
          
  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 25.06.2015.          Nr.6 

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,   Andrejs Krišāns,  Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis 

 

Nepiedalās –  
 Deputāti  - Modris Karpovs, Viktors Indričāns –aizņemti pamatdarbā,  

                   Edgars Puksts -  piedalās bērēs, Aivars Lipskis- atvaļinājumā,  

                   Andris Šicāns- iemesls   nav zināms 

 

Administrācijas darbinieki- attīstības nodaļas vadītāja Inese Nagle 

Klātesošās personas-  nav 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par zemes nomas līguma slēgšanu 

2. Par zemes nomas līguma slēgšanu 

3. Par zemes nomas  lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienību iznomāšanu   

mailto:dome@karsava.lv


4. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 010 0108;  6870 002 0068 zemes 

nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

5. Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0042 

iznomāšanu 

6.                Par adreses precizēšanu ēkām un būvēm    

7. Par nekustama īpašuma “Uzkalņinmājas” kadastra Nr. 6870 007 0062 sadalīšanu 

8. Par zemes vienību platību precizēšanu Mežvidu un Salnavas pagastos 

9. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0029 iznomāšanu 

10. Par nekustamā īpašuma „ Gauri” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

     6870 002 0119  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

11.                Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu 

12. Par Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

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

apgādājamā nāvi, piešķiršanu 

14. Par līdzekļu piešķiršanu Salnavas estrādes ierīkošanas izdevumu finansēšanai  

15. Par tehniskā projekta izstrādes un autoruzraudzības, Šņitkas upes applūšanas 

novēršanai ,atcelšanu 

16. Par topogrāfijas plāna izstrādi 2(divu)attīrīšanas iekārtu atjaunošanas projektam 

17. Par būvprojekta”Kārsavas vidusskolas stadiona pārbūve”ekspertīzes veikšanu 

18. Par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību  ēkas „ Pakavi”  pārbūvei 

19. Par papildus līdzekļu piešķiršanu projekta  „Ģimenes atbalsta centriņa „Paspārne”  

sekmīgai realizēšanai  Salnavas pagastā 

20. Par papildus līdzekļu piešķiršanu projekta  „Koncerttērpu izgatavošana Kārsavas 

novada sieviešu korim „Austra „. sekmīgai realizēšanai  Mērdzenes KN. 

21. Par tūrisma objekta „ Kontrabandas muzejs” izveides atcelšanu 

22. Par projekta  „saREDZI latgalīšu volūdu 2” atbalstīšanu un līdzfinasējuma 

nodrošināšanu 

23. Par papildus līdzekļu piešķiršanu dalītās atkritumu vākšanas laukuma izveidei 

24. Par 2015.gada 23.aprīļa lēmuma Nr.4 &41 „ Par traktortehnikas iegādi” izteikšanu 

jaunā redakcijā  

25. Par saistošo noteikumu Nr.   9   „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 

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

2015. gadam”” apstiprināšanu 

26. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Kārsavas mūzikas un mākslas skolas teritorijas 

labiekārtošanai 

 



27.  Par Kārsavas novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas 

pakalpojumu izcenojumu metodikas un sniegto pakalpojumu cenrāža noteikšanas 

kārtības apstiprināšanu. 

28. Par telpas nomas līguma pagarināšanu 

29. Iesniegumu izskatīšana 

 

 

Sēdes vadītāja Ināra Silicka  piedāvā balsot par  domes sēdes darba kārtību 

 

Atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis); 

PRET –nav ; ATTURAS –nav , domes sēdes darba kārtība apstiprināta. Sēdes darba kārtībā  29  

jautājumi.  

 

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

Sēdes papildus darba kārtībā 4 jautājumi.  

 

 

   Papildus jautājumi: 

 

1. Par Kārsavas novada ielu seguma atjaunošanu  

2. Par I.Ž.  izslēgšanu no pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva 

3. Par  kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājas vietniekam 

4.  Par līdzekļu piešķiršanu biotualetes iegādei 

 

Atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis); 

PRET –nav ; ATTURAS –nav , domes sēdes  papildus darba kārtība apstiprināta.  

 

Tādējādi darba kārtība ir sekojoša:  

 

1.       Par zemes nomas līguma slēgšanu 

2. Par zemes nomas līguma slēgšanu 

3. Par zemes nomas  lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienību iznomāšanu   

4. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 010 0108;  6870 002 0068 zemes 

nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

5. Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0042 

iznomāšanu 



6.                Par adreses precizēšanu ēkām un būvēm    

7. Par nekustama īpašuma “Uzkalņinmājas” kadastra Nr. 6870 007 0062 sadalīšanu 

8. Par zemes vienību platību precizēšanu Mežvidu un Salnavas pagastos 

9. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0029 iznomāšanu 

10. Par nekustamā īpašuma „ Gauri” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

     6870 002 0119  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

11.                Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu 

12. Par Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

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

apgādājamā nāvi, piešķiršanu 

14. Par līdzekļu piešķiršanu Salnavas estrādes ierīkošanas izdevumu finansēšanai  

15. Par tehniskā projekta izstrādes un autoruzraudzības, Šņitkas upes applūšanas 

novēršanai ,atcelšanu 

16. Par topogrāfijas plāna izstrādi 2(divu)attīrīšanas iekārtu atjaunošanas projektam 

17. Par būvprojekta”Kārsavas vidusskolas stadiona pārbūve”ekspertīzes veikšanu 

18. Par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību  ēkas „ Pakavi”  pārbūvei 

19. Par papildus līdzekļu piešķiršanu projekta  „Ģimenes atbalsta centriņa „Paspārne”  

sekmīgai realizēšanai  Salnavas pagastā 

20. Par papildus līdzekļu piešķiršanu projekta  „Koncerttērpu izgatavošana Kārsavas 

novada sieviešu korim „Austra „. sekmīgai realizēšanai  Mērdzenes KN. 

21. Par tūrisma objekta „ Kontrabandas muzejs” izveides atcelšanu 

22. Par projekta  „saREDZI latgalīšu volūdu 2” atbalstīšanu un līdzfinasējuma 

nodrošināšanu 

23. Par papildus līdzekļu piešķiršanu dalītās atkritumu vākšanas laukuma izveidei 

24. Par 2015.gada 23.aprīļa lēmuma Nr.4 &41 „ Par traktortehnikas iegādi” izteikšanu 

jaunā redakcijā  

25. Par saistošo noteikumu Nr.   9   „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 

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

2015. gadam”” apstiprināšanu 

26. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Kārsavas mūzikas un mākslas skolas teritorijas 

labiekārtošanai 

 

27.  Par Kārsavas novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas 

pakalpojumu izcenojumu metodikas un sniegto pakalpojumu cenrāža noteikšanas 

kārtības apstiprināšanu. 

28. Par telpas nomas līguma pagarināšanu 

29. Iesniegumu izskatīšana 

30. Par Kārsavas novada ielu seguma atjaunošanu  



31. Par I.Ž.  izslēgšanu no pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva 

32. Par  kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājas vietniekam 

33.  Par līdzekļu piešķiršanu biotualetes iegādei 

 

      

 

1.& 

Par zemes nomas līguma slēgšanu 

/I.Silicka/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. J., deklarētā dzīvesvieta _________, Kārsavā, 

Kārsavas novads, 2015.gada 04.jūnija iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu uz daļu no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.6809 002 0359 ,Vienības ielā 105, Kārsavā, Kārsavas 

novads, platība 315 kv.m. 

