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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 
Kārsavas novada Salnavas pagastā  

 

 24.09.2015.                                                      Nr.11 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēde atklāta plkst.15.00 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova 

 

Piedalās- Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, 

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

Indričāns,Ligita Maģiča,  Juris Vorkalis 

 

Nepiedalās –  

 Deputāti  - Andris Šicāns –aizņemts pamatdarbā , Aivars Lipskis- slimības dēļ 

 

Administrācijas darbinieki -  izpilddirektors Toms Vorkalis, galvenā ekonomiste Svetlana 

Sprukte, zemes lietu vecākā speciāliste Anna Orinska, sociālā dienesta vadītāja Andžela Malakāne, 

Salnavas kultūras nama vadītāja Valentīna Kirsanova 

 

Klātesošās personas-  nav 

 

 

Darba kārtība: 

 

 

mailto:dome@karsava.lv


2 

 

1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6872 

006 0020 un  izstrādes  nosacījumu apstiprināšanu 

2. Par zemes nomas  lietošanas tiesību izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītošām zemes 

vienībām  

3. Par nekustamā īpašuma „ Bērzi”, kadastra Nr. 6868 012 0146 sadalīšanu 

4. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu 

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

6. Par zemes vienību ar kadastra  apzīmējumiem 6894 008 0178; 6894 009 0032; 6894 

009 0033 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

7. Par nekustamā īpašuma „Eglainītes” kadastra Nr. 6894 007 0036 sadalīšanu 

8. Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu 

9. Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu 

10. Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu  

11. Par pašvaldības  piekritīgās zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 0005 

0056(daļu); 6894 005 0057 iznomāšanu 

12.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienību piekritību pašvaldībai 

13. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

14. Par  ziedojumu ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu 

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

apgādājamā nāvi, piešķiršanu 

16. Par valsts mērķdotācijas sadali Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 

01.09.2015. līdz 31.12.2015. 

17. Par valsts mērķdotācijas sadali Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu 1.-4. 

klašu izglītojamo ēdināšanai 

18. Par līdzekļu piešķiršanu Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu internāta  

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 

01.09.2015. līdz 31.12.2015. 

19. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu amata vienību 

sarakstā 

20. Par saistošajiem noteikumiem Nr.10 “Par ēdināšanas izmaksu segšanu 

izglītojamajiem Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēs” 

21. Par potenciālā Kohēzijas  projekta  “SIA”Kārsavas namsaimnieks|” ūdens un 

kanalizācijas sistēmas atjaunošana” atbalstu 
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22. Par  būvprojekta  ēkas pārbūvei Vienības ielā 64 ,Kārsavā, Kārsavas novadā 

ekspertīzes veikšanu 

23. Par dalību projektā 

24. Par saistošo noteikumu Nr.11“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 

Kārsavas novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā” pieņemšanu 

25. Par saistošo noteikumu Nr.12„Grozījumi 08.07.2009. saistošajos noteikumos 

nr.1„Kārsavas novada pašvaldības nolikums” 

pieņemšanu 

26. Par īpašuma tiesību atjaunošanu un mantas vērtības kompensēšanu 

27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

28. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības nolikumā „ Par apbalvojuma” 

Kārsavas novada Goda pilsonis”piešķiršanu ”  

29. Iesniegumu izskatīšana 

 

 

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

 

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

Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, 

Viktors Indričāns, Ligita Maģiča,  Juris Vorkalis) , 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 5 jautājumi.  

 

Papildus jautājumi: 

 

1. Par zemes vienību apvienošanu 

2. Par finansējumu nevalstiskās organizācijas  projektam 

3. Par  līdzekļu piešķiršanu transportlīdzekļa iegādei 

4. Par maksas pakalpojuma noteikšanu par paraksta apliecināšanu 

5. Par domes priekšsēdētājas  darba vizīti uz Aue pašvaldību Lejassaksijā, Vācijā 

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

Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 

Andris Ļubka, Viktors Indričāns, Ligita Maģiča,  Juris Vorkalis) , domes sēdes  papildus darba 

kārtība apstiprināta. 
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Tādējādi darba kārtība ir sekojoša: 

 

 

1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6872 

006 0020 un  izstrādes  nosacījumu apstiprināšanu 

2. Par zemes nomas  lietošanas tiesību izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītošām zemes 

vienībām  

3. Par nekustamā īpašuma „ Bērzi”, kadastra Nr. 6868 012 0146 sadalīšanu 

4. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu 

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

6. Par zemes vienību ar kadastra  apzīmējumiem 6894 008 0178; 6894 009 0032; 6894 

009 0033 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

7. Par nekustamā īpašuma „Eglainītes” kadastra Nr. 6894 007 0036 sadalīšanu 

8. Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu 

9. Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu 

10. Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu 

11. Par pašvaldības  piekritīgās zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 0005 

0056(daļu); 6894 005 0057 iznomāšanu 

12.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienību piekritību pašvaldībai 

13. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

14. Par  ziedojumu ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu 

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

apgādājamā nāvi, piešķiršanu 

16. Par valsts mērķdotācijas sadali Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 

01.09.2015. līdz 31.12.2015. 

17. Par valsts mērķdotācijas sadali Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu 1.-4. 

klašu izglītojamo ēdināšanai 

18. Par līdzekļu piešķiršanu Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu internāta  

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 

01.09.2015. līdz 31.12.2015. 

19. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu amata vienību 

sarakstā 

20. Par saistošajiem noteikumiem Nr.10 “Par ēdināšanas izmaksu segšanu 

izglītojamajiem Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēs” 



5 

 

21. Par potenciālā Kohēzijas  projekta  “SIA”Kārsavas namsaimnieks|” ūdens un 

kanalizācijas sistēmas atjaunošana” atbalstu 

22. Par  būvprojekta  ēkas pārbūvei Vienības ielā 64 ,Kārsavā, Kārsavas novadā 

ekspertīzes veikšanu 

23. Par dalību projektā 

24. Par saistošo noteikumu Nr.11“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 

Kārsavas novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā” pieņemšanu 

25. Par saistošo noteikumu Nr.12„Grozījumi 08.07.2009. saistošajos noteikumos 

nr.1„Kārsavas novada pašvaldības nolikums”pieņemšanu 

26. Par īpašuma tiesību atjaunošanu un mantas vērtības kompensēšanu 

27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

28. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības nolikumā „ Par apbalvojuma” 

Kārsavas novada Goda pilsonis”piešķiršanu ”  

29. Iesniegumu izskatīšana 

30. Par zemes vienību apvienošanu 

31. Par finansējumu nevalstiskās organizācijas  projektam 

32. Par  līdzekļu piešķiršanu transportlīdzekļa iegādei 

33. Par maksas pakalpojuma noteikšanu par paraksta apliecināšanu 

34. Par domes priekšsēdētājas  darba vizīti uz Aue pašvaldību Lejassaksijā, Vācijā 

 

 

 
 

                                                                           1.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai  

ar kadastra apzīmējumu 6872 006 0020 un  izstrādes  nosacījumu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. S. 18.09.2015.iesniegums par viņam piederošā 

nekustamā īpašuma „Jaunleiči“ , kadastra numurs 6872 006 0020 zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6872 006 0020 sadalīšanu divās daļās,  atdalot zemes vienības daļu aptuveni 20,50 ha 

platībā. 

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma“ 8. pantu un MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. 

gadam, likuma par pašvaldībām 21. panta 27. punkta noteikumiem,  ņemot vērā 2015.gada 

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

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

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

Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, 
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Viktors Indričāns,Ligita Maģiča,  Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

1.  Noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6872 006 0020, lai veiktu zemes vienības  sadalīšanu,  saskaņā ar lēmumam 

pievienoto zemes vienības sadales  shēmu, kā arī veiktu zemes vienības robežu precizēšanu un 

nekustamā īpašuma apgrūtinājumu aktualizāciju. 

