guntai Silickai  kontrolēt degvielas 

patēriņa limitus.  

 

10.& 

Par mobilo sakaru pakalpojumu limitiem dienesta vajadzībām Kārsavas novada pašvaldības 

vadības amatpersonām 

/S.Sprukte/ 

 

Pamatojoties uz likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likums” 2.panta pirmo daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 

19.janvāra finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Andris Ļubka, 

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

 

 

 

 

 

1. Apstiprināt  ar 2015.gada 1.janvāri mobilo sakaru pakalpojumu limitus:  
 

1.1. Kārsavas  novada pašvaldības Domes priekšsēdētājai ( tālruņa numurs 26146350) : 
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            vietējās sarunas 10 /desmit/ euro mēnesī ;  

            starptautiskie pakalpojumi (internets, īsziņas, sarunas) 40 /četrdesmit/euro mēnesī, 

1.2.Kārsavas  novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniekam (tālruņa numurs 29435813):  

            vietējās sarunas 5 /pieci/ euro mēnesī ;  

            starptautiskie pakalpojumi (sarunas) 10 /desmit/ euro mēnesī, 

 

1.3. Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram (tālruņa numurs 26182923):  

 

             vietējās sarunas 10/desmit/ euro mēnesī ;  

             starptautiskie pakalpojumi (internets, īsziņas,sarunas) 10/ desmit/ euro mēnesī, 

 

2. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības ekonomistei Mārītei Kulešai  kontrolēt apstiprinātos 

limitus. 

  

11.& 

                                                      Grozījumi amatu sarakstā 

/S.Sprukte/ 

 

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

4.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 19.janvāra finanšu komitejas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā saskaņā ar 

pielikumu. 

 

 

12.& 

Par saistošo noteikumu Nr.1  „Grozījumi Kārsavas novada domes 2014.gada 23.janvāra 

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

apstiprināšanu 

/S.Sprukte/ 

 

 

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

2.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 

19.janvāra finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Andris Ļubka, 

Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 1 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1 

„Par novada pamatbudžetu 2014.gadam” /pielikumā/. 

2.Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai. 

3.Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt tos 

Vides aizsardzības  un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

 

 

13.& 

Par priekšfinansējumu  Kārsavas vidusskolas un  Mežvidu pamatskolas Comenius 

projektam 

/I.Silicka/ 

 

 1. 2013./2014.mācību gadā Kārsavas vidusskolā    uzsākta divgadēja Comenius 

daudzpusējās skolu partnerības projekta „Uzņēmīgi jaunieši Eiropā bez robežām” („Enterprising 

Youth in Europe Without Boundaries” Nr. 2013-1-PL1-COM06-38635 5 ) realizācija. Projekta 

partnervalstis ir Polija, Spānija, Itālija, Vācija, Beļģija un Turcija. 

Projekta nosaukums: Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius 

apakšprogrammas partnerības projekts „Enterprising Youth in Europe without Boundaries”, 

Līgums numurs 2013-1-PL1-COM06-386355  

Projekta partneri ir  Kārsavas vidusskola un Polija, Spānija, Itālija, Vācija, Beļģija un 

Turcija. 

Projekta koordinators :Kārsavas vidusskolas skolotāja Līga Rundāne 

Projekta kopējās izmaksas sastāda  EUR 21000,00. 

Pašvaldībai priekšfinansējumam pieprasītā summa: EUR 4200,00. 

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

Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 19.janvāra finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs 

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

Rancāne, Juris Vorkalis,  Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1.1. Piešķirt Kārsavas novada pašvaldības priekšfinansējumu – EUR 4200,00 (četri tūkstoši 

divi simti euro un 00 centi) Kārsavas vidusskolai projekta Eiropas Savienības Mūžizglītības 

programmas Comenius apakšprogrammas partnerības projekts „Enterprising Youth in Europe 

without Boundaries”realizēšanai. 

1.2. Projekta izmaksas iekļaut 2015.gada budžetā (kopējās izmaksas atspoguļotas 

1.Pielikumā) 

1.3. Atbildīgā par lēmuma izpildi  projekta koordinatore Kārsavas vidusskolas skolotāja 

Līga Rundāne 

1.4. Kontroli par lēmuma izpildi veic Kārsavas vidusskolas direktors Edgars Puksts. 
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2. 2013./2014.mācību gadā Mežvidu pamatskolā    uzsākta divgadēja Comenius 

daudzpusējās skolu partnerības projekta „Uzņēmīgi jaunieši Eiropā bez robežām” („Enterprising 

Youth in Europe Without Boundaries” Nr. 2013-1-PL1-COM06-38635 5 ) realizācija. Projekta 

partnervalstis ir Polija, Spānija, Itālija, Vācija, Beļģija un Turcija. 

Projekta nosaukums: „Eiropas Savienības mūžizglītības programmas COMENIUS 

apakšprogramma, Comenius skolu daudzpusējā partnerība”.  

Līgums numurs 2013-1-RO1-COM06-29386 5 no 19.07.2013. 

Projekta partneri ir  Mežvidu pamatskola un Polija, Spānija, Itālija, Vācija, Beļģija un 

Turcija. 

Projekta koordinators  ir Mežvidu pamatskolas skolotāja Jolanta Silicka 

Projekta kopējās izmaksas sastāda  EUR 21000,00. 

Pašvaldībai priekšfinansējumam pieprasītā summa: EUR 4200,00. 