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

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

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

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

zemesgrāmatā.  

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

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

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

(ģimenes) dārzu ierīkošana. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a apakšpunktu un LR 

Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu”,  2015.gada  19.jūnija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un 

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

sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, 

Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:  

  

1. Noslēgt ar V. J.  zemes nomas līgumu uz daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6809 002 0359, Kārsavā, Kārsavas novads, 315 kv.m. platībā, no 2015.gada 01.jūlija līdz 

2020.gada 01.jūlijam. 

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

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

kadastrālās vērtības. 

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

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

 

2.& 



Par zemes nomas līguma slēgšanu 

/I.Silicka/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. T., deklarētā dzīvesvieta _______________, 

Kārsavā, Kārsavas novads, 2015.gada 04.jūnija iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu uz 

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

Kārsavas novads, platība 210 kv.m.. 

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

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

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

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

zemesgrāmatā.  

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

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

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

(ģimenes) dārzu ierīkošana. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a apakšpunktu un LR 

Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu”,  2015.gada  19.jūnija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un 

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

sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, 

Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:  

 

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

6809 002 0359, Kārsavā, Kārsavas novads, 210 kv.m. platībā, no 2015.gada 01.jūlija līdz 

2020.gada 01.jūlijam. 

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

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

kadastrālās vērtības. 

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

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

 

 

3.& 

Par zemes nomas  lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienību iznomāšanu   

/I.Silicka/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā    ir saņemts  L. N., dzīves vieta deklarēta- _________, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov.,  17.06.2015. iesniegums par zemes nomas lietošanas 

tiesību izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem   6868 

009 0444  un 6868 009 0468 ar 01.07.2015.  

Par  zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 68680090444 0,28 ha platībā un  

68680090468 0,55 ha platībā  nomu, saskaņā ar MK  30.10.2007. noteikumu Nr. 735 “Noteikumi 

par publiskas personas zemes nomu”  prasībām, 28.05.2013.  starp pašvaldību kā iznomātāju no 



vienas puses un Liliju Nagli  kā nomnieku no otras puses, bija noslēgts lauku apvidus zemes 

nomas līgums, reģ. Nr. 15-1.2/9. 

Saskaņā ar Lilijas Nagles iesniegumu,  augstāk minētā  lauku apvidus zemes nomas līguma  

7.1. punktu,  pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, MK  30.10.2007. 

noteikumu Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” , 2015.gada  19.jūnija  

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

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

PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Andris Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

 

 

1.  Izbeigt L. N.  nomas lietošanas tiesības uz Kārsavas novada  pašvaldībai 

piekrītošām zemes vienībām  Malnavas pagasta teritorijā  ar kadastra apzīmējumiem 6868 

009 0444- 0,28 ha platībā un 6868 009 0468 -0,55 ha platībā ar  2015. gada 1. Jūniju. 

 

 

 

 

 

4.& 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 010 0108;  6870 002 0068 zemes nomas tiesību 

izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/I.Silicka/ 

 

         Izvērtējot likumdošanas un normatīvajos aktos noteikta kārtībā publiskotās informācijas par  Kārsavas 

novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Mežvidu un Salnavas pagastā ar kadastra apzīmējumiem 

6894 010 0108;  6870 002 0068 iznomāšanu rezultātā saņemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR Ministru   

kabineta  30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”15., 18. 

punktiem,  likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 2015.gada  19.jūnija  Kārsavas novada 

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

sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Vairis 

Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības 

dome NOLEMJ:  

 

Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 28. 05. 2015. lēmumu ( sēdes prot. Nr.5., ) noteiktā 

termiņā  - laika posma no 01.06. 2015 līdz 13.06.2015. uz pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 6894 010 0108– 1,5 ha; 6870 002 0068 – 2,8 ha platībā nomu, ir pieteikušies 

vairāki pretendenti, veikt līdz 15. 07.2015., minētos zemes vienību nomas tiesību izsoli. 

1. Izveidot minētās zemes vienības nomas tiesību izsoles komisiju, šādā sastāvā 

1. Anna Orinska – vecāka zemes lietu speciāliste 

2. Ludmila Krišāne – zemes lietu speciāliste 

3. Valentīna Blinova – nekustamo īpašumu speciāliste 

2. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgas zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 010 0108 – 

1,5 ha; 6870 002 0068 – 2,8 ha platībā, zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikuma) 

file:///C:/ministru


 

 

 

 

 

 

 

 

5.& 

Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0042 

iznomāšanu 

/I.Silicka/ 

 

     Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 06.05.2015. lēmumā ( sēdes prot. Nr.1 §3) noteiktā 

termiņā – posmā no 01.06.2015. gada līdz 13.06.2015.gada. uz pašvaldības  piekritīgo zemes vienību 

Kārsavas novada Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0042 nav pieteikušies vairāki 

nomas pretendenti, izvērtējot lietas materiālus tika konstatēts, ka pašvaldībai  piekritīga zemes vienība 

pašvaldības funkciju veikšanai nav nepieciešama un to iespējams iznomāt. 

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

nomu” 15, 18. 3. punktiem, Administratīva procesa likuma  4. pantu, 5.pantu, 65. panta trešo daļu, 66.panta 

pirmās daļas 1. punktu, 67. pantu un 79.pantu , likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 47. panta 

pirmo un otro daļu, 2015.gada  19.jūnija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un 

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

atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

 

 

     1. Iznomāt K. B. , dekl. dzīvesvieta ___________, Salnavas paģ., Kārsavas nov. 

pašvaldībai  piekritīgo zemes vienību Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu  

6894 005 0042 – 1,4 ha;  sākot  ar 01.07.2015. uz laiku līdz 5 gadiem. 

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

ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

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

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

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

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

      4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā  

                 Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV – 4601 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās     

               dienas. 

 

6.& 

                                          Par adreses precizēšanu ēkām un būvēm 

/I.Silicka/ 

 

 



    

         Izvērtējot Valsts zemes dienesta 22.05.2015. vēstules Nr. 9-02/ 434155-1/4„ Par informācijas 

precizēšanu” ietverto informāciju, kurā konstatēta pretruniga informācija par  zemes vienību, kurai 

piešķirtas divas adreses , ņemot vērā  2015.gada  19.jūnija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu 

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

komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris 

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

 

1. Dzēst datu bāzē ēkām un būvēm , kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6894 005 0004, adresi: “STA 8407”, Elstes, Salnavas pag., Kārsavas nov., kods 106001407.     

 2. Atstāt datu bāzē ēkām un būvēm , kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6894 005 0004, adresi: “Kaņepes”, Elstes, Salnavas pag., Kārsavas nov., kods 104651738. 

                3.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā  

                 Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV – 4601 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās     

               dienas. 