 

Pieņemtā lēmuma izvērsts teksts pielikumā Nr.1. 

2.   Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus ( pielikums Nr. 2). 

 

 

 

 

                                                                              2.§ 

Par zemes nomas  lietošanas tiesību izbeigšanu  

uz pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām  

/A.Orinska/ 

 

1. 

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

nov., 24.08.2015. iesniegums par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu uz pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu   6868 008 0236 – precizētā platība 0,3 ha.  

Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0236 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, 28.06.2007.  starp 

pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un J. L.  kā nomnieku no otras puses, bija noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 27. 

Saskaņā ar J. L.  iesniegumu,  augstāk minētā  lauku apvidus zemes nomas līguma  7.1. punktu,  

pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, ņemot vērā 2015.gada 

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

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

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

Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, 

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

dome NOLEMJ: 
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 Izbeigt J, L.   nomas lietošanas tiesības uz Kārsavas novada  pašvaldībai piekrītošo zemes 

vienību  Malnavas pagasta teritorijā  ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0236 ( precizētā  platībā 

0,3 ha)  ar  2015. gada 1. oktobri. 

 

 

 

 

2. 

Kārsavas novada pašvaldībā    ir saņemts  A, M., dzīves vieta deklarēta- _____, Malnava, 

Malnavas pag., Kārsavas nov.,  15.09.2015. iesniegums par zemes nomas lietošanas tiesību 

izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu   6868 009 0466 

(precizētā platība 0,07 ha).  

Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0271 nomu, saskaņā ar  Ministru 

kabineta noteikumu 30.08.2005. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu” prasībām, 30.09.2011.  starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un A. M. kā  

nomnieku no otras puses, bija noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 149. 

Saskaņā ar A. M.  iesniegumu,  augstāk minētā  lauku apvidus zemes nomas līguma  7.1. punktu,  

pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, ņemot vērā 2015.gada 

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

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

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

Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, 

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

dome NOLEMJ: 

 

 
 Izbeigt  A. M. nomas lietošanas tiesības uz Kārsavas novada  pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  

Malnavas pagasta teritorijā  ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0466-0,07  ha platībā ar  2015. gada 1. oktobri. 

 

 

 

3.§ 

Par nekustamā īpašuma „ Bērzi”, kadastra Nr. 6868 012 0146 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 27.06.2015. ir saņemts nekustamā īpašuma “Bērzi” īpašnieces 

I. P., dzīves vieta deklarēta- _______ Malnavas pag., Kārsavas nov., iesniegums par nekustamā 

īpašuma „ Bērzi” Kārsavas novada Malnavas pagastā ar kadastra Nr. 68680120146 sadalīšanu, 

atdalot vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 68680120146 -25,2 ha platībā ar uz tā esošajām 

būvēm, izveidojot jaunu  nekustamo īpašumu „ Jaunbērzi“, saglabājot minētai zemes vienībai un 

būvēm adresi -„Bērzi“, Meitri, Malnavas pag., Kārsavas nov. 

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

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

izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos 
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īpašumos vai grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma 

objektus (t.sk. zemes vienības). 

Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

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

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

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

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

noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu 

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

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

aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

 

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

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

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

kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos 

nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām,  ņemot vērā 2015.gada 21.septembra Kārsavas 

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

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

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris 

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

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

 

 

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Bērzi” Kārsavas novada Malnavas  pagastā ar kadastra 

numuru 68680120146,  atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68680120146-15,2 ha 

platībā ar uz tā esošajām būvēm, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Jaunbērzi“, 

saglabājot minētai zemes vienībai un būvēm adresi - „Bērzi“, Meitri, Malnavas pag., Kārsavas nov. 

 

4.§ 

Parzemes nomas līguma termiņa pagarināšanui 

/A.Orinska/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 

nomas līgumu termiņa pagarināšanu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. 

noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daļas Neapbūvēta valsts 

vai pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtība nosacījumiem, atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta 

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

ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1.  Pagarināt starp Kārsavas novada pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un J. O. kā 

nomnieku no otras puses 31.03.2015. noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 3.5.1/8 ar 

grozījumiem par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68680090415-0,84 ha platībā nomu,  

30.04.2015. noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 3.5.1/20 par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 6868 009 0462-0,25 ha platībā, 68680090479-0,19 ha platībā nomu, 31.08.2015. 

noslēgtā lauku apvidus nomas līguma Nr. 3.5.1/34 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

68680090468-0,55ha platībā nomu  darbības termiņu līdz 2020. gada 31. decembrim. 

 2.  Pagarināt starp Kārsavas novada pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un I. N. kā 

nomnieku no otras puses 12.12.2013. noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 15-1.5/25 par 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68940050064-1,1 ha platībā nomu darbības termiņu līdz 

2020. gada 31. decembrim. 

3. Pagarināt starp Kārsavas novada pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un  I. A. kā 

nomnieku no otras puses 01.07.2009. noslēgtā lauku a pvidus nomas līguma Nr. 108, 

31.03.2014.noslēgtā lauku apvidus nomas līguma Nr. 3.5.1/6 ar grozījumiem, 30.04.2015.noslēgtā 

lauku apvidus nomas līguma Nr.3.5.1/26, 31.08.2015. noslēgtā lauku apvidus nomas līguma Nr. 

3.5.1/35 par lauksaimniecības vajadzībām iznomāto pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 6868 009 0355-0,9 ha platībā, 6868 009 0361-0,06 ha platībā, 6868 009 0345-0,14 

ha platībā, 6868 009 0623-0,45 ha platībā, 6868 009 0146-0,31 ha platībā , 6868 009 0341-0,03 ha 

platībā, 6868 009 0344-0,06 ha platībā, 6868 009 0346-0,08 ha platībā, 6868 009 0352-0,04 ha 

platībā, 6868 009 0353-0,15 ha platībā, 6868 009 0411-0,29 ha platībā, 6868 009 0496-0,4 ha platībā 

nomu līgumu termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim. 

4. Pagarināt starp Kārsavas novada pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un S. P. kā 

nomnieku no otras puses 31.05.2012. noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 168 par 

lauksaimniecības vajadzībām iznomātās pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6868 009 0098 , kuras precizētā platība ir 0,87 ha,  nomu darbības termiņu līdz 2020. 

gada 31. decembrim. 

 

 

 

 

5.§ 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums no SIA “Alberto Forest” par nekustamā 

īpašuma “Lēnas” sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 010 0042-2,2 ha 

platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu atbilstoši Kārsavas novada teritorijas 

plānojumam zemes lietošanas  veidu faktiskajam sastāvam.  

 

Pamatojoties  uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” prasībām,  ņemot vērā 2015.gada 21.septembra Kārsavas novada 

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

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

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris 
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Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Ligita 

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

 

 

 

 

  Zemes vienībai ar kopējo platību 2,2 ha un kadastra apzīmējumu 6870 010 0042 mainīt  

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme , uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība  ir 

lauksaimniecība (  kods 0101) uz zeme , uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība  ir mežsaimniecība 

(  kods 0201). 

 

 

 

6.§ 

Par zemes vienību ar kadastra  apzīmējumiem 6894 008 0178; 6894 009 0032; 6894 009 

0033 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot  pašvaldībai piekrītošos zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 008 0178 – 2,7 

ha; 6894 009 0032 – 0,25 ha; 6894 009 0033 – 0,25 ha platībā, 2015. gada 11.septembra zemes 

nomas tiesību izsoles komisijas iesniegtos izsoles  dokumentus, pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

nomu”,  likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, ņemot vērā 2015.gada 21.septembra 

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

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

–13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris 

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

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

 

 

 

1. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 008 0178 

– 2,7 ha; 6894 009 0032 – 0,25 ha; 6894 009 0033 – 0,25ha platībā  2015. gada 11.septembra zemes 

nomas tiesību izsoles protokolu (pielikumā). 