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

Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 19.janvāra finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs 

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

Rancāne, Juris Vorkalis,  Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 2.1. Piešķirt Kārsavas novada pašvaldības priekšfinansējumu – EUR 4200,00 (četri 

tūkstoši divi simti euro un 00 centi) Mežvidu pamatskolai projekta „Eiropas Savienības 

mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogramma, Comenius skolu daudzpusējā 

partnerība” realizēšanai. 

 2.2.Projekta izmaksas iekļaut 2015.gada budžetā (kopējās izmaksas atspoguļotas 

1.Pielikumā) 

 2.3.Atbildīgā par lēmuma izpildi  projekta koordinatore Mežvidu skolas skolotāja  

Jolanta Silicka. 

 2.4.Kontroli par lēmuma izpildi veic Mežvidu skolas direktore Vita Krišāne. 

 

 

  

 

14.& 

                                                        Iesniegumu izskatīšana 
/I.Silicka, P.Laganovskis/ 

 

1. 

 1.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi, ka  personai J. V. – ir zuduši apstākļi, kuri 

bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai pašvaldības palīdzības reģistra vispārējās kārtas grupā. 

 2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

10.panta 1.daļas 2.punktu, 47.panta 1.,2.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 

15.janvāra sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra 

Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  

Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 
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 Izslēgt J. V. no Kārsavas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu 

risināšanai. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

2. 

 1.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi, ka  personai A. B. – ir zuduši apstākļi, kuri 

bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai pašvaldības palīdzības reģistra vispārējā kārtas grupā. 

 2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

10.panta 1.daļas 2.punktu, 47.panta 1.,2.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 

15.janvāra sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra 

Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  

Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

 

 Izslēgt A. B. no Kārsavas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu 

risināšanai. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

3. 

 1.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi, ka personai T. K. – ir zuduši apstākļi, kuri 

bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai pašvaldības palīdzības reģistra vispārējā kārtas grupā. 

 2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

10.panta 1.daļas 2.punktu, 47.panta 1.,2.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 

15.janvāra sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra 

Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  

Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

 

 Izslēgt T. K. no Kārsavas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu 

risināšanai. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

4. 
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 1.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi, ka personai E. V.– ir zuduši apstākļi, kuri 

bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai pašvaldības palīdzības reģistra vispārējā kārtas grupā. 

 2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

10.panta 1.daļas 2.punktu, 47.panta 1.,2.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 

15.janvāra sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra 

Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  

Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

 

 Izslēgt E. V. no Kārsavas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu 

risināšanai. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

5. 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi, ka personai A. Z. – ir zuduši apstākļi, kuri 

bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai pašvaldības palīdzības reģistra vispārējā kārtas grupā. 

 2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

10.panta 1.daļas 2.punktu, 47.panta 1.,2.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 

15.janvāra sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra 

Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  

Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

 

 Izslēgt A. Z. no Kārsavas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu 

risināšanai. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

6. 

 1.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi, ka personai V. R. – ir zuduši apstākļi, kuri 

bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai pašvaldības palīdzības reģistra vispārējā kārtas grupā. 

 2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

10.panta 1.daļas 2.punktu, 47.panta 1.,2.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 

15.janvāra sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra 

Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  

Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 
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 Izslēgt V. R. no Kārsavas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu 

risināšanai. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

7. 

 1.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi, ka personai Z. R.– ir zuduši apstākļi, kuri 

bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai pašvaldības palīdzības reģistra  vispārējā kārtas grupā. 

 2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

10.panta 1.daļas 2.punktu, 47.panta 1.,2.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 

15.janvāra sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra 

Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  

Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

 

 Izslēgt Z. R. no Kārsavas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu 

risināšanai. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

8. 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi, ka personai J. S.– ir zuduši apstākļi, kuri 

bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai pašvaldības palīdzības reģistra vispārējā kārtas grupā. 

 2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

10.panta 1.daļas 2.punktu, 47.panta 1.,2.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 

15.janvāra sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra 

Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  

Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

 

 Izslēgt J. S. no Kārsavas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu 

risināšanai. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 
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9. 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. E.  iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo 

platību Kārsavā. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 

2015.gada 15.janvāra sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –

14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris 

Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris 

Vorkalis,  Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

Sniegt  V. E. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņai  istabu dzīvoklī 

__________ , Malnava, Kārsavas novads.  

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 

10. 

Kārsavas novada pašvaldībā 2015.gada 09.janvārī saņemts V. B., deklarētā dzīvesvieta 

_________  Salnavas pag., Kārsavas nov., iesniegums par pašvaldībai piederošā dzīvokļa “Elstes”-

1, c. Elstes, Salnavas pag., Kārsavas novads  nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus konstatēts, ka dzīvojamā māja “Elstes”, c. Elstes, 

Salnavas pagasts, Kārsavas novads ir Kārsavas novada pašvaldības īpašums, kurš sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0154, platība 5496 kv.m., divstāvu dzīvojamās mājas ar 

4 (četriem) dzīvokļiem un nedzīvojamās ēkas. No mājā esošajiem četriem dzīvokļiem divi ir 

izīrēti. Pārējie ir brīvi. 

Kārsavas novada pašvaldībā ir rinda dzīvojamās platības saņemšanai. 