 

7.& 

Par nekustama īpašuma “Uzkalņinmājas” kadastra Nr. 6870 007 0062 sadalīšanu 

/I.Silicka/ 

 

 

          Kārsavas novada pašvaldībā 11.06.2015. ir saņemts A. B. ( pilnvarota persona V. V.), 

iesniegums (reģ. Nr.1.3.11.2./485 ) par nekustamā īpašuma „ Uzkalņinmājas” Mežvidu pagasta 

Kārsavas novada ar kadastra Nr.6870 007 0062 sadalīšanu, atdalot  atseviško zemes gabalu ar 

kadastra apzīmējumu 6870 008 0032 – 3,3 ha.  Jaunizveidotam īpašumam piešķirt nosaukumu 

“Kalņinmājas”. 

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

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

izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos 

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

objektus (t.sk. zemes vienības). 

Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

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

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

Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14. panta ceturtā daļa nosaka, ka 

apstiprinātie nosaukumi novada pagastā nedrīkst atkārtoties, un tiem jāatbilst Valsts valodas 

likumā noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu 

dokumentu veidā, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.un 84. pantam, 

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

dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā 

pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma” 19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra 

informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma 



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

noteikumi” prasībām, ņemot vērā  2015.gada  19.jūnija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  

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

komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris 

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

 

   1.Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Uzkalņinmājas”  Mežvidu pagasta Kārsavas novada 

kadastra Nr. 6870 007 0062,  atdalot atseviško zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6870 

008 0032 – 3,3 ha platībā.  

  2. Jaunizveidotam īpašumam piešķirt  nosaukuma “Kalniņmājas”. 

  3. Zemes izmantošanas mērķis- galvenā saimnieciska darbībā – lauksaimniecība (kods 

0101) 

    Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

 

8.& 

                Par zemes vienību platību precizēšanu Mežvidu un Salnavas pagastos 

/I.Silicka/ 

 

 

           Izvērtējot vairāku zemes vienību platību atšķirības Nekustamā īpašuma valsts kadastra( NĪVK) 

informācijas sistēmas teksta un telpiskos datos, pamatojoties uz 23.02.2010.MK noteikumu Nr. 193 : 

Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumu”, 22.12.2009. MK noteikumu Nr. 

1555 “ Noteikumi par kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas 

kārtību un apjomu” prasībām, likuma „ Par pašvaldībām” 21. panta 27. daļu, ņemot vērā  2015.gada  

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

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

PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Andris Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

 

 

Precizēt platību sekojušiem zemes vienībām: 

6870 004 0057 – 0,442 ha precizēta platība  

6870 004 0290 – 0,1455 ha precizēta platība 

6870 005 0088 – 0,6921 ha precizēta platība 

6894 005 0184  - 1,1271 ha precizēta platība 

6894 005 0187  - 1,0444 ha precizēta platība 

6894 006 0446  -  0,4898 ha precizēta platība 



6894 009 0042  -  0,7959 ha precizēta platība 

6894 006 0432  -  0,432 ha precizēta platība 

6894 009 0028  -  0,5606 ha precizēta platība 

     6854 001 0057 – 1,0157ha precizēta platība 

6854 001 0058 – 0,2014 ha precizēta platība 

6854 004 0118 –  0,8915ha precizēta platība 

6854 004 0265 – 0,7023 ha precizēta platība 

6868 010 0214 – 0, 6430 ha precizēta platība 

6868 005 0157 – 0, 2210 ha precizēta platība 

6872 002 0240 – 0, 0659 ha precizēta platība 

 

9.& 

                      Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0029 iznomāšanu 

/I.Silicka/ 

 

 

 

       Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par Rezerves zemes fondam piekrītošu 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0029  iznomāšanu Salnavas pagastā.          

        Izvērtējot informāciju par pieprasītām zemes vienībām, tika konstatēts, ka minētas zemes 

vienības piekrīt 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  2015.gada  19.jūnija  

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

un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra 

Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris 

Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt no Rezerves zemes fondam piekritīgu  zemes vienību  ar kadastra 

apzīmējumu   6894 009 0029 – 0,4 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 Rezerves zemes fondam piekrītošas  zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 6894 009 0029 iznomāšanu, ievietojot paziņojumu Kārsavas 

novada pašvaldības domes ēkā un mājas lapā no 26.06.2015 .līdz 13.07. 2015. 
 



10.& 

Par nekustamā īpašuma „ Gauri” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6870 002 0119  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

/I.Silicka/ 

 

 

 

                 Izvērtējot SIA „ Ametrs” iesniegta nekustamā īpašuma „ Gauri” zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6870 002 0119 zemes ierīcības projekta lietas materiālus, pamatojoties uz Zemes ierīcības 

likuma 19. panta otro daļu, MK 2011.gada 12. aprīļa noteikumiem NR.867 „ Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 8., 9. punktu un 31. punktu, MK 03.11.2006. noteikumiem Nr.1269 „ Adresācijas 

sistēmas noteikumi” 12., 38. punktiem, MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „ Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācijas un nekustamā īpašuma mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Administratīva procesa likuma 51. pantu, 55.panta 1. punktu, 63. panta pirmās daļas 1. punktu, 64.panta 

pirmo daļu, 67. pantu, likuma „ Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 47. pantu, ņemot vērā  2015.gada  

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

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

PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Andris Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

 

             1.Apstiprināt SIA „ Ametrs” izstrādāto zemes ierīcības projektu Kārsavas novada Salnavas 

pagasta nekustamā īpašuma „ Gauri” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 002 0119. 

              2. Pieņemtā lēmuma izvērsts teksts pielikumā Nr. 1. 

 

 

11.& 

Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu 

/I.Silicka/ 

 

 

 

         Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts V. V.  18.06.2015. gada  iesniegums par lauku 

apvidos zemes nomas līguma noslēgšanu  uz zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6894 006 

0194 – 0,64 ha platība uz 5 gadiem.   

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

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

apvidus” 18. panta 1.daļu. 

         . Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0194 – 0,8 ha  platība bija piešķirta I. V. ( 

miris 2014.gadā). V. V.  ir I. V. māte. Pēc dēla nāves V. V.  faktiski apsaimniekoja minēto zemes 

gabalu.  

         Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0194 nav apbūvēta 

          Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0194 – 0,64 ha   platībā Kārsavas novada 

pašvaldībai nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

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

nomu” 15, 18. 3. punktiem, Administratīvā procesa likumu 4.pantu, 5. pantu, 65.panta trešo daļu, 66. panta 



pirmās daļas 1. punktu, 67. pantu un 79. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 47. panta 

pirmo un otro daļu, ņemot vērā  2015.gada  19.jūnija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  

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

komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris 

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

 

1.Noslēgt ar V. V.  zemes  nomas līgumu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 

006 0194 -  0,64 ha  platībā  no 01.07.2015. līdz 31.12.2019. 

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

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

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

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

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

 
 

12.& 

Par Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

/I.Silicka,  I.Nagle/ 

  

           Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par budžeta un finanšu vadību” 14.panta 3.daļu, likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 72.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta  2010.gada 

5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”  , ņemot vērā  2015.gada  

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

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

PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Andris Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

 

 

 1.Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu /pielikumā/. 