         2. Iznomāt D. P., dzīves vieta deklarēta – _________Salnavas  pag., Kārsavas nov., LV-5717, 

uz laiku līdz 5(pieciem) gadiem ar 2015. gada 1. oktobri pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar 

sekojošiem kadastra apzīmējumiem: 

 6894 008 0178  – 2,7 ha platībā, nosakot zemes nomas gada maksu 2,0 % no kadastrālās 

vērtības gadā. 

6894 009 0032  – 0,25 ha platībā, nosakot zemes nomas gada maksu 2,0 % no kadastrālās 

vērtības gadā.  

6894 009 0033  – 0,25 ha platībā, nosakot zemes nomas gada maksu 2,0 % no kadastrālās 

vērtības gadā. 

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

pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minēto zemes vienību nomu.  
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7.§ 

Par nekustamā īpašuma „Eglainītes” kadastra Nr. 6894 007 0036 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

          Kārsavas novada pašvaldībā 16.09.2015. saņemts I. B. iesniegums (reģ. Nr.1.3.11.2/805) par 

nekustamā īpašuma „ Eglainītes” Salnavas pagastā , Kārsavas novada ar kadastra apzīmējumu 6894 

007 0036 sadalīšanu, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 6894 007 0037 – 2,05 ha 

platībā.  Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 007 0037 – 2,05 ha platībā piešķirt  

nosaukumu “Lipuki” . 

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 

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

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

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

Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, 

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

dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

 

       Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Eglainītes”, Salnavas pagastā, Kārsavas novadā  ar kadastra 

apzīmējumu 6894 007 0036, atdalot vienu atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 6894 

007 0037 – 2,05 ha platībā.  
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      2 Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 007 0037 – 2,05 ha platībā piešķirt  nosaukumu 

“Lipuki” . 
 

8.§ 

                                Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

         Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts P. B.  28.08.2015.   iesniegums par lauku apvidus 

zemes nomas līguma noslēgšanu  uz zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem: 6894 005 0167 – 

3,7 ha; 6894 006 0315 – 1,2 ha; 6894 006 0316 – 0,7 ha; 6894 008 0043 – 2,0 ha; 6894 010  0088 – 

0,75 ha; platībā uz 10  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 vienības ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0167 – 3,7 ha; 6894 006 0315 – 1,2 ha; 

6894 006 0316 – 0,7 ha; 6894 008 0043 – 2,0 ha; 6894 010  0088 – 0,75 ha platībā bija piešķirtas V. 

B. ( miris 2015.gadā). P. B. ir V. B. dēls. P. B. faktiski apsaimniekoja minētos zemes gabalus.  

         Zemes vienības nav apbūvētas. 

          Zemes  vienības  ar kadastra apzīmējumiem: 6894 005 0167 – 3,7 ha; 6894 006 0315 – 1,2 

ha; 6894 006 0316 – 0,7 ha; 6894 008 0043 – 2,0 ha; 6894 010  0088 – 0,75 ha platībā Kārsavas 

novada pašvaldībai nav reģistrētas zemesgrāmatā. 

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

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

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

27. punktu, 47. panta pirmo un otro daļu,  ņemot vērā 2015.gada 21.septembra Kārsavas novada 

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

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

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris 

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

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

 

 

1.Noslēgt ar P. B.  zemes  nomas līgumu uz zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem: 6894 

005 0167 – 3,7 ha; 6894 006 0315 – 1,2 ha; 6894 006 0316 – 0,7 ha; 6894 008 0043 – 2,0 ha; 

6894 010  0088 – 0,75 ha; platībā  no 01.10.2015. līdz 31. 12. 2025. 

2. Zemes nomas lietošanas 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 vienību nomu. 

 

 

9.§ 

Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu 

/A.Orinska/ 
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         Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts I. A.  08.09.2015.  iesniegums par lauku apvidus zemes 

nomas līguma noslēgšanu  uz zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem: 6894 011 0062 – 2,0 ha; 

6894 011 0063 – 1,0 ha; 6894 011 0047 – 1,6 ha; 6894 011 0176 – 0,5 ha platībā uz 10 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 vienības ar kadastra apzīmējumiem 6894 011 0062 – 2,0 ha; 6894 011 0063 – 1,0 ha; 

6894 011 0047 – 1,6 ha; 6894 011 0176 – 0,5 ha platībā bija piešķirtas lietošanā I. A. mātei I.A.( 

mirusi 2014.gadā ). 

I. A. faktiski apsaimniekoja minētos zemes gabalus.  

  

          Zemes  vienības  ar kadastra apzīmējumiem: 6894 011 0062 – 2,0 ha; 6894 011 0063 – 1,0 

ha; 6894 011 0047 – 1,6 ha; 6894 011 0176 – 0,5  ha platībā Kārsavas novada pašvaldībai nav 

reģistrētas zemesgrāmatā. 

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

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

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

27. punktu, 47. panta pirmo un otro daļu, ņemot vērā 2015.gada 21.septembra Kārsavas novada 

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

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

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris 

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

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

 

1.Noslēgt ar I. A.  zemes  nomas līgumu uz zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem: 6894 

011 0062 – 2,0 ha; 6894 011 0063 – 1,0 ha; 6894 011 0047 – 1,6 ha; 6894 011 0176 – 0,5 ha 

platībā   no 01.10.2015. līdz 31.12. 2020. 

       2. Zemes nomas lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība  

       ir lauksaimniecība ( 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 vienību nomu. 

 

10.§ 

Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

         Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts T. K.  11.09.2015.   iesniegums par lauku apvidus 

zemes nomas līguma noslēgšanu  uz zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6894 004 0011 – 5,3 

ha platībā .   
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          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 004 0011 – 5,3 ha platībā bija piešķirta lietošanā 

T. K. mātei T. G.   

          Zemes vienība ir apbūvēta. 

          Zemes  vienība  ar kadastra apzīmējumu 6894 004 0011 – 5,3 ha platībā Kārsavas novada 

pašvaldībai nav reģistrētas zemesgrāmatā. 

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

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

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

27. punktu, 47. panta pirmo un otro daļu,  ņemot vērā 2015.gada 21.septembra Kārsavas novada 

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

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

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris 

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

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

 

 

1.Noslēgt ar T. K.  zemes  nomas līgumu uz apbūvētu zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 

6894 004 0011 – 5,3 ha platībā   no 01.10.2015. līdz 31.12. 2020. 

        2. Zemes nomas lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

        darbība ir lauksaimniecība ( 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 vienības nomu. 

 

 

                                                                                  11.§ 

Par pašvaldības  piekritīgās zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 0005 

0056(daļu); 6894 005 0057 iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

        Saskaņā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 26.08.2015. lēmumā  

( sēdes prot. Nr.9.) noteiktā termiņā – posmā no 26.08.2015. gada līdz 13.09.2015. uz pašvaldībai  

piekritīgām zemes vienībām  Kārsavas novada Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6894 

0005 0056(daļu); 6894 005 0057 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, izvērtējot lietas materiālus, 

tika konstatēts, ka pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības pašvaldības funkciju veikšanai nav 

nepieciešamas un tās iespējams iznomāt. 

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

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

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

27. punktu, 47. panta pirmo un otro daļu, ņemot vērā 2015.gada 21.septembra Kārsavas novada 

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

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 
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(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris 

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

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

 

 

     1. Iznomāt z/s “Laigalova” ,reģ. Nr.  46801005034 ,juridiska adrese: Rogovka, Nautrēnu pag., 

Rēzeknes nov.,pašvaldībai   piekritīgās zemes vienības Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumiem  6894 0005 0056(daļu) - 4,33 ha; 6894 005 0057 – 1,0 ha platībā, sākot  ar 

01.10.2015. 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 gabala nomu.  

 

 

12.§ 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienību piekritību pašvaldībai 

/A.Orinska/ 

 

           Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 08.06.2015. vēstulē Nr.2-13/1414 

ietverto informāciju, tika konstatēts, ka A. B. piešķirta lietošanā zeme ar kadastra apzīmējumiem 

6894 007 0034;  6894 007 0035 – 13,9 ha kopplatībā Kārsavas  novada Salnavas  pagastā.  