Brīvie dzīvokļi ir nepieciešami pašvaldībai likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

9. punktā noteikto funkciju veikšanai un tiks izmantoti sociālās palīdzības sniegšanai dzīvokļu 

jautājumu risināšanā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 9.punktu,  2015.gada 15.janvāra sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs 

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

Rancāne, Juris Vorkalis,  Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1.Noraidīt  V. B. iesniegumu. 

 

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

aleja 88, Rēzekne, Lv-4601, viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
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11. 

Kārsavas novada pašvaldībā 2015.gada 14.janvārī saņemts L. L. , dzīvo _________ Kārsava, 

Kārsavas novads iesniegums par pašvaldībai piederošo dzīvokļu  Nr.2 un Nr.3, Saules ielā 36, 

Kārsava,  Kārsavas novads  nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums Saules iela 36, 

Kārsava, Kārsavas novada  sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0036, 

platība 1796 kv.m.,  dzīvojamās mājas ar 3 (trim) dzīvokļiem un palīgēkas. No mājā esošajiem 

trim dzīvokļiem viens ir privatizēts. Divi dzīvokļi pieder Kārsavas novada pašvaldībai. 

Kārsavas novada pašvaldībā ir rinda dzīvojamās platības saņemšanai. 

Brīvie dzīvokļi ir nepieciešami pašvaldībai likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

9. punktā noteikto funkciju veikšanai un tiks izmantoti sociālās palīdzības sniegšanai dzīvokļu 

jautājumu risināšanā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 9.punktu,  2015.gada 15.janvāra sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs 

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

Rancāne, Juris Vorkalis,  Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1.Noraidīt  L. L. iesniegumu. 

 

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

aleja 88, Rēzekne, Lv-4601, viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

12. 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Kārsavas  vidusskolas atbalsta biedrības valdes 

priekšsēdētājas Rutas Žuravļovas iesniegums par līdzfinansējuma piešķiršanu Kārsavas 

vidusskolas atbalsta biedrības, reģ. Nr. 40008231458, projektiem “ Kārsavas jaunie vides pētnieki 

2015” , “ Mežs- mūsu zaļais draugs” , “ Domā un dzīvo zaļi”. Projekti sagatavoti atsaucoties uz 

Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 15.12.2014. sēdes lēmumu par pirmās kārtas projektu 

vadlīniju “ Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē” Vides izglītības nometņu organizēšanas skolas 

vecuma bērniem” izsludināšanā. Projekta apstiprināšanas gadījumā tiks noorganizētas nometnes 

Kārsavas novada izglītības iestāžu bērniem:  

1.nometne “ Domā un dzīvo zaļi” no 01.06.2015-06.06.2015.  30 bērniem vecumā no 7-13 

gadiem 5 dienu un 1 diennakts nometne Mežvidos.Nometnes kopējās izmaksas ir EUR 4000, no 

tām nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums(25% no kopējā izmaksām) ir EUR 1000, Latvijas 

vides aizsardzības fonda finansējums EUR 3000; 

2.nometne “ Mežs-mūsu zaļais draugs” no 08.06.2015-12.06.2015.  30 bērniem vecumā no 

7-11 gadiem 4 dienu un 1 diennakts nometne Kārsavā.Nometnes kopējās izmaksas ir EUR 3400, 

no tām nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums(25% no kopējā izmaksām) ir EUR 850, 

Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums EUR 2550; 

3.nometne “ Kārsavas jaunie vides pētnieki-2015” no 15.06.2015-19.06.2015.  30 bērniem 

vecumā no 12-16 gadiem 4 dienu un 1 diennakts nometne Kārsavā.Nometnes kopējās izmaksas ir 

EUR 3400, no tām nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums(25% no kopējā izmaksām) ir EUR 

850, Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums EUR 2550. 
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Projektu vadītāja ir Kārsavas  vidusskolas atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja Ruta 

Žuravļova. 

Projektu mērķis ir novadīt vides izglītības un audzināšanas nometnes Kārsavas novada 

bērniem piesaistot Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumu  un pašvaldības līdzfinansējumu. 

Projekta aktivitātes  veicinās bērnu izpratni par vidi un dabu, tās problēmām, veidos izpratni 

par vides aizsardzību, saglabāšanu, un motivēs aktīvi līdzdarboties vides aizsardzībā savas ģimenes 

locekļus, skolas biedrus, draugus un pārējos novada iedzīvotājus. 

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

Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 19.janvāra finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs 

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

Rancāne, Juris Vorkalis,  Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

1.Piešķirt līdzfinansējumu  EUR  2700/divi tūkstoši septiņi simti euro 00 centi/  apmērā 

Kārsavas vidusskolas atbalsta biedrības projektu  “ Kārsavas jaunie vides pētnieki 2015” , “ Mežs- 

mūsu zaļais draugs” , “ Domā un dzīvo zaļi” realizēšanai. 

2.Projekta izmaksas iekļaut 2015.gada budžetā. 

3.Atbildīgā par lēmuma izpildi  projekta koordinatore izglītības metodiķe Vaira Šicāne 

4.Kontroli par lēmuma izpildi veic Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektors Toms 

Vorkalis. 