 2.Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītājai: 

 2.1.nosūtīt pašvaldības gada publisko pārskatu elektroniskā veidā Vides aizsardzības  

un Reģionālās attīstības  ministrijai.  

 2.2. mēneša laikā pēc sagatavošanas publicēt pašvaldības gada publisko pārskatu 

pašvaldības mājaslapā internetā. 

 

 

 

 

13.& 

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

apgādājamā nāvi, piešķiršanu 

/I.Silicka, I.Nagle/ 

 



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

novada pašvaldības 15.02.2013. apstiprināto darba koplīgumu, ņemot vērā  2015.gada  19.jūnija  Kārsavas 

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

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra 

Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris 

Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

 

 

1. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta programmas „Darba 

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

finansēšanai saskaņā ar darbinieku iesniegumiem, šādās iestādēs: 
1.1.  Novada lauksaimniecības pasākumi- 360.00 euro (trīssimti sešdesmit euro 00 centi) (14- 

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

1.2.  Novada centralizētā grāmatvedība- 720.00 euro (septiņi simti divdesmit euro 00centi) (2- 

EKK-1221-EUR 293.00, EKK-1228- EUR-427.00) 

1.3.  Salnavas taritorijas uzturēšana- 360.00 euro (trīssimti sešdesmit euro 00 centi) (112- 

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

1.4. Mobilā brigāde- 360.00 euro (trīssimti sešdesmit euro 00 centi) (94- EKK-1221-EUR 

147.00, EKK-1228- EUR-213.00) 

2. 1.punktā minētās summas ar budžeta grozījumiem iekļaut attiecīgo iestāžu  

tāmēs. 

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

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības galvenai 

grāmatvedei Ilonai Lustikai. 

 

 

 

 

                                                        14.& 

Par līdzekļu piešķiršanu Salnavas estrādes ierīkošanas izdevumu finansēšanai 

/I.Nagle/ 

 

 Biedrība „Kūzuls”, kurai ir sabiedriskā labuma statuss, 2014.gadā realizēja ELFLA 

projektu  „Brīvdabas atpūtas pasākumu vietas labiekārtošana Salnavas pagastā”. ELFLA 

pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā Darbības programmā: Infrastruktūra un pakalpojumi, Aktivitātē 

“Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informāciju tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un 

uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu 

klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai 

vietējiem iedzīvotājiem”. 

    Projekta mērķis atbilst Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. rīcības plānā 

noteiktajām vidējā termiņa prioritātēm VP3/Iedzīvotāju izglītības līmeņa un sabiedriskās 

aktivitātes palielināšana, kā arī kultūras un sporta pieejamības veicināšana , rīcības virziens  

RV 3.4/Nodrošināt kultūras iestāžu un aktivitāšu pieejamību, kur viens no galvenajiem 

uzdevumiem ir U3.4.4/Izstrādāt vienotu koncepciju brīvdabas estrāžu izveidei un 

rekonstrukcijai novadā, īstenojot šo plānu. 



 Pēc vietējo iedzīvotāju iniciatīvas un kultūras pasākumu pieprasījuma Salnavas pagastā, brīvdabas 

laukumu nepieciešams  pārveidot par estrādi. Šī mērķa realizēšanai nepieciešams izstrādāt tehnisko 

projektu, kura izmaksas sastāda 2299,00 euro un veikt pirmā posma darbus- laukuma ierīkošanu, 

izmaksas satāda 19998.00 euro. 

2015.gada budžetā plānoti 600, 00 euro projekta dokumentācijas sagatavošanai 

 Lai turpinātu iesākto,  tehniskā projekta izstrādei papildus nepieciešami 1699, 00 euro  un estrādes 

laukuma ierīkošanai 1998.00 euro. 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā  2015.gada  19.jūnija  Kārsavas novada pašvaldības 

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

sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris 

Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas 

novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

 

 

1. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem”   tehniskā projekta izstrādei papildus līdzekļus 1699, 00 

euro (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit deviņi euro 00 centi) un estrādes laukuma 

ierīkošanai 1998.00 euro(viens tūkstotis diviņi simti deviņdesmit astoņi euro 00 

centi)[39-EKK-5240]. 

2. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi Salnavas kultūras nama vadītāju 

V.Kirsanovu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada izpilddirektoram T.Vorkalim un 

attīstības nodaļas vadītāju I.Nagli. 

 

 

15.& 
Par tehniskā projekta izstrādes un autoruzraudzības, Šņitkas upes applūšanas novēršanai 

,atcelšanu 

/J.Vorkalis, I.Nagle/ 

 

    Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gada vidējā termiņa prioritātes VP8/ 

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana,, rīcības 

virziena RV 8.2/Pašvaldības vides sakārtošana, izvirzītā uzdevuma U 8.2.2/Nodrošināt 

publisko objektu rekonstrukciju/sakārtošanu un publisko rekreācijas objektu/teritoriju 

sakārtošanu un ierīkošanu iedzīvotāju atpūtas vajadzībām ietvaros  attīstības budžetā plānots 

2015.gadā veikt tehniskā projekta izstrādi  un autoruzraudzību Šņitkas upes applūšanas novēršanai. 

Budžetā šim mērķim paredzēti  4840.00 euro (četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro). Sakarā ar 

to, ka 2015.gadā plūdu novēršanai Šņitkas upē paredzētas darbības (mehāniska šķēršļu novākšana), 

kuru realizēšanai nav nepieciešams tehniskais projekts, tad  dokumentācijas izstrādi var atlikt uz 

nākamā perioda budžetu, bet plānotos līdzekļu novirzīt 2015.gadā uzsākto projektu 

dokumentācijas sagatavošanas papildus izdevumu finansēšanai. 

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

vērā  2015.gada  19.jūnija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un 

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



sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, 

Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:  

 

 

1. Atcelt 2015.gadā tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību Šņitkas upes 

applūšanas novēršanai  

2. 1.punktā minētos izdevumus novirzīt  projektu dokumentācijas sagatavošanai. (28-

EKK-2279)). 

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

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

 

 

 

                                                          16.& 

Par topogrāfijas plāna izstrādi 2(divu)attīrīšanas iekārtu atjaunošanas projektam 

/I.Nagle/ 

 

 

Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gada vidējā termiņa prioritātes VP7/ 

Infrastruktūras attīstība, rīcības virziena RV 7.2/ Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība, izvirzītā uzdevuma U7.2.2/Sakārtot lietus ūdeņu novadīšanas un kanalizācijas 

sistēmu darbību ietvaros  tiek īstenota topogrāfijas plāna izstrāde divu attīrīšanas iekārtu 

atjaunošanas projektiem pēc adreses:  
1. ”Mazstraumes”, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads,k.Nr.68680090260-(BIO50) 

2. ”Lielstraumes”, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, k. Nr.6868 009 0616-(BIO 200). 

Attīrīšanas iekārtas  novecojušas, to modernizēšanai nepieciešama pārbūve, lai novērstu neattīrītu 

notekūdeņu noplūšanu apkārtejā vidē. 

Ir sagatavots līguma projekts  ar SIA „Latgales īpašumi” par  topogrāfijas plāna izstrādi minēto 

attīrīšanas iekārtu projektam. Līguma summa paredzēta 650.00EUR apmērā. 2015.gada budžetā 

šādi izdevumi netika plānoti. 

    Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā  2015.gada  19.jūnija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās 

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

veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris 

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

Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

 

 

1. Veikt topogrāfijas plāna izstrādi 2(divu)attīrīšanas iekārtu atjaunošanas projektiem, 

pēc adreses: 

 ”Mazstraumes”, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads,k.Nr.68680090260-(BIO50)  



 ”Lielstraumes”, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, k. Nr.6868 009 

0616-(BIO 200),  apmaksājot 650.00 euro (seši simti piecdesmit euro 00 centi) 

SIA „Latgales īpašumi” pēc līguma nosacījumiem. 

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

līdzekļiem jaunu projektu uzsākšanai. (28-EKK-2279)). 

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

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

 

 

 

17.& 

Par būvprojekta”Kārsavas vidusskolas stadiona pārbūve”ekspertīzes veikšanu 

/I.Nagle/ 

 

 

      Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gada vidējā termiņa prioritātes VP3/ 

Iedzīvotāju izglītības līmeņa un sabiedriskās aktivitātes palielināšana, kā arī kultūras un 

sporta pieejamības veicināšana, rīcības virziena RV 3.1/ Izglītības un sporta infrastruktūras 

attīstība, izvirzītā uzdevuma U3.1.4/Izveidot, labiekārtot un modernizēt novada spora 

infrastruktūru, lai katram novada iedzīvotājam būtu iespēja nodarboies ar fiziskām 

aktivitātēm ietvaros  tiek uzsākta tehniskā projekta ”Kārsavas vidusskolas stadiona 

pārbūve”(stadiona adrese: Vienības iela 101, Kārsava, Kārsavas novads, k. Nr.6808 002 0360) 

izstrāde un autoruzraudzība. 2015.gada budžetā šim mērķim plānoti 7260.00 euro (septiņi tūkstošo 

divi simti sešdesmit euro 00 centi), bet sagatavotais līguma projekts ar SIA „ Rēzeknes nami” 

paredz 7502.00 euro (septiņi tūkstoši pieci simti divi euro 00 centi). papildus nepieciešami  242.00 

euro (divi simti četrudesmit divi euro 00 centi).  

Ir sagatavots arī līguma projekts  ar SIA „Komunālprojekts” par  būvprojekta”Kārsavas 

vidusskolas stadiona pārbūve”ekspertīzes veikšanu. Līguma summa paredzēta 1234.20 euro 

apmērā. 2015.gada budžetā šādi izdevumi netika plānoti. 

Stadions ir novecojis, neatbilst standartiem, nepieciešama pārbūve un aprīkojuma nomaiņa. 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā  2015.gada  19.jūnija  Kārsavas novada pašvaldības 

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

sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris 

Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas 

novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

 

 

1. Veikt būvprojekta ”Kārsavas vidusskolas stadiona pārbūve” ekspertīzi-, apmaksājot 

1234.20 euro (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit četri euro 20 centi) SIA 

„Komunālprojekts” pēc līguma nosacījumiem. 

2. 1.punktā minētos izdevumus un papildus izdevumus par tehniskā projekta izstrādi  

un autoruzraudzību 242.00 euro (divi simti četrdesmit divi euro 00 centi)   finansēt no  

2015.gada attīstības budžetā plānotajiem līdzekļiem jaunu projektu uzsākšanai. (28-



EKK-2279)). 

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

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

 

 

 

                                                              18.& 

Par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību  ēkas „ Pakavi”  pārbūvei 

/I.Nagle/ 

 

 

Attīstības programmas vidējā termiņa prioritātes VP2/Uzņēmējdarbību atbalstošas 

pašvaldības pārvaldības attīstība, rīcības virziena RV 2.3/ Tūrisma attīstības stimulēšana, 

izvirzītā uzdevuma U2.3.6/Tūrisma informācijas punkta vai arī tūrisma informācijas centra 

izveide  Kārsavā ietvaros  plānots tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība  ēkas pārbūvei 

Vienības ielā 64, Kārsavā, k.nr. 6809003019, paredzot 2015.gada budžetā 4840 EUR.  

Sagatavotajā līgumā  ar SIA „BM-projekts” par  tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību  

ēkas pārbūvei tūrisma informācijas centra, muzeja un izstāžu zāles izveidošanai  paredzēta 

apmaksa 12039.50 euro (divpadsmit tūkstoši trīsdesmit deviņi euro 50 centi) apmērā. Papildus 

nepieciešami 7199,50  EUR. 

          Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā  2015.gada  19.jūnija  Kārsavas novada pašvaldības 

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

sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris 

Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas 

novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

 

 

1. Piešķirt papildus 7199.50 EUR (septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit deviņi 

euro 50 centi) tehniskā projekta izstrādei un autoruzraudzībai  ēkas „ Pakavi”  

pārbūvei Vienības ielā 64 Kārsavā ,apmaksājot 12039.50 euro (divpadsmit 

tūkstoši trīsdesmit deviņi euro 50 centi) SIA „BM-projekts” pēc līguma 

nosacījumiem. 

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

līdzekļiem jaunu projektu uzsākšanai. (28-EKK-2279)). 

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

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

 

 

 

19.& 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu projekta  „Ģimenes atbalsta centriņa „Paspārne”  

sekmīgai realizēšanai  Salnavas pagastā 

/I.Nagle/ 

 



      Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai(ELFLA) pasākuma 

„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā”aktivitātē Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 

programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojumua sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem, 

rīcībā-Sociālās  infrastruktūras un veselības aprūpes pakalpojumu attīstība, pakalpojumu 

pieejamības nodrošināšana ietvaros tiek realizēts projekts  „Ģimenes atbalsta centriņa 

„Paspārne”izveide sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Salnavas pagastā Projekta mērķis 

atbilst Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. rīcības plānā noteiktajām vidējā 

termiņa prioritātēm VP4/Veselības un sociālās aprūpes pieejamības uzlabošana, kur viens no 

uzdevumiem  U4.1.2/ ir Nodrošināt sociālās aprūpes centru izveidi un materiāltehniskā 

nodrošinājuma iegādi. 
 Projekts „Sociālās aprūpes un krīzes centra izveidošana Kārsavas novadā” iekļauts Kārsavas 

novada investīciju plānā 2015. – 2018.gadam. 

2014.gada 11.augustā Kārsavas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums atbalstīt projektu 

„Ģimenes atbalsta centriņa „Paspārne”izveide sociālo pakalpojumu nodrošināšanai 

Salnavas pagastā” ar kopējo finansējumu 5510,00 Eur, t.sk. Kārsavas novada domes 

finansējujums 551,00 EUR.  

Lai sekmīgi pabeigtu  projektu papildus nepieciešami 300, 00 EUR saimniecības preču 

iegādei sadzīves tehnikas funkcionēšanas nodrošināšnai. 

       Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā  2015.gada  19.jūnija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās 

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

veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris 

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

Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

 

 

1. Piešķirt 300,00 EUR (Trīssimti euro 00 centi) saimniecības preču iegādei sadzīves 

tehnikas funkcionēšanas nodrošināšanai  projekta „Ģimenes atbalsta centriņa 

„Paspārne”izveide sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Salnavas pagastā” sekmīgai 

realizēšanai Salnavas pagastā. 