          Ar Salnavas pagasta zemes komisijas 1997.gada 12. marta lēmumu Nr.1212 A. B. tika  atteikts 

atjaunot īpašuma tiesības uz zemi 13,89 ha platība  īpašuma un radniecības  dokumentu trūkuma dēļ.

  

Uz zemes vienības  kadastra apzīmējums 6894 007 0034  atrodas ēkas. 

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, arī tādā gadījumā, 

ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta 

priekšapmaksa.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2¹ daļa nosaka, ka zemes nomas pirmtiesības 

personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 2.daļu, 

2¹ daļu, ņemot vērā 2015.gada 21.septembra Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, 

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

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

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta 

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

ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Izbeigt lietošanas tiesības A. B., uz zemes vienībām Kārsavas novada Salnavas pagastā  ar 

kadastra apzīmējumiem 6894 007 0034;  6894 007 0035-13,9 ha kopplatībā. 

2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6894 007 0034;  6894 007 0035 piekrīt 

Kārsavas novada pašvaldībai.  

3. Noteikt, ka A. B. mantiniekiem viena gada laikā pēc lietošanas tiesību izbeigšanās ir 

nomas pirmtiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  6894 007 0034 – 12,9 ha;  6894 

007 0035-1,0 ha platībā.  
 

 

 

13.& 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts I. A.-G. 06.08.2015.  iesniegums ar lūgumu anulēt 

ziņas par G. G.  deklarēto dzīvesvietu. 

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

likuma” 12.panta 1.daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 11.02.2003. noteikumiem 

nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, ņemot vērā 2015.gada 

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

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

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

Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, 

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

dome NOLEMJ: 

  

2.1.Anulēt G. G. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē :  Teātra ielā 20, Kārsava, 

Kārsavas novads, LV 5717; 

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

pieņemšanas datumu; 

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

deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu.  

 2.4.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas.  

 

 

 

 

14.& 

                      Par  ziedojumu ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu 

/S.Sprukte/ 
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1. Juridiska persona Ludzas Mežrūpniecības saimniecība, reģ. Nr.40003008025  Kārsavas 

novada domes ziedojumu kontā 13.08.2015 ir ieskaitījusi EUR  200.00 (divi simti eiro) 

Mērdzenes kultūras nama sieviešu korim „Austra’ tērpu iegādei.     ( EKK 2361 )  

2. Fiziska persona Kārsavas novada domes ziedojumu kontā 9.07.2015 ir ieskaitījusi EUR 

60.00 ( sešdesmit eiro ) Goliševas pagasta bērnu ekskursijai uz Aglonu.           ( EKK 2322 ) 

3. Fiziska persona Kārsavas novada domes ziedojumu kontā 30.07.2015 ir ieskaitījusi EUR 

160.00 ( viens simts sešdesmit eiro ) Mērdzenes kultūras nama pašdarbnieku kolektīvu 

braucienam uz Latvijas mednieku festivālu Staļģenē. ( EKK 2322 ). 

4. Fiziska persona Kārsavas novada domes ziedojumu kontā 21.09.2015 ir ieskaitījusi EUR 

50.00 ( piecdesmit eiro ) Mērdzenes kultūras nama pašdarbnieku kolektīvu braucienam uz 

Aglonas svētkiem. ( EKK 2322 ). 

5. Fiziska persona Kārsavas novada domes ziedojumu kontā 20.08.2015 ieskaitījusi EUR 65.00 

( sešdesmit pieci eiro ) Kārsavas vidusskolas skolēnu ekskursijai uz Igauniju. ( EKK 2322 ) 

Pamatojoties uz augstākminēto, vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta 1.daļas 27.punktu, ņemot vērā 2015.gada 21.septembra Kārsavas novada pašvaldības  

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

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

Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Edgars 

Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Ligita Maģiča,  Juris 

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

 

 

 

 

1. Apstiprināt Kārsavas novada domes ziedojumu budžeta ieņēmumos Ludzas Mežrūpniecības 

saimniecības, reģ. Nr.40003008025  ieskaitītos līdzekļus EUR200.00 (divi simti eiro) 

apmērā [EKK-2139900]  Mērdzenes kultūras nama  sieviešu kora „Austra’  dalībnieces tērpa 

iegādei, (40- EKK 2361 ) 

2. Apstiprināt Kārsavas novada domes ziedojumu budžeta ieņēmumos fiziskas personas 

ieskaitītos līdzekļus EUR 60.00 ( sešdesmit eiro ) apmērā [EKK-2139900] Goliševas pagasta 

bērnu ekskursijai uz Aglonu.   (59- EKK 2322 ) 

3. Apstiprināt Kārsavas novada domes ziedojumu budžeta ieņēmumos fizisku personu 

ieskaitītos līdzekļus EUR 210.00 ( divi simti desmit eiro) apmērā [EKK-2139900], tai skaitā  

Mērdzenes kultūras nama pašdarbnieku kolektīvu braucienam uz Latvijas mednieku 

festivālu Staļģenē  EUR 160.00 ( viens simts sešdesmit eiro) apmērā (40- EKK 2322 ) un 

Mērdzenes kultūras nama pašdarbnieku kolektīvu braucienam uz Aglonas svētkiem EUR 

50.00 ( piecdesmit eiro ) apmērā. ( EKK 2322 ). 

4. Apstiprināt Kārsavas novada domes ziedojumu budžeta ieņēmumos fiziskas personas 

ieskaitītos līdzekļus EUR 65.00 ( sešdesmit pieci eiro ) apmērā [EKK-2139900] Kārsavas 

vidusskolas skolēnu ekskursijai uz Igauniju. (51- EKK 2322 ) 
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5. 1.,2.,3.,4.punktā minētās summas ar budžeta grozījumiem iekļaut attiecīgo iestāžu 

uzturēšanas ieņēmumu un izdevumu tāmēs. 

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

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt  Kārsavas novada pašvaldības un izpilddirektoram 

T.Vorkalim. 

 

 

 

 

 

15.& 

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

apgādājamā nāvi, piešķiršanu 

/S.Sprukte/ 

 

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

27.punktu, uz Kārsavas novada koplīgumu, ņemot vērā 2015.gada 21.septembra Kārsavas novada 

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

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

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris 

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

Maģiča,  Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada 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.Izglītības pārvalde- 360.00 euro (trīssimti sešdesmit euro 00 centi) (50- EKK-1221-

EUR 147.00, EKK-1228- EUR-213.00) 

1.2.Mākslas un mūzikas skola- 360.00 euro (trīssimti sešdesmit euro 00 centi) (57- EKK-

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

1.3.Kārsavas vidusskola- 360.00 euro (trīssimti sešdesmit euro 00 centi) (51- 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. 

 

 

 

 

 

16.& 
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Par valsts mērķdotācijas sadali Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2015. līdz 

31.12.2015. 

/S.Sprukte/ 

 

Pamatojoties uz likumu "Par valsts budžetu 2015.gadam" 3.panta pirmo daļu, 6., 7., 

9.pielikumu; likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 

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

9.punktu; 28.07.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.836 ,,Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

1.punktu,  22.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala 

valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību 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" 1.punktu, 

28.08.2001. Ministru kabineta noteikumu Nr.382 ,,Interešu izglītības programmu finansēšanas 

kārtība” 1.punktu; ņemot vērā Kārsavas novada domes priekšsēdētājas rīkojumiem nr.1.3.6./78, 

1.3.6./79  no 8.09.2015., ņemot vērā 2015.gada 21.septembra Kārsavas novada pašvaldības  

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

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

Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Edgars 

Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Ligita Maģiča,  Juris 

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

 

 

1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām atlikumu uz 01.09.2015. 2088,86 euro, saskaņā ar pielikumu. 

2. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 207597,00 euro Kārsavas novada pašvaldības vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2015.līdz 31.12.2015, saskaņā ar 

pielikumu.  

3. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 8641,00 euro Kārsavas novada  izglītības iestādēs interešu 

izglītības programmu īstenošanai, pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām no 01.09.2015. līdz 31.12.2015. ,saskaņā ar pielikumu. 

4. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 18000,00 euro Kārsavas novada pašvaldības izglītības 

iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2015.līdz 31.12.2015. ,saskaņā ar 

pielikumu. 

5. Apstiprināt pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

rezerves fondu summā 12428,86 euro, saskaņā ar pielikumu. 

 6.  Iestāžu vadītājiem un direktoriem veikt attiecīgos grozījumus ieņēmumu un izdevumu budžeta 

tāmēs. 

 7.  Atbildīgie  par lēmuma izpildi  attiecīgo iestāžu vadītāji un direktori 

  8.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt  Kārsavas novada pašvaldības izglītības metodiķei V.Šicānei 

un izpilddirektoram T.Vorkalim. 

 

 

 



20 

 

 

17.& 

Par valsts mērķdotācijas sadali Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu 1.-4. klašu 

izglītojamo ēdināšanai 

/S.Sprukte/ 

 

Pamatojoties uz likumu "Par valsts budžetu 2015.gadam" 3.panta pirmo daļu, 6., 7., 

9.pielikumu; likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 

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

9.punktu, ņemot vērā 2015.gada 21.septembra Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, 

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

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

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta 

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

ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 17622,00 euro  Kārsavas novada pašvaldības 

izglītības iestāžu 1.-4. klašu izglītojamo ēdināšanai no 01.09.2015.līdz 31.12.2015 ( saskaņā ar 

pielikumu). 

 

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

budžeta tāmēs. 

               5. Atbildīgie  par lēmuma izpildi  attiecīgo iestāžu vadītāji un direktori 

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

T.Vorkalim. 

 

 

 

 

18.& 

Par līdzekļu piešķiršanu Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu internāta  pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2015. līdz 

31.12.2015. 

                                                                    /S.Sprukte/ 

 

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

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

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

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

Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Edgars 

Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Ligita Maģiča,  Juris 

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

 

 

 



21 

 

 

1. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem”,   6156,00 euro (seši  tūkstoši viens simts piecdesmit seši 

eiro, 00 centi) Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu internāta pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2015. līdz 

31.12.2015, saskaņā ar pielikumu. 

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

budžeta tāmēs. 

3.  Atbildīgie  par lēmuma izpildi  attiecīgo iestāžu vadītāji un direktori. 

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

V.Šicānei un izpilddirektoram T.Vorkalim. 

 

 

 

19.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu amata vienību 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 21.septembra apvienotās finanšu, attīstības un 

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

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

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

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

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā saskaņā pielikumiem.  
 

 

                                                                        20.& 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.10 

“Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem 

Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēs” 

/I.Silicka / 

 

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta trešo daļu, 43.panta trešo daļu, 45.panta 

otro, piekto, sesto un septīto daļu, ņemot vērā 2015.gada 21.septembra Kārsavas novada pašvaldības  

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

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

Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Edgars 

Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Ligita Maģiča,  Juris 

Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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 1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.10  “Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem 

Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēs” /pielikumā/. 

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

noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

 

 

 

 

21.& 

 

Par potenciālā Kohēzijas  projekta  “SIA”Kārsavas namsaimnieks” ūdens un kanalizācijas 

sistēmas atjaunošana” atbalstu 

/I.Silicka/ 

 

16.09.2015. Kārsavas pilsētas pašvaldībā saņemta  VARAM ministrijas (Nr.4.1.-50-18-

1e/7470) vēstule par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības atbalstu . 

 Saskaņā ar Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. rīcības plāna noteiktām vidējā 

termiņa prioritātēm un  pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām”  15.panta pirmās daļas 

1.punktu,kas nosaka, ka pašvaldībai ir šādas autonomās funkcijas” organizēt iedzīvotājiem 

komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā 

atrodas dzīvojamais fonds” , ņemot vērā 2015.gada 21.septembra Kārsavas novada pašvaldības  

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

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

Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Edgars 

Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Ligita Maģiča,  Juris 

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

 

 

 

1. Atbalstīt SIA “Kārsavas namsaimnieks|” Kohēzijas projektu ūdens un kanalizācijas sistēmas 

atjaunošanai. 

2. Projekta Kohēzijas fonda finansējums 387 628, kas sastāda 85 % no paredzamajām 

izmaksām 

3. Projekta līdzfinansējuma  indikatīvo summu  68052 euro (sešdesmit divi tūkstoši piecdesmit 

divi euro oo centi) garantēt ar Kārsavas novada pašvaldības budžetu, izmaksas iekļaujot  

2016.gada budžetā. 

4. SIA “Kārsavas namsaimnieks” valdes loceklim E.Lipskim nodrošināt nepieciešamo 

dokumentu iesniegšanu VARAM ministrijā līdz 2015.gada 1. novembrim. 

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

T.Vorkalim. 

 

 

22.& 
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Par  būvprojekta  ēkas pārbūvei Vienības ielā 64 ,Kārsavā, Kārsavas novadā ekspertīzes 

veikšanu 

/I.Silicka,T.Vorkalis/ 

 

 

  Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gada 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  sagatavots  līgums ar SIA 

Rēzeknes nams- Kopā ar PVN 1815 Eur ,(1500, 00 Eur  un PVN 315 ,00 Eur). 

 

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

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

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

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

Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Edgars 

Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Ligita Maģiča,  Juris 

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

 

 

1. Veikt būvprojekta  ēkas pārbūvei Vienības ielā 64 ,Kārsavā, Kārsavas novadā, k. nr. 

6809 003 0109 ekspertīzi, apmaksājot 1815.00 euro (viens tūkstotis astoņi simti 

piecpadsmit  euro 00 centi) SIA „Rēzeknes nams” pēc līguma nosacījumiem. 

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

projektu izstrādei (28-EKK-2279)). 

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

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

 

 

                                                               

 

23.& 

Par dalību projektā 

/T.Vorkalis/ 

 

Ar šo Rīgas Tehniskā Universitāte kā vadošais partneris aicina Kārsavas Novada domi piedalīties 

kā partnerim projektā: “Innovative solutions and services for the drinking water systems of counties” 

 

Projekta virsmērķis 

Apvienojot projekta partneru iepriekš veikto pētījumu un ieviesto tehnoloģiju pieredzi, un pozitīvos 

rezultātus, demonstrācijas objektos ieviest inovatīvu pārraudzības risinājumu dzeramā ūdens 

apgādes sistēmām un izstrādāt atbilstošu metodiku risinājuma efektīvam pielietojumam mazajās 

ūdensapgādes sistēmās, kas kopumā ļaus samazināt ūdens zudumus un būtiski uzlabot ūdens 

kvalitātes kontroli. 