  

13. 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts biedrības “ Kūzuls”, reģ. Nr. 40008099942, 

juridiskā adrese Liepu iela 1, Salnava, Salnavas pagasts,iesniegums par līdzfinansējuma 

piešķiršanu  projektam “ Zaļā dzīve”.  Projekts sagatavots  atsaucoties uz Latvijas vides 

aizsardzības fonda padomes 15.12.2014. sēdes lēmumu par pirmās kārtas projektu vadlīniju “ 

Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē” Vides izglītības nometņu organizēšanas skolas vecuma bērniem” 

izsludināšanā. Projekta apstiprināšanas gadījumā tiks noorganizēta nometne Kārsavas novada 

izglītības iestāžu bērniem- nometne “ Zaļā dzīve” no 15.06.2015-21.06.2015.  30 bērniem vecumā 

no 7-15 gadiem 7 dienu  nometne Salnavā.Nometnes kopējās izmaksas ir EUR 4200, no tām 

nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums(25% no kopējā izmaksām) ir EUR 1050, Latvijas 

vides aizsardzības fonda finansējums EUR 3150. 

Projekta vadītāja ir  biedrības “ Kūzuls” valdes priekšsēdētāja Anna Danča. 

Projekta mērķis ir novadīt vides izglītības un audzināšanas nometni Kārsavas novada 

bērniem piesaistot Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumu  un pašvaldības līdzfinansējumu. 

Projekta aktivitātes  veicinās bērnu izpratni par vidi un dabu, tās problēmām, veidos izpratni 

par vides aizsardzību, saglabāšanu, un motivēs aktīvi līdzdarboties vides aizsardzībā savas ģimenes 

locekļus, skolas biedrus, draugus un pārējos novada iedzīvotājus. 

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

Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 19.janvāra finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs 

Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta 
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Rancāne, Juris Vorkalis,  Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1.Piešķirt līdzfinansējumu  EUR  1050 /viens tūkstotis piecdesmit euro 00 centi/ apmērā  

biedrības  “ Kūzuls” projekta   “ Zaļā dzīve” realizēšanai. 

2.Projekta izmaksas iekļaut 2015.gada budžetā. 

3.Atbildīgā par lēmuma izpildi  projekta koordinatore  Valentīna Kirsanova 

4.Kontroli par lēmuma izpildi veic Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektors Toms 

Vorkalis. 

 

 

14. 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts  biedrības “Latvijas Mazpulki” iesniegums par 

līdzfinansējuma piešķiršanu  projektam  “Visu daru es ar prieku!”. Projekts sagatavots  atsaucoties 

uz Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 15.12.2014. sēdes lēmumu par pirmās kārtas 

projektu vadlīniju “ Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē” Vides izglītības nometņu organizēšanas 

skolas vecuma bērniem” izsludināšanā. Projekta apstiprināšanas gadījumā tiks noorganizēta 

nometne Kārsavas novada izglītības iestāžu bērniem- nometne “ Visu daru ar prieku” no 

20.07.2015-24.07.2015.   Malnavā. Nometnes organizēšanai  nepieciešamais pašvaldības 

līdzfinansējums ir EUR 1000. 

Projekta mērķis ir novadīt vides izglītības un audzināšanas nometni Kārsavas novada 

bērniem piesaistot Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumu  un pašvaldības līdzfinansējumu. 

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

Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 19.janvāra finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs 

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

Rancāne, Juris Vorkalis,  Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

Piešķirt līdzfinansējumu  EUR  1000/viens tūkstotis euro 00 centi/  apmērā  biedrības  “ 

Latvijas mazpulki” projekta   “ Visu daru ar prieku” realizēšanai. 

2.Projekta izmaksas iekļaut 2015.gada budžetā. 

3.Atbildīgais par lēmuma izpildi  novada mazpulku vadītājs Juris Vorkalis. 

4.Kontroli par lēmuma izpildi veic Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektors Toms 

Vorkalis. 

 

 

 

15.& 

Par grozījumiem Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansējuma sadales 

komisijas sastāvā un nolikumā 

/E.Puksts/ 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pimās daļas 24. punktu, Ministru 

kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas 

kārtība ” 10.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 16.janvāra izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra 

Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  

Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

 

 

1. Izslēgt no Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansējuma sadales komisijas 

sastāva Mērdzenes pamatskolas direktoru Jāni Buli; 

2. Veikt grozījumus izglītības programmu izvērtēšanas un finansējuma sadales komisijas 

nolikumā, izsakot  3.punktu sekojošā redakcijā: 

3. Programmas izvērtē pašvaldības izveidotā interešu izglītības programmu 

izvērtēšanas un finansējuma sadales komisija (turpmāk - komisija) 4( četru) 

locekļu sastāvā. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā balss ir komisijas 

priekšsēdētājam. 

16.& 

                   Par valsts mērķdotācijas sadali PII no 01.01.2015. līdz 31.08.2015. 

/I.Silicka/ 

 

Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam”, MK noteikumiem Nr.836 

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

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

vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, 

noteikumiem „Kārtība, kādā Kārsavas novada pašvaldībā aprēķina un sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju pašvaldību pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, interešu izglītības un bērnu 

no piecu gadu vecuma izglītojamā pedagoga darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām izmaksām” ,  ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 19.janvāra finanšu 

komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita 

Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars 

Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –

nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

Laika periodam no 01.01.2015. līdz 31.08.2015. pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai   noteikt sekojošas likmes ( skatīt pielikums Nr.1). 
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 Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu  darba samaksu veikt, piemērojot pedagogu darba 

samaksai MK noteikumu 836 „ Pedagogu darba samaksas noteikumi”” 1.pielikuma 

4.tabulu. 

 

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

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

tarificētajai slodzei. 