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

līdzekļiem projektu līdzfinansēšanai (28-EKK-2279-300.00EUR)), veicot  budžeta 

grozījumus (170-EKK-2350- 300.00EUR) 

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

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

 

 

 

                                                                 20.& 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu projekta  „Koncerttērpu izgatavošana Kārsavas novada 

sieviešu korim „Austra „. sekmīgai realizēšanai  Mērdzenes KN. 

/I.Nagle/ 

 



     Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai(ELFLA) pasākuma 

„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā”aktivitātē Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 

programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem 

tiek realizēts projekts  „Koncerttērpu izgatavošana Kārsavas novada sieviešu korim „Austra 

„. 

       Projekta mērķis atbilst Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. rīcības plānā 

noteiktajām vidējā termiņa prioritātēm VP3/Iedzīvotāju izglītības līmeņa un sabiedriskās 

aktivitātes palielināšana, kā arī kultūras un sporta pieejamības veicināšana , rīcības virziens  

RV 3.5/Novada iedzīvotāju un viesu kultūras dzīves aktivizēšana, kur viens no galvenajiem 

uzdevumiem ir U3.5.3/Nodrošināt materiāltehnisku atbalstu  amatiermākslas kolektīviem . 
2014.gada 24.jūlijā Kārsavas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums atbalstīt projektu 

„Koncerttērpu izgatavošana Kārsavas novada sieviešu korim „Austra”  

Iepirkuma rezultātā tika noslēgts līgums ar IK”Garmonija” par   30 tērpu komplektu 

izgatavošanu par kopējo summu 3514,57 EUR. Papildus ieplānotas neattiecināmās izmaksas 60, 

00 EUR kordiriģentes žaketes šūšanai. 2015.gada pamatbudžetā  ieplānotas kopējās izmaksas 

3575,00 EUR, no kurām 2614,14 EUR sastāda publiskais finansējums, bet 960,86 EUR –

pašvaldības finansējums.  

Tā kā korim pievienojies vēl viens kora dalībnieks, kora vadītāja atteicās no kordiriģentei 

plānotās žaketes šūšanas 60.00 EUR, bet lūdz iegādāties vienu papildus kora dalībnieka tērpu 

komplektu, kas izmaksā 117,15 EUR. Šādu izmaiņu rezultātā papildus nepieciešams pašvaldības  

līdzfinansējums 58.00 EUR apmērā 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā  2015.gada  19.jūnija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās 

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

veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris 

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

Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

 

 

1. Piešķirt 58,00 EUR (piecdesmit astoņi euro 00 centi pašvaldības līdzfinansējumu kora 

dalībnieka tērpa komplekta sūšanai projekta „Koncerttērpu izgatavošana Kārsavas 

novada sieviešu korim „Austra „. sekmīgai realizēšanai  Mērdzenes KN. 

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

līdzekļiem projektu līdzfinansēšanai (28-EKK-2279-58.00EUR)), veicot  budžeta 

grozījumus (176-EKK-5239- 58.00EUR) 

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

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

 

 

                                                            21.& 

Par tūrisma objekta „ Kontrabandas muzejs” izveides atcelšanu 

/I.Nagle/ 



 

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

VP8/Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana , 

kur viens no uzdevumiem U8.4.1/ ir aktualizēt kultūrvēsturisko mantojumu kā vienu no 

tūrisma  un aktīvās atpūtas iespējām tūrisma un kultūras projekta ietvaros  tūrisma attīstības  

budžetā plānots 2015.gadā izveidot  „ Kontrabandas muzeju” . Budžetā šim mērķim paredzēti  

4500.00 euro (četri tūkstoši pieci simti euro). Sakarā ar to, ka 2015.gadā ēkas „ Pakavi’, Vienības 

ielā 64, Kārsavā, kurā paredzēta Kontrabandas muzeja izveide , rekonstrukcijas darbi tiek 

pagarināti, tad muzeja izveide un ierīkošana tekošajā gadā netiks realizēta, bet pārcelta uz 

2016.gadu, bet plānotos līdzekļu var novirzīt 2015.gadā atbalstītā projekta „saREDZI latgalīšu 

volūdu 2” līdzfinasējuma nodrošināšanai. 

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

vērā  2015.gada  19.jūnija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un 

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

sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, 

Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:  

 

 

1. Atcelt 2015.gadā plānotā tūrisma objekta „ Kontrabandas muzejs” izveidi. 

2. 1.punktā minētos izdevumus novirzīt  projektu līdzfinansēšanai.  

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi tūrisma informācijas konsultanti I.Bernāne. 

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

 

 

22.& 
Par projekta  „saREDZI latgalīšu volūdu 2” atbalstīšanu un līdzfinasējuma nodrošināšanu 

/I.Nagle/ 

 

 

   Latgales kultūras programmas izsludinātajā projektu konkursā atbalstīts projekts  „saREDZI 

latgalīšu volūdu 2” . Projekta  īstermiņa mērķis ir darīt redzamu latgaliešu valodu visiem 

Kārsavas novada iedzīvotājiem un novada  viesiem, bet ilgtermiņa mērķis ir saglabāt latgaliešu 

valodu un radīt labvēlīgus apstākļus pareizas latgaliešu valodas apgūšanai. Mērķis atbilst Kārsavas 

novada attīstības programmas 2012.-2018. rīcības plānā noteiktajām vidējā termiņa prioritātēm 

VP8/Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana , 

kur viens no uzdevumiem U8.4.1/ ir aktualizēt kultūrvēsturisko mantojumu kā vienu no 

tūrisma  un aktīvās atpūtas iespējām tūrisma un kultūras projekta ietvaros. 

Kārsavas novada dome izskatot tūrisma informācijas konsultantes I.Bernānes iesniegto 

lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „saREDZI latgalīšu volūdu 2” 

konstatē, ka: 

1) projektā pieprasītais finansējums- 5943,87 EUR, bet atbalstīti tikai 2000, 00 EUR. 

2) Projekts paredz  Kārsavas pilsētā  uztādīt 62 stabus un 195 ielu norādes latgaliešu un 

latviešu literārajā valodā. 



3) 2015.gada 2. jūnijā  veikts iepirkums par „Ielu norāžu komplektu izgatavošanu Kārsavas 

pilsētai” un  lētākais pretendenta piedāvājums sastāda 6795,58 EUR bez PVN, kopā ar 

PVN summa  sastāda  8222,65  EUR.  

4)  nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums – 75.7% jeb 6222,65 EUR; kopējās projekta 

izmaksas 8222,65  EUR.. 

5)  2000.00 EUR  finansējumu piešķir Latvijas Kultūrkapitāla fonds. 