Projekta specifiskie mērķi 
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 Apvienot projekta partneru praktisko pieredzi darbā ar telemetrijas risinājumiem ūdens uzskaitei 

sadales tīklos un kvalitātes uzraudzībai, un ieviest dzeramā ūdens apgādes sistēmu pārraudzības 

risinājumu 2 pilsētās un 22 ciemos; 

 Izstrādāt unikālu ūdens patēriņa un ūdens kvalitātes parametrus raksturojošu datu analīzes 

metodiku atbilstoši projektā izvēlētā pārraudzības risinājuma tehniskajām iespējām; 

 Izstrādāt rekomendācijas dzeramā ūdens apgādes sistēmu pārraudzības risinājuma 

multiplicēšanai ārpus projekta, galvenokārt mazajās ūdenssaimniecībās un reģionos ar zemu 

apdzīvotību; 

 Nodrošināt projekta pēctecību, informējot potenciālos pārraudzības risinājuma lietotājus un 

risinājuma uzturētājus par iespējām brīvi izmantot projektā radītos materiālus un projekta gaitā 

iegūtos tehnoloģiskos risinājumus 

 

Projekta ieguvumi: 

 Ūdens zudumu samazinājums noslēgtajos ūdensapgādes posmos, kam projekta ietvaros 

piemērots pārraudzības risinājums; 

 Kvalitātes monitoringam pakļauta ūdens piegādes nodrošinājums klientiem, operatīvie dati 

par ūdens kvalitāti ūdenssaimniecībām ļaus reaģēt savlaicīgi, tādejādi samazinot atbildīgo 

institūciju audita pārbaudēs konstatēto pārkāpumu skaitu; 

 Samazināts energoresursu patēriņš, kas saistīts ar ūdens zudumu samazināšanu un līdz ar to 

sagatavojamā ūdens apjoma samazināšanu 

 Iespēja operatīvi atklāt arī nelielas avārijas sadales tīklos, kas citkārt paliktu nepamanītas; 

 Darbam ar pārraudzības risinājumu, atbilstoši izstrādātajai metodikai apmācīti darbinieki; 

Tiešie ieguvumi Kārsavas novada domei 

 Iegādāti, uzstādīti vai nomainīti vismaz 275 skaitītāji 

 Uzstādīti 30 spiediena mērītāji 

 Mērierīces aprīkotas ar attālinātās nolasīšanas sistēmu 

  Programmatūra un metodika regulārai datu savākšanai un apstrādei (tai skaitā 3 gadu 

uzturēšanas izmaksas iekļautas projekta attiecināmajās izmaksās) 

 Informācija, zinātniskie un tehniskie rezultāti no projekta zinātnes institūcijām 

 Četru darbinieku atalgojums (20% apmērā 3 gau garumā) iekļauts projekta attiecināmajās 

izmaksās (2 eksperti, koordinators un grāmatvedis) 

 

Izmaksas un atbalsta apjoms 

  EUR Piezīmes 

Kopējās attiecināmās 

izmaksas  

10706

9   

Pašu ieguldījums 24395   

      

t.sk. Personāla atalgojums 28564 

4 cilvēki ar 20% slodzi. Var nebūt kā 

papildus/jaunas izmaksas projekta dēļ. Var 

attiecināt esošo atalgojumu 

Ceļošanas un uzturēšanās 

izmaksas 6332   
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Tehniskās palīdzības 

izmaksas 1922   

Sistēmas iegādes izmaksas, 

t.sk. 59767   

Skaitītāji, spiediena sensori, 

nolasīšanas iekārtas 52178 

aptuveni 10 000 EUR rezerve (reālās izmaksas 

varbūt līdz pat 15000 zemākas) 

Uzturēšanas izmaksas (3 

gadi) 5490   

Portatīvie datori (2 gab) 2099   

Mazvērtīgā inventāra 

izmaksas 1680   

Citas izmaksas 1800   

Netiešās, pieskaitāmās 

izmaksas 7004 

Nerodas kā papildus izmaksas jau esošajam 

pašvaldības budžetam. Var attiecināt telpu 

nomu, biroja izdevumus, komunikācijas u.c. 

 

 Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām”  15.panta pirmās daļas 1.punktu,kas nosaka, ka 

pašvaldībai ir šādas autonomās funkcijas” organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu 

savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds” , ņemot 

vērā 2015.gada 21.septembra Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un 

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

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

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

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

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1.Akceptēt dalību  projektā “Innovative solutions and services for the drinking water 
systems of counties” un atbalsta gadījumā garantēt līdzfinansējumu  EUR 24395. 

2. Pilnvarot izpildirektora Tomu Vorkali pašvaldības vārdā   parakstīt projekta partnera 
deklarāciju. 
 

24.& 

Par saistošo noteikumu Nr.11 

“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu  

Kārsavas novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā” 

pieņemšanu 

/I.Silicka 

/ 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  43.panta pirmās daļas 13.punktu, 45.panta 

piekto, sesto un septīto daļu, ņemot vērā 2015.gada 21.septembra Kārsavas novada pašvaldības  

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

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

Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Edgars 
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Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Ligita Maģiča,  Juris 

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

 

 

 

 1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 11 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 

Kārsavas novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā” /pielikumā/. 

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

noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrijai. 

 

 

                                                                    

 

                                                                     25.& 

Par saistošo noteikumu Nr.12 

„Grozījumi 08.07.2009. saistošajos noteikumos nr.1 

„Kārsavas novada pašvaldības nolikums” 

pieņemšanu 

/I.Silicka / 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 43.panta trešo daļu, 

45.panta otro, piekto, sesto un septīto daļu, ņemot vērā 2015.gada 21.septembra Kārsavas novada 

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

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

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris 

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

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

 

 

 

 

 1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi 08.07.2009. saistošajos noteikumos nr.1 

„Kārsavas novada pašvaldības nolikums” /pielikumā/. 

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

noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrijai. 

 

 

 

26.& 

Par īpašuma tiesību atjaunošanu 

un mantas vērtības kompensēšanu 

/I.Silicka/ 
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 Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 47.panta 1.,2.daļu, likuma “Par 

politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 

2.panta 1.daļas 3.punktu,  Ministru Kabineta 1997.gada 30.decembra noteikumu Nr. 443 “Kārtība, 

kādā atgūstama manta vai kompensējama tās vērtība personām, kurām tā tika atsavināta sakarā ar 

uzlikto paaugstināto nodokļu un nodevu nesamaksāšanu vai kuras izvairījās no komunistiskā režīma 

politiskajām represijām” 1.punkta 1.2.apakšpunktu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 

1.daļas 1.punktu, 79.panta 1.daļu, ņemot vērā 2015.gada 21.septembra Kārsavas novada pašvaldības  

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

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

Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Edgars 

Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Ligita Maģiča,  Juris 

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

 

 

 

 

 1.Noraidīt A. A. iesniegumu par zemes un dzīvojamās mājas īpašuma tiesību atjaunošanu, 

kā arī par kompensācijas aprēķināšanu par saimniecības ēkām, par lopiem un inventāru.  

 2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 2(divām) lapām. 

 

 

 

 

 

27.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda piedziņu 

/I.Silicka/ 

 

 

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

likuma 600.panta 5.daļu, ņemot vērā 2015.gada 21.septembra Kārsavas novada pašvaldības  

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

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

Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Edgars 

Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Ligita Maģiča,  Juris 

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

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Piedzīt no A. S. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2009.-2015.g.2.cet.), piedziņu 

vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu 

http://likumi.lv/ta/id/34832-par-politiski-represetas-personas-statusa-noteiksanu-komunistiskaja-un-nacistiskaja-rezima-cietusajiem
http://likumi.lv/ta/id/34832-par-politiski-represetas-personas-statusa-noteiksanu-komunistiskaja-un-nacistiskaja-rezima-cietusajiem
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1.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai 

Lilijai Solovjovai, Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne. 

1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

2.1.Piedzīt no J. E. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2014.-2015.g.1-2.cet.), piedziņu 

vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu 

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

Gaidai Rutkovskai, Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne. 

2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 

 

28. § 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības nolikumā „ Par apbalvojuma” Kārsavas 

novada Goda pilsonis” piešķiršanu”  

/ Ziņo J.Vorkalis/  

 

Pamatojoties uz 2010.gada 24.marta domes sēdē apstiprināto nolikumu „Par apbalvojuma 

„Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķiršanu”, ņemot vērā 2015.gada 21.septembra Kārsavas 

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

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

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris 

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

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

 

 

 Izteikt nolikuma  Par apbalvojuma „ Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķiršanu 2.4. 

punktu šādā redakcijā: 

 

 „ Kandidātu izvirzīšana notiek rakstveidā, iesniedzot iesniegumu Domē 14 dienu laikā pēc 

kandidātu pieteikšanas izsludināšanas Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā. Kandidātu „ 

Kārsavas novada Goda pilsonis”  apbalvojuma piešķiršanai izvirzīšana notiek līdz  attiecīgā gada 

10.oktobrim.” 

