
 

          

 
  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 26.08.2015.                                     Nr.9 

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,  Aivars Lipskis, 

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

Indričāns,Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis 

 

Nepiedalās –  

 Deputāti  - Vairis Poikāns –aizņemts pamatdarbā  

 

Administrācijas darbinieki-  izpilddirektors Toms Vorkalis, galvenā ekonomiste Svetlana Sprukte, 

zemes lietu vecākā speciāliste Anna Orinska 

Klātesošās personas-  juriste Vera Lipska 

 

 

 

 

Darba kārtība: 

 

 

mailto:dome@karsava.lv


 

1. Par valsts nekustamo īpašumu- dzīvokļu īpašumu pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

2. Par izmaiņām Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 28.maija domes sēdes lēmumā 

Nr.16 (protokols Nr.5) “Par nekustamā īpašuma “Akācijas”, Mežvidu pagasts, 

Kārsavas novads nodošanu apsaimniekošanā” 

3. Par nekustamā īpašuma „Straujupītes Līči”, kadastra Nr. 68720020091 sadalīšanu 

4. Par zemes nomas  lietošanas tiesību izbeigšanu  

5. Par pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību iznomāšanu 

6. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0209  iznomāšanu  

7. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0081 

daļu  iznomāšanu   

8. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6894 009 0029 zemes nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

9. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 009 0032; 6894 009 0033; 6894 008 

0178  zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

10. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0056; 6894 005 0057 

iznomāšanu. 

11. Par nekustamā īpašuma „Mežvītiņi” kadastra Nr. 6870 011 0004 sadalīšanu 

12. Par nekustamā īpašuma „Viesturi” kadastra Nr. 6870 003 0090 sadalīšanu 

13. Par nekustamā īpašuma „ Zālīši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

     6894 006 0003  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

14. Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu.  

15. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu zemes gabaliem  

16. Par lauku apvidu zemes nomas līguma atcelšanu un jauna lauku apvidu zemes nomas 

līguma noslēgšanu 

17. Par papildus  līdzekļu piešķiršanu Kārsavas vidusskolas teritorijas labiekārtošanai 

18. Par papildus  līdzekļu piešķiršanu Mežvidu teritorijas uzturēšanai malkas šķūņa 

celtniecībai 

19. Par  līdzekļu piešķiršanu zibens radīto postījumu novēršanai 

20. Par sociālā budžeta samazināšanu 

21. Par  līdzekļu piešķiršanu Salnavas pamatskolas internāta telpu remontam 

22. Par grozījumu Kārsavas novada domes 2015.gada 25.jūnija lēmumā Nr.6&30 „Par 

Kārsavas novada ielu seguma atjaunošanu” 



 

23. Par finansējuma iekļaušanu 2016.gada budžetā 

24. Par finansiālu atbalstu sporta klubam “ Kuorsova”  

25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

26. Par telpas iznomāšanu 

27. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu sakarā ar telpas kapitālā remonta 

nepieciešamību 

28. Par Ziemeļlatgales sadarbības līguma apstiprināšanu 

29. Iesniegumu izskatīšana 

 

 

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

Atklāti balsojot:  PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

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

Viktors Indričāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, 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 1 jautājums.  

 

 

Papildus jautājumi: 

1. Par  kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājas vietniekam 

 

Atklāti balsojot:  PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

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

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

kārtība apstiprināta. 

 

 

Tādējādi darba kārtība ir sekojoša: 

 

1. Par valsts nekustamo īpašumu- dzīvokļu īpašumu pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

2. Par izmaiņām Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 28.maija domes sēdes lēmumā 

Nr.16 (protokols Nr.5) “Par nekustamā īpašuma “Akācijas”, Mežvidu pagasts, 

Kārsavas novads nodošanu apsaimniekošanā” 

3. Par nekustamā īpašuma „Straujupītes Līči”, kadastra Nr. 68720020091 sadalīšanu 

4. Par zemes nomas  lietošanas tiesību izbeigšanu  

5. Par pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību iznomāšanu 

6. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0209  iznomāšanu  



 

7. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0081 

daļu  iznomāšanu   

8. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6894 009 0029 zemes nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

9. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 009 0032; 6894 009 0033; 6894 008 

0178  zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

10. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0056; 6894 005 0057 

iznomāšanu. 

11. Par nekustamā īpašuma „Mežvītiņi” kadastra Nr. 6870 011 0004 sadalīšanu 

12. Par nekustamā īpašuma „Viesturi” kadastra Nr. 6870 003 0090 sadalīšanu 

13. Par nekustamā īpašuma „ Zālīši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

     6894 006 0003  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

14. Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu.  

15. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu zemes gabaliem.  

16. Par lauku apvidu zemes nomas līguma atcelšanu un jauna lauku apvidu zemes nomas 

līguma noslēgšanu 

17. Par papildus  līdzekļu piešķiršanu Kārsavas vidusskolas teritorijas labiekārtošanai 

18. Par papildus  līdzekļu piešķiršanu Mežvidu teritorijas uzturēšanai malkas šķūņa 

celtniecībai 

19. Par  līdzekļu piešķiršanu zibens radīto postījumu novēršanai 

20. Par sociālā budžeta samazināšanu 

21. Par  līdzekļu piešķiršanu Salnavas pamatskolas internāta telpu remontam 

22. Par grozījumu Kārsavas novada domes 2015.gada 25.jūnija lēmumā Nr.6&30 „Par 

Kārsavas novada ielu seguma atjaunošanu” 

23. Par finansējuma iekļaušanu 2016.gada budžetā 

24. Par finansiālu atbalstu sporta klubam “ Kuorsova”  

25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

26. Par telpas iznomāšanu 

27. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu sakarā ar telpas kapitālā remonta 

nepieciešamību 

28. Par Ziemeļlatgales sadarbības līguma apstiprināšanu 

29. Iesniegumu izskatīšana 



 

30. Par  kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājas vietniekam 

 

 

Domes priekšsēdētāja Ināra Silicka informēja deputātus par   kārtības policijas nodaļas  paveikto  

par 2015.gada 1-7 mēnešiem. 

Kārtības policijas nodaļas Kārsavas iecirknis apkalpo Kārsavas pilsētu un 5 pagastus 

(Malnavas, Mežvidu, Salnavas, Mērdzenes un Goliševas pagastus). Uz doto brīdi strādā  4 iecirkņa 

inspektori, 1vakanta vieta. 

Kārsavas iecirkņa inspektori atskaites periodā izskatītīja 467 iesniegumus, personīgi ierosināja 

11 kriminālprocesus, izbeidza 5 kriminālprocesus, pieņēma 184 lēmumus par atteikšanos uzsākt 

kriminālprocesu, uzsāka 51 administratīvās lietvedības, sastādīja 150 administratīvā pārkāpuma 

protokolus, t.sk. APK 167.p. – 5, APK 171.p. – 70, ceļu policijas jomā – 54 un 16 sakarā ar 

nelikumīgo alkohola un cigarešu apriti. 

Iecirkņa darbinieki ir piedalījušies 22 noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un personīgi atklājuši 7 

noziedzīgus nodarījumus.  

 Uz atskaites perioda beigām inspektoru uzskaitē ir 216 profilaktējamās personas, 10 policijas 

uzskaitē esošās personas sakarā ar tiesas nolēmumu vai procesa virzītāja lēmumu, 3 nepilngadīgās 

personas , 46 alkoholisma, narkomānijas un toksikomānijas slimnieki, 1 psihiski slima sabiedrībai 

bīstama persona, 195 mednieki un personas, kuru rīcībā ir šaujamieroči. 

Atskurbtuvē pabijuši 31 mūsu novadnieki/uz 01.08.2015./  

Pašvaldība par šo pakalpojumu samaksājusi 3592 eiro. 

Piedzīts no pakalpojuma saņēmējiem  194 eiro no aprēķinātajiem 1151 eiro. 

   

 

 

1.& 

Par valsts nekustamo īpašumu- dzīvokļu īpašumu pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada dome izskatījusi VAS “Privatizācijas  aģentūra” 30.07.2015. Nr.1.17./5584 

“ Par valsts dzīvokļu īpašumu nodošanu pašvaldībai”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Ministru kabineta 2002.gada 30.jūlija noteikumu Nr.324 “Par 

valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldības īpašumā” 3.punktu,  ņemot vērā 

2015.gada 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

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

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

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

Atteikties no dzīvokļu īpašumu Nr.2 un Nr.3 Kārsavas stacija, “Dzīvojamā māja Nr.23”, 

Malnavas pagastā, Kārsavas novadā pārņemšanas Kārsavas novada pašvaldības īpašumā. 



 

1. Atteikties no dzīvokļu īpašumu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4 un Nr.5 Kārsavas stacija, “Dzīvojamā 

māja Nr.25”, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā pārņemšanas Kārsavas novada pašvaldības 

īpašumā. 

2. Atteikties no dzīvokļu īpašumu Nr.1 un Nr.2 Kārsavas stacija, “Dzīvojamā māja Nr.29”, 

Malnavas pagastā, Kārsavas novadā pārņemšanas Kārsavas novada pašvaldības īpašumā. 