 

  

 

Par mērķdotācijas sadali attiecīgajās izglītības iestādēs atbildīgi to vadītāji. Izglītības iestāžu 

vadītājiem,  nepieciešamības gadījumā, ar  01.01.2015. veikt pārtarifikāciju.  
 

 

 

17.& 

                         Par valsts mērķdotācijas sadali  no 01.01.2015. līdz 31.08.2015. 

/I.Silicka/ 

 

Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam”, MK noteikumiem Nr.836 

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

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

vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, 

noteikumiem „Kārtība, kādā Kārsavas novada pašvaldībā aprēķina un sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju pašvaldību pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, interešu izglītības un bērnu 

no piecu gadu vecuma izglītojamā pedagoga darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām izmaksām” , ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 19.janvāra finanšu 

komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita 

Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars 

Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –

nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

Laika periodam no 01.01.2015. līdz 31.08.2015. pamata un vispārējās vidējās izglītības 

pedagogu darba samaksai, interešu izglītības pedagogu darba samaksai  (bez valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām)  sadalīt sekojoši:  

 

1. Pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības pedagogu (t.sk., administrācija) darba 

samaksai: 

1.KĀRSAVAS VIDUSSKOLA- EUR 189766.00 

2.SALNAVAS PAMATSKOLA- EUR 50607.00 

3. MEŽVIDU PAMATSKOLA- EUR 58688.00 

4. MĒRDZENES PAMATSKOLA – EUR 54910.00 
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 Pedagogiem, kuriem ir normatīvajos aktos noteiktā izglītība un kas strādā ar 

izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības un 

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

priekšmetu stundām. 

 

 

2. Interešu izglītības pedagogu darba samaksai: 

1.KĀRSAVAS VIDUSSKOLA- EUR 5831.00 

2.SALNAVAS PAMATSKOLA- EUR 2428.00 

3. MEŽVIDU PAMATSKOLA- EUR 2398.00 

4. MĒRDZENES PAMATSKOLA – EUR 2386.00 

5. KĀRSAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA – EUR 1506.00 

 

 

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

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

proporcionāli tarificētajai slodzei. 
 

  

 

Par mērķdotācijas sadali attiecīgajās izglītības iestādēs atbildīgi to vadītāji. Izglītības iestāžu 

vadītājiem,  nepieciešamības gadījumā, ar  01.01.2015. veikt pārtarifikāciju.  

 Domes sēdi atstāj deputāts Juris Vorkalis. 

Papildus jautājumi: 

18.& 

Par zemes vienību platību precizēšanu 

/V.Bļinova/ 

 

 

Izvērtējot Valsts zemes dienesta 23.12.2014.gada aktualizēto datu atlasi no Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) teksta datos konstatēta kļūda. 

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

objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, prasībām, likuma „Par 

pašvaldībām”21.panta 27.punktu ,  atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  

Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1.Apstiprināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības precizēto  platību, atbilstoši NĪVK IS 

telpiskajos datos reģistrētajai informācijai: 

1.1.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0256 – 0,1163 ha.  

Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību platības un robežas var tikt precizētas. 
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2. Veikt izmaiņas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)  datu 

bāzē. 

 

 

 19.& 

Par zemes vienību lietošanas mērķu maiņu 

/V.Bļinova/ 

 

  

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

īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu  , saskaņā ar 20.06.2006.gada  Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu, 14ʹ.punkta 

14ʹ.1.apakšpunktu,23.punkta 23.2.2., 23.3.apakšpunktiem, Kārsavas novada teritorijas plānojumu 

2012.-2024.gadam,  atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita 

Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars 

Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0179, Kārsava, Kārsavas novads, 

galveno zemes lietošanas mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi  no koda 0101-zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  uz kodu 0600-  neapgūta individuālo dzīvojamo 

māju  apbūves zeme. 

2. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0186, Kārsava, Kārsavas novads, 

galveno zemes lietošanas mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi  no koda 0101-zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  uz kodu 0600-  neapgūta individuālo dzīvojamo 

māju  apbūves zeme. 

3. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0203, Pļavu  iela 10,  Kārsava, 

Kārsavas novads, galveno zemes lietošanas mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi  no koda 0101-

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  uz kodu 0501- dabas pamatnes , 

parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā 

darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā lietošanas mērķa. 

4. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0223, Stacijas   iela 42,  Kārsava, 

Kārsavas novads, galveno zemes lietošanas mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi  no koda 0101-

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  uz kodu 0600-  neapgūta 

individuālo dzīvojamo māju  apbūves zeme. 

5. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0224, Sporta   iela 33,  Kārsava, 

Kārsavas novads, galveno zemes lietošanas mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi  no koda 0101-

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  uz kodu 0600-  neapgūta 

individuālo dzīvojamo māju  apbūves zeme. 

6. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0416, Purva  iela 5,  Kārsava, 

Kārsavas novads, galveno zemes lietošanas mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi  no koda 0101-

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  uz kodu 0501- dabas pamatnes , 

parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā 

darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā lietošanas mērķa. 
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7. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0422,  Kārsava, Kārsavas novads, 

galveno zemes lietošanas mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi  no koda 0101-zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  uz kodu 0502- pagaidu atļautā zemes izmantošana 

sakņu dārziem. 

8. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0438, Kārsava, Kārsavas novads, 

galveno zemes lietošanas mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi  no koda 0101-zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  uz kodu 0600-  neapgūta individuālo dzīvojamo 

māju  apbūves zeme. 

9. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0446, Purva  iela 4,  Kārsava, 

Kārsavas novads, galveno zemes lietošanas mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi  no koda 0101-

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  uz kodu 0501- dabas pamatnes , 

parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā 

darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā lietošanas mērķa. 

10. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0458, Purva  iela 2,  Kārsava, 

Kārsavas novads, galveno zemes lietošanas mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi  no koda 0101-

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  uz kodu 0501- dabas pamatnes , 

parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā 

darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā lietošanas mērķa. 

  

20.& 

Par dzīvoklim “Birzes”-2, Mērdzene, Mērdzenes pagasts,  Kārsavas novads, 

piekrītošās zemes domājamās  daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

/V.Bļinova/ 

 

 

             Kārsavas novada pašvaldībā 2015.gada 20.janvārī saņemts I. L. , dzīvo ____________ 

Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads iesniegums par dzīvoklim “Birzes”-2, Mērdzene, 

Mērdzenes pagasts,  Kārsavas novads piesaistītās zemes gabala domājamās daļas nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības.   

Izvērtējot  Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatēts, ka dzīvoklis 

“Birzes”-2, Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads, 1992.gada 24.decembrī pamatojoties 

uz paju sabiedrības “Mērdzene” 1992.gada 19.novembra valdes sēdes protokolu Nr.12 un saskaņā 

ar 1991.gada 21.jūnija likuma “Par lauksaimniecības uznēmumu un zvejnieku kolhozu 

privatizāciju”19.pantu tika nodots īpašumā pret pajām A. N. Pamatojoties uz 2014.gada 

12.decembra mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) reģistra Nr.4175 

minēto dzīvokļa īpašumu manto I. L. Dzīvokļa īpašuma kadastra numurs 6872 900 0026. 

Dzīvojamai mājai “Birzes”, Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads, piesaistītais 

zemes gabals reģistrēts Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma  Nr.100000433632. 

Zemes gabala kadastra apzīmējums 6872 005 0152, kopējā platība 0,59 ha . Dzīvoklim “Birzes”-2, 

Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads,  piekrīt 4620/41350 domājamās daļas no ēkai 

piesaistītā zemes gabala. 

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

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

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

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

nomā uz 99 gadiem zemes gabalu, uz kura dzīvojamā māja uzcelta, bet šā panta ceturtā daļa 
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nosaka, ka šā panta pirmajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes 

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

nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

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

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

daļas 17.punktu,   atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, 

Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, 

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav 

,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot  I. L.  īpašumā  bez  atlīdzības  daudzdzīvokļu  mājai  “Birzes”, Mērdzene, 

Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6872 005 

0152) dzīvoklim Nr.2 ( telpu grupas kadastra apzīmējums 68720050152001002) piekrītošās 

4620/41350 domājamās daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala. 

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

 

 

   

 

21.& 

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

pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas pagarināšanu 

/I.Silicka/ 

 

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

likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12.pantu, MK 16.10.2012. noteikumu Nr. 711 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 78.punktu, atklāti 

balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs 

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

Rancāne,   Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

Pagarināt Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2014.gadam 2014.gada grozījumu 

pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu līdz 2015.gada 14.februārim. 

 

22.& 

Par maksas noteikšanu SIA “ Kārsavas  slimnīca” par sociālās aprūpes pakalpojuma 

sniegšanu 

/I.Silicka/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts SIA “ Kārsavas  Slimnīca”, reģ. Nr. 40003257732, 

juridiskā adrese Vienības iela 52, Kārsava,  valdes locekļa Vjačeslava Protasova iesniegums par 

uzturēšanās maksas palielināšanu sociālās aprūpes klientiem. 

 V.Protasovs informē, ka sakarā ar minimālās mēneša darba algas palielināšanos,  no 

2015.gada 1.janvāra ir jāpalielina uzturēšanās maksa sociālās aprūpes nodaļas klientiem, nosakot 
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maksu par viena klienta uzturēšanu EUR 420 mēnesī. Iesnieguma pielikumā pievienota izmaksu 

tāme. 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu Ministru 

kabineta noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas 

kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu, 

atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne,   Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt maksu par  klientu uzturēšanos   SIA “ Kārsavas slimnīca” sociālās aprūpes  

nodaļā EUR 420 mēnesī par vienu cilvēku. 

  

23.& 

                                                 Par skolēnu autobusa maiņu 

/I.Silicka/ 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 38.' panta pirmo un otro daļu, ievērojot likumā „Par valsts 

un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto par pašvaldības 

mantas likumīgu, iedzīvotāju interesēm atbilstošu un lietderīgu izmantošanu, atklāti balsojot: 

PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, 

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

Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

1. Veikt Latvijas- Šveices sadarbības programmas projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, 

lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” ietvaros iegādātā 

skolēnu autobusa MERCEDES BENZ apmaiņu pret lielāku , informējot par to Valsts 

reģionālās attīstības aģentūru. 

1.) Domes priekšsēdētājas vietniekam  Pēterim Laganovskim nodrošināt skolēnu autobusa 

MERCEDES BENZ maiņu pret lielāku, veicot visas nepieciešamās publiskas personas 

mantas  atsavināšanas likumā paredzētās darbības attiecībā uz publiskas personas kustamās 

mantas maiņu. 