   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, un Kārsavas novada attīstības programmu 2012.-2018. Gadam, ņemot 

vērā  2015.gada  19.jūnija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un 

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

sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, 

Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:  

 

 

1. Atbalstīt projektu  „saREDZI latgalīšu volūdu 2” kopējā summā 8222.65 EUR [ EKK-

2312] 

2.  Piešķirt līdzfinansējumu projektam „saREDZI latgalīšu volūdu 2– 6222,65 EUR (seši 

tūkstoši divi simti divdesmit divi euro 65 centi), tai skaitā 2000.00EUR no attīstības  

budžeta tūrisma projektiem paredzētā finansējuma (28-EKK-2279) un 4223.00 EUR no 

tūrsma pasākumu budžeta projektu līdzfinansējumiem paredzētā finansējuma, veicot 

attiecīgos budžeta grozījumus.  

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi tūrisma informācijas konsultanti I.Bernāni. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada izpilddirektoram T.Vorkalim un 

attīstības nodaļas vadītājai I.Naglei. 

 

 

                                                   23.& 

 Par papildus līdzekļu piešķiršanu dalītās atkritumu vākšanas laukuma izveidei 

/J.Vorkalis, I.Nagle/ 

 

Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gada vidējā termiņa prioritātes VP7/ 

infrastruktūtas attīstība, rīcības virziena RV 7.3/ Ilgspējīgas atkritumu savākšanas 

nodrošināšana, izvirzītā uzdevuma U 7.3.1.izveidot atkritumu dalītās vākšanas laukumu 
ietvaros 2015.gada Kārsavas novada  vides budžetā plānots: 

 dalītās atkritumu vākšanas laukuma (5200.m2) izveide Kārsavā,(adrese Stacijas iela 40, 

Kārsavā) – 5000.00EUR (27-EKK-5239) pašvaldības pamatbudžeta  finansējums, 

 atkritumu šķirošanas konteineru (50gab) iegāde 9000.00 EUR.(tai skaitā 2000.00 

pašvaldības pamatbudžeta finansējums un 7000.00 dabas resursu finansējums) . 

Noslēgtais līgums ar  SIA „ ACUK”,  par dalītās atkritumu vākšanas laukuma izveidi Kārsavā, 

Stacijas ielā 40,  pārsniedz plānoto summu par 1655.93 EUR un sastāda 6655.93.00EUR  



   Konteinerus Kārsavas novada pašvaldība patapināja no SIA „ ALLAS”,  ietaupot  pamatbudžetā 

plānotos līdzekļus 2000.00 EUR apmērā. Daļu no ietaupījuma,  1655.93 EUR, var novirzīt dalītās 

atkritumu vākšanas laukuma  izveides finansēšanai. 

     Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā  2015.gada  19.jūnija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās 

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

veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris 

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

Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt papildus līdzekļu 1656.00 EUR (viens tūkstotis seši simti piecdesmit seši euro 00 

centi) dalītās atkritumu vākšanas laukuma izveidei Kārsavā, Stacijas ielā 40.[27-EKK-

5218] 

2. 1.punktā minētos izdevumus finansēt no vides budžetā konteineru iegādei ietaupītiem 

līdzekļiem, veicot iestādes tāmes iekšējos grozījumus. 

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi vides speciālistu J.Vorkali. 

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

 

 

 

 

 

24.& 

Par 2015.gada 23.aprīļa lēmuma Nr.4 &41 „ Par traktortehnikas iegādi” izteikšanu jaunā 

redakcijā 

/I.Nagle/ 

 

 

   2015.gada 23.aprīļa domes sēdē Mežvidu pagasta autoceļu uzturēšanai traktortehnikas iegādei 

bija piešķirti papildus līdzekļi 6700.00 euro(seši tūkstoši septiņi simti eiro, 00 centi) apmērā, 

norādot ekonomiskās klasifikācijas kodu 5231- transportlīdzekļi. Tā kā traktortehnikas komplektā  

iegādāts arī atsvars, tad pēc ekonomiskās klasifikācijas koda tas jāklasificē kodā 5232- 

saimniecības pamatlīdzekļi. Lai precizētu   izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas, minētais 

lēmums jāizsaka jaunā redakcijā. 

    Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 27.punktu, ņemot vērā  2015.gada  

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

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

atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis); 

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

 

 

1. Izteikt 2015.gada 23.aprīļa lēmumu nr. 4 &41 1.,2.punktus jaunā  redakcijā: 

„ 1. Piešķirt no Mežvidu pagasta 2015.gada speciālā budžeta autoceļu 



mērķdotācijas  6700,00 euro (seši tūkstoši septiņi simti eiro, 00 centi) papildus 

līdzekļus traktortehnikas iegādei, tai skaitā traktora iegādei- 5795.00 euro, atsvara 

iegādei 905.00euro  . 
 2.1.punktā minēto summu ar budžeta grozījumiem iekļaut Mežvidu pagasta autoceļu 

uzturēšanas tāmē (78-EKK-5231- 5795.00EUR,  EKK-5232- 905.00).’’ 

2. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi galveno grāmatvedi I.Lustiku. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības 

izpilddirektoram T.Vorkalim.” 

 

 

25.& 

Par saistošo noteikumu Nr. 9   „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 26.februāra 

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

apstiprināšanu 
 

/I.Silicka/ 

 

 

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

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

2015.gada  19.jūnija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo 

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

atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, 

Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:  

 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījumi Kārsavas  novada domes 2015.gada 

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

2015.gadam” (lēmuma pielikums Nr.1). 

 

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

elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

26.& 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Kārsavas mūzikas un mākslas skolas teritorijas 

labiekārtošanai 

/I.Silicka/ 

 

     Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gada vidējā termiņa prioritātes VP3/ 

Iedzīvotāju izglītības līmeņa un sabiedriskās aktivitātes palielināšana, kā arī kultūras un sporta 

pieejamības veicināšana,  RV3.1/izglītības un infrastruktūras attīstība, uzdevuma U nodrošināt 



izglītības iestāžu, kā arī to pieguļošās infrastruktūras attīstības un rekonstrukcijas plāna realizācija 

ietvaros 2014.gadā noslēgts līgums ar SIA „ACUK”  par KMMS teritorijas labiekārtošanu  summā 

22857.20 EUR. Uz 2015.gadu bija atlikti teritorijas apzaļumošanas darbi summā 453.33 EUR, bet 

2015.gada budžetā šāda summa netika iekļauta. Pilnīgai noslēgto saistību izpildei nepieciešams 

piešķit KMMS budžetā 454.00 EUR, minēto darbu izpildei. 

      Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā  2015.gada  19.jūnija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās 

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

veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris 

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

Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

1. Piešķirt papildus līdzekļus no Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”    454.00 EUR (četri simti piecdesmit četri euro 

00 centi) Kārsavas mūzikas un mākslas skolas teritorijas labiekārtošanas darbu 

pabeigšanai (57-EKK-2241). 

2. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi KMMS direktori V.Krišāni. 

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

 
 

27.& 

 Par Kārsavas novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu 

izcenojumu metodikas un sniegto pakalpojumu cenrāža noteikšanas kārtības apstiprināšanu 

/I.Silicka/ 

 

 

  

          Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām’’15.panta pirmās daļas 1.punktu un 41.panta 

1.daļas 2.punktu, ņemot vērā  2015.gada  19.jūnija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās 

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

veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris 

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

Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

 

 

  Apstiprināt Kārsavas novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas 

pakalpojumu izcenojumu metodikas un sniegto pakalpojumu cenrāža noteikšanas kārtību.   