3. Atteikties no dzīvokļu īpašumu Nr.2, Nr.3 un Nr.4 Kārsavas stacija, “Dzīvojamā māja 

Nr.32”, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā pārņemšanas Kārsavas novada pašvaldības īpašumā. 

4. Atteikties no dzīvokļu īpašumu Nr.2 un Nr.3 Kārsavas stacija, “Dzīvojamā māja Nr.40”, 

Malnavas pagastā, Kārsavas novadā pārņemšanas Kārsavas novada pašvaldības īpašumā. 

5. Atteikties no dzīvokļu īpašumu Nr.1 un Nr.2 Dzirnavu ielā 1, Ruskulovā, Salnavas pagastā, 

Kārsavas novadā pārņemšanas Kārsavas novada pašvaldības īpašumā. 

 

 

 

 

2.& 

Par izmaiņām Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 28.maija domes sēdes lēmumā 

Nr.16 (protokols Nr.5) “Par nekustamā īpašuma “Akācijas”, Mežvidu pagasts, Kārsavas 

novads nodošanu apsaimniekošanā” 

/A.Orinska/ 

 

 

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

2015.gada 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

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

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

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

Papildināt Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 28.maija domes sēdes lēmumu Nr.16 

(protokols Nr.5) “Par nekustamā īpašuma “Akācijas”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads nodošanu 

apsaimniekošanā” ar 3.punktu šādā redakcijā : 

3. Nodot biedrībai “Baltās Akācijas”, vienotais reģistrācijas numurs Nr.40008200231, 

juridiskā adrese “Akācijas”-4, Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV-5725, dzīvojamās mājas 

“Akācijas”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads uzkrājuma līdzekļus EUR  1001,88 (viens tūkstotis 

viens euro un 88 centi) apmērā. 

 

 

 

 

                                                

3.& 

Par nekustamā īpašuma „Straujupītes Līči”, kadastra Nr. 68720020091 sadalīšanu 



 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 21.08.2015. ir saņemts nekustamā īpašuma “Straujupītes Līči ” 

īpašnieka J. B., dzīves vieta deklarēta- _________Mērdzenes pag., Kārsavas nov., iesniegums par 

nekustamā īpašuma „ Straujupītes Līči” Kārsavas novada Mērdzenes pagastā ar kadastra Nr. 

68720020091 sadalīšanu, atdalot vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 68720060118 -6,8 ha 

platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Upmallīči“. 

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 

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 24.augusta 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 –14 

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

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

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

NOLEMJ: 

 
 

 

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „ Straujupītes Līči ” Kārsavas novada Mērdzenes 

pagastā ar kadastra numuru 6870020091,  atdalot vienu zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 68720060118-6,8ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu 

„Upmallīči “. 

 

 

 

 



 

4.& 

Par zemes nomas  lietošanas tiesību izbeigšanu  

/A.Orinska/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā    ir saņemts  I. P., dzīves vieta deklarēta- ________ Zibla, 

Malnavas pag., Kārsavas nov., 28.07.2015. iesniegums par zemes nomas lietošanas tiesību 

izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu   6868 005 0080 -2,8 ha 

platībā.  

Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0080- 2,8 ha platībā nomu, saskaņā ar  

2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu ”Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu” prasībām, 24.02.2012. starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un I. P. kā nomnieku 

no otras puses, bija noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 163. 

 Sakarā ar to, ka ar Ludzas rajona tiesas 2015. gada 14. maija spriedumu bijušā zemes 

īpašnieka mantiniecēm J. B. un O. Š. tika atzītas īpašuma tiesības ½ domājamā daļā katrai uz 

mantojamo zemi 9,12 ha kopplatībā, tostarp uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 005 

0080 2,8 ha platībā. 

 Tādējādi zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0080 zaudē pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības statusu un iznomāšanas iespēju. 

Saskaņā ar I. P. 28.07.2015. iesniegumu,  augstāk minētā  lauku apvidus zemes nomas līguma  

7.1. punktu, 7.2.4 punktu,  pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, ņemot 

vērā 2015.gada 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs 

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

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

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Izbeigt I. P.  nomas lietošanas tiesības uz Kārsavas novada  pašvaldībai piekrītošo 

zemes vienību  Malnavas pagasta teritorijā  ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0080-2,8 ha 

platībā ar  2015. gada 1. septembri. 

2. Uzdot zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai  viena mēneša laikā  no šā 

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot grozījumus 24.02.2012. starp pašvaldību kā iznomātāju 

no vienas puses un Igoru Pčelovu  kā nomnieku no otras puses, noslēgtā lauku apvidus zemes 

nomas līgumā, reģ. Nr. 163.  