 

24.& 

Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

6868 009 0534  platības  precizēšanu 

/L.Krišāne/ 
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Izvērtējot VZD Latgales reģionālās nodaļas  Rēzeknes biroja 15.12.2014.  vēstulē Nr.9-

02/413128-11/1 Par pašvaldības ceļu Malnavas pagastā Ziedonis–Lemešova  ietverto informāciju 

par minētā ceļa  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0534 platību atšķirību 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra  informācijas sistēmas ( NĪVK IS) teksta un telpiskajos datos, 

kas pārsniedz normatīvajos aktos noteikto platības atšķirības nesaisti, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām“ 21. Panta 27. Punktu, atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, 

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

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

 

 

Apstiprināt  Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6868 009 0534 precizēto platību – 0,4 ha. 

 

 

 

25.& 

Par adreses  precizēšanu 

/L.Krišāne/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2015. gada 19. janvārī saņemta LR Uzņēmumu reģistra  

Funkciju izpildes departamenta 10.01.2015. vēstule Nr. 10-10/193608/1 Par Katoļu baznīcas 

publisko tiesību juridisko personas atzīšanas  ierakstīšanu reliģisko organizācju un to iestāžu 

reģistrā atlikšanu, kurā izklāstīti  argumenti par atlikšanas iemesliem. 

Izvērtējot vēstulē minēto faktu atbilstību Nekustamā īpašuma valsts informācijas sistēmas 

un  Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas informācijai, tika konstatēts, ka adresācijas objekta 

–nekustamā  īpašuma ar kadastra numuru 6872 001 0131 apbūvētā zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 68720010131 un uz tā esošās būves – baznīcas ēka, kadastra apzīmējums 

68720010131001 un ar to funkcionāli saistītās būves ar kadastra apzīmējumiem 68720010131002 – 

68720010131007 nav iekļautas adresācijas objekta sastāvā. 

Minētajā adresē reģistrētas tikai telpu grupas 68720010131005001, 68720010131005002, 

kas  nav galvenie adresācijas objekta elementi.  

Pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām”  21. panta 27. daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 

03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” prasībām , atklāti balsojot: 

PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, 

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

Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1.Dzēst no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas telpu grupu adreses: 

2.1. “Stiglovas Katoļu baznīca” – 1, Latvīšu Stiglova, Mērdzenes pag., Kārsavas nov., 

(kods 118769833); 

2.2. “Stiglovas Katoļu baznīca” – 2, Latvīšu Stiglova, Mērdzenes pag., Kārsavas nov., 

(kods 118769841). 
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2. Apstiprināt apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68720010131, uz tās 

esošai baznīcas ēkai ar kadastra apzīmējumu 68720010131001 un ar to funkcionāli 

saistītām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68720010131002, 68720010131003, 

68720010131004, 68720010131005, 68720010131006, 68720010131007 adresi “Stiglovas 

Katoļu baznīca”, Latvīšu Stiglova, Mērdzenes pag., Kārsavas nov., LV-5726, (kods 

105939313). 

 

 

26.& 

Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

/L.Krišāne/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā  10.01.2015.  ir saņemts I. C. , dzīves vieta deklarēta- 

__________, Rēzekne, iesniegums par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu uz pašvaldībai 

piekrītošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  6854 004 0096-1,8ha platībā, 6854 004 

0530- 1,2 ha platībā ar 2015. gada 1. Janvāri. 

Iesniegumam pievienota dokumenta kopija par uzvārda maiņu no S. uz C. 

Sakarā ar to, ka zemes apsaimniekošana 2015. Gadā nav uzsākta un nav aprēķināts 

nekustamā īpašuma nodoklis un nomas maksa, ir iespējams izbeigt nomas lietošanas tiesības ar 

2015. Gada 1. Janvāri. 

Par minēto  zemes vienību nomu, saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumu 30.08.2005. 

noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību” prasībām, 30.06.2009.  starp pašvaldību kā iznomātāju no 

vienas puses un I. S.  kā nomnieku no otras puses, bija noslēgts lauku apvidus zemes nomas 

līgums, reģ. Nr. 31 

Saskaņā ar I. C.  iesniegumu,  augstāk minētā  lauku apvidus zemes nomas līguma  7.1. 

punktu,  pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, atklāti balsojot: PAR –

13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris 

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

Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1.  Izbeigt I.  C. (S.)  nomas lietošanas tiesības uz Kārsavas novada  pašvaldībai 

piekrītošām zemes vienībām Goliševas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumiem, 6854 004 

0096-1,8ha platībā, 6854 004 0530- 1,2 ha platībā ar 2015. gada 1. janvāri. 

 

 

27.& 

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  platību  precizēšanu 

/L.Krišāne/ 

 

Izvērtējot Valsts zemes dienesta  15.01.2015. iesniegto informāciju no Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmas ( NĪVK IS), par Kārsavas novada teritorijā esošām  Kārsavas 

novada pašvaldībai piekritīgām  lauku apvidus  zemes vienībām, kurām Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā  ir konstatētas platību atšķirības teksta un telpiskajos datos, 
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pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta  27. punktu, atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra 

Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  

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

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

 

 

 

 Apstiprināt precizētās platības Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgajām lauku apvidus 

zemes vienībām, saskaņā ar pielikumu Nr. 1 un grafiskajiem pielikumiem.  

 

28.& 

                                   Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

/L.Krišāne/ 

 

Izvērtējot Valsts zemes dienesta  vēstuli 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, atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars 

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

Indričāns); 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: 

- 6870 002 0043- precizētā platība 4,6462 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju I. 