 

                                                                          29.& 

                                                         Iesniegumu izskatīšana 

/S.Sprukte, P.Laganovskis/ 

 

 

1. 

21.09.2015. Kārsavas novada pašvaldībā saņemts Latvijas Nedzirdīgo Savienības Rēzeknes 

reģionālās biedrības priekšsēdētājas M.Sarkanes iesniegums (Nr 816/1.3.11.1) ar lūgumu piešķirt 
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pašvaldības transportu LNS Rēzeknes RB pašdarbnieku, biedru dalībai  Nedzirdīgo dienas pasākumā 

2015.gada 3.oktobrī Rīgā maršrutā; Kārsava- Rēzekne- Rīga-Rēzekne- Kārsava. 

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

vērā 2015.gada 21.septembra Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un 

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

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

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

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

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

1. Piešķirt pašvaldības transportlīdzekļi LNS Rēzeknes RB pašdarbnieku, biedru dalībai  

Nedzirdīgo dienas pasākumā 2015.gada 3.oktobrī Rīgā maršrutā; Kārsava- Rēzekne- Rīga-

Rēzekne- Kārsava. 

2. 1. punktā minētā maršruta degvielas izdevumus 150.00 euro (viens simts  eiro, 00 centi) 

apmērā, piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem”, veicot attiecīgos budžeta grozījumus   (budžeta klasifikācijas 

kods 10.910., struktūrvienība- 66, ekonomiskās klasifikācijas kods 2322), 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada priekšsēdētājas vietniekam 

P.Laganovskim. 

 

 
 

2. 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Malnavas koledžas direktora J.Bozoviča iesniegums 

ar lūgumu rast iespēju atbalstīt Kārsavas novada jauniešus, kuri studē Malnavas koledžā, piešķirot 

viņiem brīvpusdienas, līdzīgi ar Kārsavas vidusskolas skolēniem. 

 Izvērtējot normatīvo aktu prasības, deputāti atzīst, ka iesniegums ir noraidāms. 

 Novada pašvaldības dome ir nolēmusi segt ēdināšanas izmaksas visiem /ne tikai Kārsavas 

vidusskolas/ novada pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem, 

pamatojoties uz “Izglītības likuma” 17.panta 3.daļas 11.punktu, no kura izriet, ka novada dome  tās 

padotībā esošajās izglītības iestādēs nosaka tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz 

pašvaldība. Ēdināšanas izmaksu segšanas kārtība pašvaldībā noteikta ar ārējo normatīvo aktu – 

saistošajiem noteikumiem. 

 Malnavas koledža nav Kārsavas novada pašvaldības padotībā esoša izglītības iestāde, līdz ar 

to pašvaldība nav tiesīga noteikt ēdināšanas izmaksu atvieglojumus koledžas izglītojamajiem, 

neatkarīgi no viņu dzīves vietas. 

 Malnavas koledža ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esoša 

izglītības iestāde, kura tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem.  

 Saskaņā ar “Izglītības likuma” 29.pantu, izglītības iestādes dibinātājs nodrošina izglītības 

iestādes nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus, ievērojot Ministru 

kabineta noteikumus par izglītības iestāžu finansiālo un materiālo nodrošinājumu. 
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Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 28.pantā noteikts, ka pašvaldības dome organizē 

pašvaldības budžeta izpildi, nodrošina nodokļu iekasēšanu un līdzekļu racionālu izlietošanu, 

pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Minētais nozīmē, ka pašvaldība drīkst 

izmantot sava budžeta līdzekļus tikai savu funkciju realizēšanai, to skaitā pamatizglītības un 

vispārējās izglītības mācību iestāžu uzturēšanai, arī lemt par ēdināšanas izmaksu segšanu 

izglītojamajiem, bet nav tiesīga sniegt finansiālu atbalstu valsts padotībā esošo profesionālās, 

augstākās un cita veida izglītības iestāžu funkciju nodrošināšanai. 

Pašvaldību rīcībai ar finansēm jābūt likumīgai, un šīs rīcības kontroli atbilstoši likuma “Par 

pašvaldību budžetiem”36.panta 2.daļai realizē Valsts kontrole. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto, “Izglītības likuma” 17.panta trešās daļas 11.punktu, likuma 

“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, otro daļu, ņemot 

vērā 2015.gada 21.septembra Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un 

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

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

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

Andris Ļubka,Ligita Maģiča,  Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –1(Viktors Indričāns) , 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

  

Noraidīt Malnavas koledžas direktora Jura Bozoviča 21.09.2015. iesniegumu par ēdināšanas 

izmaksu segšanu Malnavas koledžas profesionālās vidusskolas izglītojamajiem, kuri ir deklarējuši 

dzīves vietu Kārsavas novada administratīvajā teritorijā. 

 

 

 

 

3. 

 

Kārsavas novada dome ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu, kurā ieteikts domei sniegt palīdzību V. J., dzīvo _____ Salnavas pagasts, Kārsavā, 

Kārsavas novads, izīrējot viņas ģimenei dzīvokli. 

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

jautājuma risināšanā” 3. panta 1.punktu, 11. panta 1.daļu, ņemot vērā 2015.gada 21.septembra 

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

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

–13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris 

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

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

 

 

1. Sniegt V. J. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņas ģimenei dzīvokli 

________ Salnavas pagasts Kārsavas novads. Īres līgumu noslēgt uz nenoteiktu laiku.  

2.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

4. 
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1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts J. J. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai dzīvojamo 

platību. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, ņemot vērā 2015.gada 21.septembra Kārsavas novada 

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

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

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris 

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

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

 

Reģistrēt J. J. Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās 

palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru 45. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

Papildus jautājumi: 

 

 

      30.& 

Par zemes vienību apvienošanu 

/A.Orinska/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 27.08.2015. ir saņemts Nodrošinājuma valsts aģentūras  

25.08.2015.  iesniegums Par zemes vienību apvienošanu  ( reģ. Nr.17-8/10242)  par divu valstij  

Iekšlietu ministrijas personā piekrītošo zemes vienību Kārsavas novada Goliševas pagasta teritorijā 

apvienošanu. 

Valstij piekritīgās semes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0506 un 6854 004 0531, 

kuras ietilpst valsts robežjoslas sastāvā, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

reģistrētas divu atsevišķu nekustamo īpašumu sastāvā. Tā kā minētajām zemes vienībām ir kopīga 

robeža (tās atrodas blakus) ir lietderīgi apvienot šos kadastra objektus, izveidojot vienu zemes 

vienību.  

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.pantā noteikto, zemes reformu 

regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai pašvaldībai piekrītošo zemi var 

sadalīt vai apvienot pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas zemesgrāmatā.  

Saskaņā ar Zemes ierīcība likuma Pārejas noteikumu 5.punktā noteikto, valstij un pašvaldībai 

piekrītošo zemi ieraksta zemesgrāmatā atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā”, zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai iesniedz 

zemesgrāmatu nodaļai zemes robežu plānu un zemes ierīcības projektu neizstrādā. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.pantu, Ministru kabineta 10.04.2012. 

noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 145., 

146., 147., 157.punktu, atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta 
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Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Ligita Maģiča,  Juris Vorkalis); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pievienot nekustamajam  īpašumam  “Robežjosla” ar kadastra Nr .6854 001 0054 zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0531 (platība 0,2 ha).  

 

2. Apvienot nekustamā īpašuma  “Robežjosla” ar kadastra Nr.6854 001 0054  sastāvā 

ietilpstošās blakus esošās zemes vienības ar kadastra  apzīmējumiem 6854 004 0506  (platība 0,0562 

ha) un 6854 004 0531 (platība 0,4726 ha) vienā zemes vienībā.  