 

 

5.& 

Par pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

 



 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 23.07.2015. lēmumā  (sēdes prot. Nr.7 

31.&) noteiktā  termiņā– laika posmā 27.07.2015.- 16.08.2015. uz vairākām pašvaldībai piekrītošām 

zemes vienībām nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu”,  likuma „Par 

pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, ņemot vērā 2015.gada 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, 

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

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

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

 

 

1. Iznomāt V. V., dzīves vieta deklarēta-_______ Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., 

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68680090492- 0,4 ha platībā, 

lauksaimnieciskai izmantošanai bez apbūves tiesībām sākot ar 2015. gada 1. septembri uz 

laiku līdz pieciem gadiem. 

Zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķis–zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

Noteikt, ka iznomātās zemes vienības nomas maksa ir 1,5% no zemes vienības kadastrālās 

vērtības gadā.  

 

2. Iznomāt I. N., dzīves vieta deklarēta- ________ Mērdzenes pag., Kārsavas nov., pašvaldībai 

piekritīgās zemes vienības: 6872 005 0181-0,33 ha platībā, 6872 006 0086-1,2 ha platībā 

lauksaimnieciskai izmantošanai bez apbūves tiesībām sākot ar 2015. gada 1. septembri uz laiku līdz 

pieciem gadiem. 

Zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķis–zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 Noteikt, ka iznomāto zemes vienību nomas maksa ir 1,5% no zemes vienību kadastrālās 

vērtības gadā.  

 

 

3. Iznomāt  A. K., dzīves vieta deklarēta- ________  Mērdzenes pag., Kārsavas nov., 

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības: 68720020075-0,6ha platībā, 68720020118-0,3 ha platībā, 

68720020119-0,3 ha platībā, 68720020146-1,0 ha platībā, 68720030067-3,3ha platībā, 

68720050209-2,71ha platībā, 68720050228-2,2ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai bez 

apbūves tiesībām sākot ar 2015. gada 1. septembri uz laiku līdz pieciem gadiem. 

Zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķis–zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

4. Iznomāt I.A., dzīves vieta deklarēta-__________, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., 

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68680090496-0,4ha platībā, 

68680090411-0,2916ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai bez apbūves tiesībām sākot ar 2015. 

gada 1. septembri uz laiku līdz pieciem gadiem. 

Zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķis–zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 



 

Noteikt, ka iznomāto zemes vienību nomas maksa ir 1,5% no zemes vienību kadastrālās 

vērtības gadā.  

 

5. Iznomāt J. O., dzīves vieta deklarēta- ________ Malnavas fermas, Malnavas pag., Kārsavas 

nov., pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68680090468-0,55ha platībā 

lauksaimnieciskai izmantošanai bez apbūves tiesībām sākot ar 2015. gada 1. septembri uz laiku līdz 

pieciem gadiem. 

Zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis–zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

Noteikt, ka iznomātās zemes vienības nomas maksa ir 1,5% no zemes vienības kadastrālās 

vērtības gadā.  

 

Uzdot zemes lietu  vecākai speciālistei Annai Orinskai viena mēneša laikā  no šā lēmuma 

pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumus  par minēto zemes vienību  nomu.  

 

6.& 

Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0209  iznomāšanu  

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā saņemto K. L.  30.07.2015. iesniegumu par 

apbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 008 0209 

iznomāšanu,   izvērtējot lietas materiālus, tika konstatēts, ka bijusī būvju īpašniece  B. A. ir mirusi. 

K. L. faktiski  ir pieņēmusi mirušās mātes mātes B. A.  mantojumu  un apsaimnieko uz zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 008 02902 esošās ēkas un zemi, kā arī maksā par minētām 

ēkām un zemi likumā noteiktos nodokļus. 

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma”  25. panta ceturto daļu,  MK 30.10.2007. noteikumu 

Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  18.1. punktu, likuma “Par pašvaldībām”  

21. panta 27. daļu, ņemot vērā 2015.gada 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, Pēteris 

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

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

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

 

 

 

 

1.  Iznomāt K. L. ar 01.09.2015. Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto 

zemes vienību Malnavas pagasta Lāpovas ciemā, ar  kadastra apzīmējumu 6868 008 0209-3,6 

ha platībā, adrese „Cirši“, Lāpova,  Malnavas pag., Kārsavas nov., uz 5 gadiem.  

 

 2. Noteikt, ka apbūvētā zemes gabala  nomas maksa ir 1,5 % no kadastrālās vērtības 

gadā.  

 



 

3. Uzdot zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai viena mēneša laikā  no šā 

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot parakstīšanai zemes nomas līgumu par minētā zemes 

gabala nomu. 