C.  05.05.2014. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.4.5.1/7. 

- 6870 004 0291- precizētā platība 5,1285 ha, 6870 004 0296- precizētā platība 5,9386 ha, 

par kuru ar bijušo zemes lietotāju J. B.  05.01.2015. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, 

reģ. Nr.4.5.1/1. 

- 6870 006 0178- precizētā platība 0,9717 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju V. Š.   

06.04.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.41. 

- 6870 006 0237- precizētā platība 1,9717 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju R. V.   

08.05.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.54. 

- 6870 008 0030- precizētā platība 6,4528 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju P. S.  

29.09.2014. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.4.5.1/13. 

- 6870 008 0031- precizētā platība 4,1792 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju Ā. S.  

29.09.2014. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.4.5.1/12. 
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- 6894 005 0203- precizētā platība 5,3528 ha, 6894 005 0230- precizētā platība 2,6022 ha,  

par kuru ar K. B.  12.12.2013. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.15-1.5./26. 

- 6894 008 0061- precizētā platība 3,001ha, par kuru ar O. P.   30.05.2013. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.15-1.5/20. 

- 6894 011 0090- precizētā platība 3,1666 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju A.L.   

01.07.2011. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.360 

 

 

..       2. 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 vienības: 

 

- 6894 006 0081 -  -5,5342 ha precizētā platība  

3. Atzīt par starpgabaliem un noteikt, ka, pamatojoties  un likuma „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. Panta otrās daļas ceturto  punktu, 

kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībai  piekrīt starpgabali, Kārsavas novada 

pašvaldībai piekrīt zemes vienības: 

- 6870 001 0016– 1,756 ha precizētā  platībā  

             - 6870 0010104– 2,0694 ha precizētā  platībā  

 -6870 004 0086– 1,1059 ha precizētā  platībā  

- 6870 004 0005– 1,0718 ha precizētā  platībā  

- 6870 005 0220– 0,7881 ha precizētā  platībā  

             -6870 005 0107–  21,4541 ha precizētā  platībā  

- 6870 010 0233–  1,6078 ha precizētā  platībā  

- 6894 005 0042–  1,2507 ha precizētā  platībā  

- 6894 006 0550–  3,3185 ha precizētā  platībā  

- 6894 007 0370–  4,8992 ha precizētā  platībā  

        4. Atzīt, ka pašvaldībai piekrīt, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, šādas neapbūvētas 

lauku apvidus zemes vienības, kas tiek izmantotas un atbilstoši spēkā esošajiem pašvaldības 

teritoriālo vienību  teritorijas plānojumiem paredzētas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktā 

noteikto, pašvaldības funkciju veikšanai  

- 6894 007 0070- precizētā  platībā.0,5246 ha 

- 6894 008 0004- precizētā  platībā.1,195 ha 

-6870 004 0185 – precizētā  platībā.0,1469 ha 

 

Pēc zemes vienību platību precizēšanas nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, 

veikt grozījumus ar bijušajiem zemes lietotājiem noslēgtajos lauku apvidus zemes nomas līgumos. 

 

29.& 

Par grozījumiem Mērdzenes pamatskolas nolikumā 

/I.Silicka/ 
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 Pamatojoties uz likuma” Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka , ka  

dome var:  izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, 

biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, atklāti balsojot: PAR –13 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris 

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

Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

Veikt grozījumus 26.08.2009.  apstiprinātajā Mērdzenes pamatskolas nolikumā, izsakot to 

šādā redakcijā: 

 

 
Papildināt 1.1.ar vārdiem “ un speciālās izglītības”. 

Papildināt sadaļas “Īstenojamās izglītības programmas” 9. punktu ar vārdiem    “Speciālās 

izglītības programmu ( kods 21015911)”. 

Sadaļā “Izglītības procesa organizācija” svītrot 20.punktu. 

Sadaļā “Izglītības procesa organizācija” papildināt punktu 30.2. ar vārdiem  “trešā klasē angļu 

valodu vērtē 10 ballu skalā”. 

Labot 30.3.punktu “ceturtā klasē visos mācību priekšmetos vērtē 10 ballu skalā”. 

Labot sadaļas “Izglītības procesa organizācija” 35.punktu ar vārdiem  

“ vairāk kā divos mācību priekšmetos” 

Labot sadaļas “Metodiskās komisijas” nosaukumu uz “Metodiskā komisija”.  

Labot sadaļas”Metodiskā komisija”37. punktu ar vārdiem  

“Valsts pamatizglītības standarta, mācību priekšmetu standartos noteikto prasību izpildei, 

pasākumu un projektu īstenošanai skolā izveido MK,kurā iesaistās visi mācību priekšmetu 

skolotāji, klašu audzinātāji, direktors, viņa vietnieks, kā arī skolas bibliotekārs. Komisijas darbs 

tiek organizēts , pamatojoties uz komisijas reglamentu, komisijas darbu koordinē direktora 

vietnieks. 

Svītrot sadaļu “Metodiskā padome”  

Svītrot sadaļas “ Skolas darbību reglamentējošie dokumenti” 82. punktu. 

Labot 83.punktu “Metodiskās komisijas reglaments.” 

Labot 86. punktu ar vārdiem “Mācību priekšmetu programmas un tematiskos plānus izstrādā 

skolas pedagogi un izskata Metodiskajā komisijā. 

 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 18.10 

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 
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