 
 

 

28.& 

Par telpas nomas līguma pagarināšanu 

/I.Silicka/ 



 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Nodarbinātības valsts aģentūras /NVA/ Ludzas 

filiāles vadītāja E.Tereško iesniegums ar lūgumu pagarināt telpas nomas līgumu, kura darbība 

izbeigsies 2015.gada 3.oktobrī.  

 2.Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības, dome uzskata, 

ka ir iespējams turpināt telpas ar platību 23,77 kv.m. Vienības ielā 53, Kārsavā, iznomāšanu NVA, 

kura sniedz novada iedzīvotājiem nepieciešamu pakalpojumu.  

Dome uzskata, ka nomas maksa – EUR 1,42 /kopā ar PVN – EUR 1,72/ par 1 kvadrātmetru 

atbilst 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.  

 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

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

nosacījumiem” 4.10. punktā noteikts, ka nomas tiesību izsoli var nerīkot, ja nomas objektu, kas ir 

nekustamais īpašums, iznomā publiskai personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskās 

funkcijas nodrošināšanai, kā tas ir šajā gadījumā. 

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

Kabineta 08.06.2010. noteikumu nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas 

kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 

4.10.punktu, ņemot vērā  2015.gada  19.jūnija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  

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

komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita 

Maģiča, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:  

 

 

 3.1.Pagarināt nomas līguma darbības termiņu ar Nomnieku – Nodarbinātības valsts 

aģentūras, reģistrācijas numurs 90001634688, Ludzas filiāli, adrese: Stacijas iela 44, Ludza, 

līdz 2017.gada 31.decembrim, izdarot attiecīgus grozījumus spēkā esošajā nomas līgumā. 

 

 

29.& 

                                            Iesniegumu izskatīšana 

          /I.Silicka/ 

    Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts S. K. iesniegums  par finansiālu atbalstu Purviņu kapu 

labiekārtošanas darbu veikšanai..Purviņu kapi atrodas  Kārsavas novada Salnavas pagasta 

teritorijā. 

 Kapu labiekārtošanai nepieciešams kosmētiskais remonts kapličai, žogam. Atbalsta 

gadījumā  tiks dots būtisks ieguldījums vides sakārtošanā un kultūrvēsturisko tradīciju 

saglabāšanā, kā arī nodrošināta Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gada vidējā 

termiņa prioritāte VP8/Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un dabas resursuilgtspējīga 

izmantošana,  RV8.4/Kultūrvēsturiskā mantojuma un tā ekonomiskā potenciāla attīstība, un 

nodrošināts uzdevums U8.4.2/ kultūrvēsturiskā mantojuma objektu atjaunošana un saglabāšana. 



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

27.punktu, ņemot vērā  2015.gada  19.jūnija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  

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

komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita 

Maģiča, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:  
 

1. Piešķirt līdzekļus no Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”    300.00 EUR (trīs simti  euro 00 centi) Purviņu 

kapu labiekārtošanai  (43-EKK-2350) 

2. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma Salnavas pagasta pārvaldes vadītāju A.Gabrāni . 

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

 

 

 

 
 

Papildus jautājumi: 

30.& 

Par Kārsavas novada ielu seguma atjaunošanu 

/I.Silicka/ 

 

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

VP7/Infrastruktūras attīstība RV7.1/Kārsavas novada sasniedzamības uzlabošana un ielu 

infrastruktūras attīstība, uzdevuma U.7.1.2/ Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras 

tehnisko stāvokli ietvaros 2015.gadā veiktā iepirkuma rezultātā noslēgts līgums ar SIA „Latvijas 

ceļu uzturētājs”  par ielu seguma atjaunošanu ar divkārtu virsmas apstrādi ar dolomīta šķembām un 

bituma emulsiju 56311.28 EUR.  

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   

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

Ligita Maģiča, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības 

dome NOLEMJ:  
 

 

1. Piešķirt no  mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai paredzētiem līdzekļiem ielu seguma 

atjaunošanai ar divkārtu virsmas apstrādi ar dolomīta šķembām un bituma emulsiju 

56311.28 EUR, tai skaitā Kārsavas pilsētas ielām EUR 41697.63  Mērdzenes pagasta 

ielām EUR 14613.65 , veicot attiecīgos budžeta grozījumus autoceļu uzturēšanas tāmēs,  

ielu saraksts pielikumā.  

2. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi autoceļu speciālistu A.Šarkovski un attiecīgo 

iestāžu vadītājus. 

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

 



 

 

 

31.& 

Par I.Žabo  izslēgšanu no pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva 

/I.Silicka/ 

 

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1263 „Noteikumi par Valsts 

pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju 

kompetenci”, Ministru kabineta 20.11.2001. noteikumiem Nr.490 „Noteikumi par izglītojamo 

uzņemšanu internātskolā, speciālās izglītības iestādē un pirmsskolas izglītības iestādes speciālajā 

grupas un atskaitīšanu no speciālās izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības iestādes speciālās 

grupas”, Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumiem Nr.253 “Kārtība, kādā organizējama ilgstoši 

slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes”, likuma “ Par pašvaldībām” 21. Panta 

pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita 

Maģiča, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:  
 

 

 Izslēgt I. Ž. no Kārsavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas 

sastāva. 

 

32.& 

                    Par  kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājas vietniekam 

/I.Silicka/ 

 Kārsavas novada pašvaldība ir saņēmusi domes priekšsēdētājas vietnieka Pētera 

Laganovska   iesniegumu par ikgadējā  atvaļinājuma piešķiršanu no 6.jūlija. 

Pamatojoties uz Kārsavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka P.Laganovska iesniegumu par 

ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu,  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti 

balsojot: PAR –9 (Ināra Silicka,    Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Andris Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav,  Pēteris Laganovskis nepiedalās balsošanā,  Kārsavas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:  

 

 

 

Piešķirt domes priekšsēdētājas vietniekam P.Laganovskim ikgadējo atvaļinājumu divas   

kalendārās nedēļas no 2015.gada 6.jūlija par nostrādāto laika periodu no 2014.gada 

30.decembra līdz  2015.gada 29.decembrim. 

 

 

 

                                                                             33.& 

                                    Par līdzekļu piešķiršanu 2 (divu) biotualešu iegādei iegādei 



/I.Silicka/ 

 

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

RV 8.2/Pašvaldības vides sakārtošana, kā arī U 8.2.2/Nodrošināt publisko objektu sakārtošanu . 

Kārsavas novada domes deputāti apsprieda  jautājumu par  biotualešu iegādi Kārsavas pilsētas 

teritorijā. 

  Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.,3. punktu, 

atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis); 

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

 

 

 

1. Piešķirt  līdzekļus no Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”    1000.00 EUR (viens tūkstotis  euro 00 centi) 

biotualešu  iegādei  (29-EKK-5239.) 

2. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi izpilddirektoru T.Vorkali. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada priekšsēdētāja vietniekam 

P.Laganovskim. 

 

 

 

Sēde slēgta plkst.16.35 

 

 

 

 

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