 

7.& 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0081 daļu  iznomāšanu   

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā  domes 23.07.2015. lēmumā noteiktā termiņā –laika posmā no 

27.07.2015. līdz 16.08.2015. uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0081, kura 

kopplatība ir 10,13 ha, ir pieteikušies divi nomas tiesību pretendenti. Viens no pretendentiem- D. B. 

vēlas nomāt zemes vienības daļu 0,7 ha platībā, kas robežojas  ar viņam nomas lietošanā esošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 0030048. Minētā zemes vienības daļa no pārējas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 68680030081 daļas dabā ir norobežota ar dabisku robežu – ierīkotu 

ūdensnoteku. 

Zemes vienības sadalīšana uzlabotu lauku konfigurāciju, ļautu efektīvi apsaimniekot 

lauksaimniecības zemes nogabalu un atbilstu racionālas lauksaimniecības zemes izmantošanas 

noteikumiem.  

Nomas tiesību pretendentei A. Z., kura pieteikusies uz  zemes vienības nomu visā platībā, nav 

iebildumu par šādu zemes vienības sadali nomas vajadzībām. 

Saskaņā ar A. Z. un D. B. iesniegumiem,  pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. Panta 

27. Punktu, MK  30.10.2007. noteikumu Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 

, ņemot vērā 2015.gada 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   

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

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

ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1.  Iznomāt A. Z.pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

68680030081 daļu 9,43 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām sākot ar 

2015.gada 1.septembri uz laiku pieciem gadiem ( saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko 

pielikumu).  

Zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis–zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

2. Iznomāt D. B. pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

68680030081 daļu 0,7 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām sākot ar 

2015.gada 1.septembri uz laiku pieciem gadiem( saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko 

pielikumu).  

Zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis–zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 



 

 

3. Noteikt par iznomātām zemes vienībām nomas maksu  1,5 % no kadastrālā vērtības 

gadā. 

 

4. Uzdot zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai mēneša laikā no šā lēmuma 

pieņemšanas sagatavot nomas līgumu par minēto zemes vienību nomu. 

 

 

8.& 

Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu 6894 009 0029 zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot  pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0029 – 

0,4 ha platībā, 2015. gada 13.augusta 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 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris 

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

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

nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

 

 

 

1. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0029 

– 0,4 ha platībā 2015. gada 13.augusta zemes nomas tiesību izsoles protokolu (pielikumā). 

         2. Iznomāt G. B., dzīves vieta deklarēta – _________Salnavas  pag., Kārsavas nov., LV-5725, 

uz laiku līdz 5.gadiem ar 2015. gada 1. septembri pašvaldībai piekrītošas zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu: 

 6894 009 0029 - 0,4 ha platībā, nosakot zemes nomas gada maksu 2,0(divi) % 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.  

               Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā  

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

                dienas. 

 

 

9.& 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 009 0032; 6894 009 0033; 6894 008 0178  

zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 



 

 

 

          Izvērtējot likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā publiskotās informācijas 

par  Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Salnavas pagastā ar kadastra 

apzīmējumiem 6894 009 0032; 6894 009 0033; 6894 008 0178  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, ņemot vērā 2015.gada 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris 

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

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

nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 23. 07. 2015. lēmumu ( sēdes prot. Nr.7, 

) noteiktā termiņā  - laika posma no 27.07. 2015 līdz 16.08.2015. uz pašvaldībai piekrītošās zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 009 0032-0,25 ha; 6894 009 0033-0,25 ha; 6894 008 

0178-2,7  ha platībā nomu, ir pieteikušies vairāki pretendenti, veikt 11.09.2015., minētās zemes 

vienības nomas tiesību izsoli. 

 

2. Izveidot minēto zemes vienību nomas tiesību izsoles komisiju, šādā sastāvā 

1. Anna Orinska –  zemes lietu  vecākā speciāliste 

2. Ludmila Krišāne – zemes lietu speciāliste 

3. Juris Poikāns - deputāts 

3. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 009 0032-0,25 

ha; 6894 009 0033-0,25 ha; 6894 008 0178-2,7ha platībā, zemes nomas tiesību izsoles 

noteikumus ( pielikumā). 

 

 

10.& 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0056; 6894 005 0057 iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

       Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0056 (daļu); 6894 005 0057  iznomāšanu Salnavas pagastā.          

        Izvērtējot informāciju par pieprasītam zemes vienībām, tika konstatēts ka minētās zemes 

vienības piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. 