 

3. Apvienotajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Valsts 

aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda 

izciešanas iestāžu apbūve ( kods 0906). 

 

 

 

 

31.& 

                       Par finansējumu nevalstiskās organizācijas  projektam 

/V.Kirsanova/ 

 

 

Biedrība „Kūzuls”, reģistrācijas numurs 40008099942, Liepu 1, Salnavas ciems, Salnavas 

pagasts, Kārsavas novads,lūdz piešķirt līdzfinansējumu projekta realizēšanai. 

Projekta nosaukums: „Labiekārtošanas darbi- zaļākai Salnavai”.  

Projekta vadītāja: Valentīna Kirsanova. 

            Projekta mērķis: Akcentējot ārtelpas racionālu izmantošanu un labiekārtošanu, veicināt  

iedzīvotāju  dzīves  kvalitātes uzlabošanu Kārsavas novada  Salnavas pagastā. 

 

Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros paredzēts labiekārtošanas darbu rezultātā- izveidot 

zālāju apkārt brīvdabas atpūtas laukumam, uzlabot dīķa vizuālo skatu, ierīkojot strūklaku un iestādot 

ūdensrozes, un uzstādīt 2 lapenes pie atpūtas laukuma.  

Projekta kopējās izmaksas: EUR 6000,00. 

Pašvaldībai pieprasītā summa: EUR 3000,00. 

Projekta mērķis atbilst  Kārsavas novada attīstības programmas  2012.-2018. gadam  vidēja 

termiņa prioritātēm  VP8/ Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un dabas resursu 

ilgtspējīga izmantošana,  RV 8.2/Pašvaldības vides sakārtošana , U 8.2.2/Nodrošināt publisko 

objektu rekonstrukciju/sakārtošanu un publisko rekreācijas objektu/teritoriju sakārtošanu 

un ierīkošanu iedzīvotāju atpūtas vajadzībām. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 12.pantu, 15.panta 

pirmās daļas 4., 5. un 6.punktu, saskaņā ar Kārsavas novada  domes 26.03.2015. apstiprināto 

nolikumu „Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību sabiedrisko 

organizāciju darbībai”, atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta 
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Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Ligita Maģiča,  Juris Vorkalis); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Piešķirt Kārsavas novada pašvaldības finansējumu – EUR 3000,00 (trīs tūkstoši  00 centi) 

biedrībai „Kūzuls” projekta „Labiekārtošanas darbi- zaļākai Salnavai” realizēšanai. 

2. Apmaksu veikt no Kārsavas novada 2015.gada   attīstības nodaļas pamatbudžetā paredzētiem 

līdzekļiem nevalstisko organizāciju projektiem - „ (budžeta klasifikācijas kods 06.200., 

struktūrvienība- 28, ekonomiskās klasifikācijas kods 3263) pēc līguma noslēgšanas. 

3. Lēmuma 1.punkts zaudē spēku, ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža nav 

noslēgts līgums ar Kārsavas novada pašvaldību. 

4. Divu nedēļu laikā pēc projekta realizēšanas projekta vadītājai iesniegt finanšu un saturisko 

atskaiti par sasniegtajiem rezultātiem, kam pievienoti darījuma apliecinoši dokumenti Kārsavas 

novada attīstības nodaļā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada izpilddirektoram un attīstības nodaļas 

vadītājai. 

 

 

32.& 
                                 Par  līdzekļu piešķiršanu transportlīdzekļa iegādei 

/A.Malakāne, I.Silicka / 

 

21.09.2015. Kārsavas novada pašvaldībā saņemts Kārsavas novada sociālā dienesta vadītājas 

A.Malakānes iesniegums (Nr.) ar lūgumu piešķirt līdzekļus 30000.00 euro apmērā jauna 

transportlīdzekļa iegādei sociālo pakalpojumu – aprūpe mājās- un likumā noteikto pašvaldības 

funkciju  nodrošināšana .  Šobrīd esošais transportlīdzeklis ir nolietojies,un tā uzturēšanas izdevumi 

ir ekonomiski neizdevīgi. Tā kā sociālo pabalstu izdevumu izpilde uz 01.09.2015 veido tikai 47,6% 

no plānotā finansējuma, A.Malakāne lūdz novirzīt no pabalstiem piešķirtā finansējuma izveidojušās 

rezerves 30 000,00 euro apmērā jauna transportlīdzekļa iegādei. 

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

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

Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

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

ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Piešķirt 30000,00 euro (trīsdesmit tūkstoši eiro, 00 centi) jauna transportlīdzekļa iegādei 

sociālo pakalpojumu – aprūpe mājās nodrošināšanai (62-EKK-5231). 

2. Novirzīt no sociālo pabalstu  rezerves 30 000.00euro (budžeta klasifikācijas kods 10.700, 

struktūrvienība- 64, EKK-626000-23000 euro, ,  EKK-6360- 7000.00euro) apmērā 1. 

punktā minēto izdevumu finasēšanai (budžeta klasifikācijas kods 10.200., struktūrvienība- 

62, ekonomiskās klasifikācijas kods 5231), veicot attiecīgos budžeta grozījumu.   

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi Kārsavas novada sociālā dienesta vadītāju 

A.Malakāni. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada priekšsēdētājas vietniekam 
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P.Laganovskim un izpilddirektoram T.Vorkalim. 

 

 

33.& 

Par maksas pakalpojuma noteikšanu par paraksta apliecināšanu 

/I.Silicka/ 

 

2015.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu, likumu 

ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” (turpmāk – Likums), nosakot, ka vēlētājiem par 

likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, vai Saeimas atlaišanas ierosinājumu jānodrošina 

iespēja parakstīties un apliecināt paraksta īstumu dzīvesvietas deklarēšanās vietā, bāriņtiesā un pie 

pašvaldības pārvalžu vadītājiem.  

Likuma 22.panta trešā daļa nosaka, ka maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu 

vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu bāriņtiesā vai pašvaldības institūcijā 

nosaka, ņemot vērā paraksta apliecināšanas tiešās administratīvās izmaksas, taču ne lielāku par pusi 

no summas, kas Likumā noteikta paraksta īstuma apliecināšanai bāriņtiesā.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 14.punkta g) apakšpunktu, likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas 

pilsoņu iniciatīvu” 22.panta trešo daļu, atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Edgars Puksts, 

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Ligita Maģiča,  Juris Vorkalis); 

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

 

 1.Noteikt maksu EUR 1,16 (viens euro un 16 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (EUR 

1,40 ieskaitot PVN) apmērā par paraksta apliecinājumu saistībā ar paraksta vākšanu par 

likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu.  

2.No lēmuma 1.punktā noteiktās maksas tiek atbrīvotas personas, kurām piešķirts trūcīgās 

vai maznodrošinātās personas statuss. 

 

 

       34.& 

                 Par domes priekšsēdētājas  darba vizīti uz Aue pašvaldību Lejassaksijā, Vācijā 

/I.Silicka/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemta  Aues pašvaldības mēra Haralda Benekes vēstule  

Kārsavas,Ludzas,Zilupes un Ciblas novada pašvaldību vadītājiem ar  uzaicinājumu  uz  Latvijas- 

Vācijas partnerības 10 gadu jubilejas svinībām Aue novadu laikā no 16.-19. oktobrim. 

 Vizītes mērķis- parakstīt sadarbības līgumu. 

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā 

atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR –12 ( Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, 

Viktors Indričāns,Ligita Maģiča,  Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Ināra Silicka 

nepiedalās balsošanā, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Norīkot Kārsavas novada domes priekšsēdētāju Ināru Silicku komandējumā uz  Vāciju 

no 2015.gada 16.oktobra līdz 19.oktobrim.  

2.  Komandējuma izdevumi tiks segti no  Kārsavas novada pašvaldības  apstiprinātajiem 

2015.gada budžeta līdzekļiem. 

 

 

 

 

 

Sēde slēgta plkst.18.20 

 

 

 

 

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 
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