       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 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs 

file:///C:/ministru


 

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

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

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Iznomāt no pašvaldībai piekritīgām  zemēm ,  zemes  vienības  ar kadastra 

apzīmējumiem   6894 005 0056(daļu) – 4,33 ha; 6894 005 0057 – 1,0 ha platībā uz laiku 

līdz pieciem gadiem. 

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

lauksaimniecība ( kods 0101).  

3. Publiskot informāciju par Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību  ar 

kadastra apzīmējumu 6894 005 0056; 6894 005 0057 iznomāšanu, ievietojot paziņojumu 

Kārsavas novada pašvaldības domes ēkā un mājas lapā no 26.08.2015 .līdz 13.09. 2015. 

 

11.& 

Par nekustamā īpašuma „Mežvītiņi” kadastra Nr. 6870 011 0004 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

          Kārsavas novada pašvaldībā 07.08.2015. ir saņemts E. R. iesniegums (reģ. Nr.1.3.11.2/396) 

par nekustamā īpašuma „ Mežvītiņi” Mežvidu pagastā , Kārsavas novadā ar kadastra apzīmējumu 

.6870 011 0004 sadalīšanu, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 6870 011 0007 – 

2,8 ha platībā.  Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 011 0007 – 2,8 ha platība piešķirt  

nosaukumu “Viducis” . 

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 24.augusta 

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 

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

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

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

NOLEMJ: 

 

 

       1 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Mežvītiņi” Mežvidu pagastā Kārsavas novadā kadastra 

apzīmējumu 6870 011 0004, atdalot vienu atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 6870 

011 0007 – 2,8 ha platībā.  

      2 Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 011 0007 – 2,8 ha platība piešķirt  nosaukumu 

“Viducis” . 

        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.  

 

 

                                                 12.& 

Par nekustamā īpašuma „Viesturi” kadastra Nr. 6870 003 0090 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

          Kārsavas novada pašvaldībā 03.08.2015. ir saņemts I. S. iesniegums (reģ. Nr.1.3.11.2/670) 

par nekustamā īpašuma „ Viesturi” Mežvidu pagastā , Kārsavas novadā ar kadastra apzīmējumu 

.6870 003 0090 sadalīšanu, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 6870 003 0089 – 

17,8 ha platībā.  Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0089 – 17,8 ha platībā piešķirt  

nosaukumu “Ičupīte” . 

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 24.augusta 

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 

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

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

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

NOLEMJ: 

 

 

 

 

       1 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Viesturi” Mežvidu pagastā Kārsavas novadā kadastra 

apzīmējumu 6870 003 0090, atdalot vienu atsevišku zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 6870 

003 0089 – 17,8 ha platībā.  

      2 Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0089 – 17,8 ha platībā piešķirt  nosaukumu 

“Ičupīte” . 

      3.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.  

 

 

                                           13.& 

Par nekustamā īpašuma „ Zālīši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6894 006 0003  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

                 Izvērtējot SIA „ Austrumu mērnieks” iesniegtā nekustamā īpašuma „ Zālīši” zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0003 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 24.augusta 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 –14 

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

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

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

NOLEMJ: 

 

 

 



 

             1.Apstiprināt SIA „ Austrumu mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu Kārsavas novada 

Salnavas pagasta nekustamā īpašuma „ Zālīši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 006 

0003. 

              2. Pieņemtā lēmuma izvērsts teksts pielikumā Nr. 1. 

 

 

14.& 

Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

         Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts I. P.  24.07.2015.   iesniegums par lauku apvidus zemes 

nomas līguma noslēgšanu  uz zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0092 – 15,9 ha 

platībā 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 6870 003 0092 – 15,9 ha  platībā bija piešķirta A. P. 

( miris 2009.gadā). I. P. ir A. P. sieva. I. P. faktiski apsaimniekoja minēto zemes gabalu.  

         Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0092 ir apbūvēta. 

          Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0092 – 15,9 ha   platībā Kārsavas novada 

pašvaldībā 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 24.augusta 

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 

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

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

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

NOLEMJ: 

 

 

1.Noslēgt ar I. P.  zemes  nomas līgumu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 003 

0092 -  15,9 ha  platībā  no 01.09.2015. līdz 31. 12. 2020. 

2. Zemes nomas mērķis – lauksaimniecībā 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. 

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

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

                dienas. 

 



 

                                                   15.& 

             Par nosaukuma un adreses piešķiršanu zemes gabaliem 

/A.Orinska/ 

 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, kas 

nosaka, ka nosaukumus apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina attiecīgā novada dome, un 

pamatojoties uz Ministru kabineta 03.11.2009 noteikumi Nr.1263 „ Adresācijas sistēmas noteikumi” 

2.punktu, 6.punktu, 8.punktu, 11.punktu, 28. punktu, 34.punktu, 38.punktu. Ministru kabineta 

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

noteikumi” prasībām,  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas   27.punktu,   47.panta   

pirmo un otro daļu, ņemot vērā 2015.gada 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, Pēteris 

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

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

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

 

1. Piešķirt nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar  kadastra apzīmējums 6894 

005 0217, nosaukumu „Akmeņkrasts”  . 

2. Mainīt  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 6870 006 0301 un ar to funkcionāli saistītām 

ēkām adresi no „ Lūsēni” Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV -5725 uz  „Lūsēni”, 

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

3. Jaunbūvēm , kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0301  piešķirt 

adresi” Graudu uzglabāšanas torņi” Mežainčuki, Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV- 5725, 

saskaņā ar grafisko pielikumu. 

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. 

 

 

                                                          16.& 

Par lauku apvidu zemes nomas līguma atcelšanu un jauna lauku apvidu zemes nomas līguma 

noslēgšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts I. Š.  11.08.2015.   iesniegums (reģ. Nr. 1.3.11.2/703)  

par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu  uz zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6894 

006 0200 – 4,8 ha platībā.    

         Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka minētā zemes vienība bija iznomāta J. 

Š. J. Š. 17.06.2014. miris. Par minētās zemes vienības nomu 02.06.2015. ir noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums ar J. Š. meitu  L. Š. 

Saskaņā ar 05.08.2015. mantojuma apliecību reģ. Nr.1812 I.  Š. mantojusi nomas tiesības uz 

zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0200 – 4,8 ha platībā.  



 

Pamatojoties uz 05.08.2015. mantojama apliecību un 11.08.2015. I. Š.  iesniegumu, ņemot 

vērā 2015.gada 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs 

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

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

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

         1. Lauzt 02.06.2015. lauku apvidu zemes nomas līgumu Nr. 6.5.1./6 starp Kārsavas novada 

pašvaldību un  L. Š. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0200 – 4,8 ha platībā. 

2.Noslēgt ar I. Š. zemes  nomas līgumu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 006 

0200 -  4,8 ha  platībā  no 01.09.2015. līdz 31.12.2020. 

3. Zemes nomas mērķis – lauksaimniecībā izmantojamā zeme ( kods 0101). 

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

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

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

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

 

 

 

 

17.& 

Par papildus  līdzekļu piešķiršanu Kārsavas vidusskolas teritorijas labiekārtošanai 

/T.Vorkalis,S.Sprukte/ 

 

Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. rīcības plāna noteiktās vidējā termiņa 

prioritātes VP3/Iedzīvotāju izglītības līmeņa un sabiedriskās aktivitātes palielināšana, kā arī kultūras 

un sporta pieejamības veicināšana RV3.1/Izglītības un sporta infrastruktūras attīstība 

U3.1.2/Nodrošināt izglītības iestāžu, kā arī to pieguļošās infrastruktūras attīstības un 

rerkonstrukcijas plāna realizāciju ietvaros 2015.gada pamatbudžetā plānoti 36923.00 euro Kārsavas 

vidusskolas teritorijas labiekārtošanai. Iepirkuma rezultātā  noslēgts līgums ar SIA „ ACUK” par 

Kārsavas vidusskolas teritorijas labiekārtošanu 38934.91 euro apmērā, papildus nepieciešami 

2012.00 euro.  

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2015.gada 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, 

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

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

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

 

1. Piešķirt papildus 2012,00 euro (divi tūkstotis divpadsmit eiro, 00 centi) Kārsavas 

vidusskolas teritorijas labiekārtošanai (51-EKK-2241). 

2. Apmaksu veikt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem” 2012.00 EUR apmērā, veicot attiecīgos budžeta grozījumus . 



 

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi Kārsavas vidusskolas direktoru E.Pukstu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada priekšsēdētājas vietniekam 

P.Laganovskim. 

 

 

 

18.& 

Par papildus  līdzekļu piešķiršanu Mežvidu teritorijas uzturēšanai malkas šķūņa celtniecībai 

/T.Vorkalis,S.Sprukte/ 

 

Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. rīcības plāna noteiktās vidējā termiņa 

prioritātes VP8/Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un dabas resursu ilgspējīga 

izmantošana, RV8.3/Energoefektivitātes paaugstināšana un centralizētā siltimapgādes sistēmas 

attīstība, U8.3.1/Paaugstināt pašvaldības un iestāžu ēku energoefektivitāti ietvaros 2015.gada 

pamatbudžetā plānoti 5190.00 euro malkas šķūņa celtniecībai pie Mežvidu centrālās katlu mājas. 

Veicot tirgus izpēti, šķūņa celtniecības izdevumi palielinājās par 2000.00 euro.  

20.08.2015. Kārsavas pilsētas pašvaldībā saņemts Mežvidu  pārvaldes vadītājas A.Bojāres 

iesniegums  ar lūgumu novirzīt 2000.00 euro malkas šķūņa celtniecībai pie Mežvidu centrālās katlu 

mājas no Mežvidu  pirmskolas izglītības iestādes „ Saulīte” malkas iegādes izdevumiem, jo iestādei 

malka 69 m3 tika sagatavota pašu spēkiem. 

  Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2015.gada 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, 

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

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

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

 

1. Piešķirt papildus 2000,00 euro (divi tūkstoši eiro, 00 centi) malkas šķūņa celtniecībai pie 

Mežvidu centrālās katlu mājas (111-EKK-5212). 

2. Samazināt Mežvidu pirmskolas izglītības iestādes  “ Saulīte” malkas iegādes izdevumus par 

2000.00 euro (49-EKK-2321), palielināt malkas šķūņa celtniecības izdevumus, pie Mežvidu 

centrālās katlu mājas, par 2000.00 euro (111-EKK-5212),  veicot attiecīgos budžeta 

grozījumus izdevumu tāmēs. 

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi Mežvidu pārvaldes vadītāju A.Bojāri, Mežvidu 

pirmskolas izglītības iestādes “ Saulīte” vadītāju L.Urtāni. 

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

 

    

19.& 

Par  līdzekļu piešķiršanu zibens radīto postījumu novēršanai 

/ T.Vorkalis,S.Sprukte/ 

 



 

20.08.2015. Kārsavas pilsētas pašvaldībā saņemts Salnavas pārvaldes vadītājas iesniegums  

ar lūgumu piešķirt līdzekļus 1314.00 euro apmērā zibens radīto postījumu novēršanai Salnavas 

komunālās saimniecības dzeramā ūdens atdzelzošanas iekārtu stacijā. Klāt pievienota tāme. 

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

27.punktu, ņemot vērā 2015.gada 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris 

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

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

nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Piešķirt 1314,00 euro (viens tūkstotis trīs simti četrpadsmit eiro, 00 centi) zibens radīto 

postījumu novēršanai Salnavas komunālās saimniecības dzeramā ūdens atdzelzošanas 

iekārtu stacijā (22-EKK-2241,2350) 

2. Apmaksu veikt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem”, veicot attiecīgos budžeta grozījumus (22-EKK-2241- 

700.00EUR, 2350—614.00EUR)) 

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi Salnavas pārvaldes vadītāju A.Gabrāni. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada priekšsēdētājas vietniekam 

P.Laganovskim. 

 

 

20.& 

Par sociālā budžeta samazināšanu 

/ I.Silicka, S.Sprukte/ 

 

Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžetā sociālo pabalstu izdevumos plānoti 402088 

euro. Izdevumu izpilde uz 31.jūliju veido tikai 38%, jo: 

- samazinās trūcīgo personu skaits 

2015. gadā salīdzinoši ar 2014. gadu par periodu no gada sākuma līdz augustam, trūcīgo personu, 

kurām kaut vienu reizi tika piešķirts TPS, skaits ir samazinājies par 28%. 

- samazinās GMI pabalsta saņēmēju skaits 

 

Iemesli: 

- stingrāks klientu materiālā stāvokļa izvērtējums ( apsekošanas, tiek vērtētas banku kontu 

izdrukas, u.tml.); 

- Labklājības ministrija nav realizējusi plānotās prognozes 2015.gadam- novērtējot klientu 

materiālo stāvokli, neuzskatīt par ienākumiem ģimenes valsts pabalstu. 2015. gadā tāpat kā 

2014. gadā ģimenes valsts pabalsts tiek uzskatīts par ģimenes ienākumu. 2015. gadā ģimenes 

valsts pabalsts tika palielināts. Ģimeņu ar bērniem klientu skaits ir samazinājies. 

- Daļa ilgstošo bezdarbnieku/klientu ir sasnieguši pensijas vecumu vai ir ieguvuši invaliditāti 

(„izkrīt” no GMI pabalsta saņēmēju loka) 

 



 

- nav pieprasījuma pēc dzīvokļa pabalsta bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem 

pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, sasniedzot pilngadību 

Iemesli: 

- nav noslēgti īres līgumi 

- sarežģīti pabalsta administrēšanas nosacījumi 

   Izveidojušos brīvos/rezerves līdzekļus bija plānots izlietot skolēnu atbalstam, uzsākot jauno 

mācību gadu. Apzinot esošo situāciju, tika noskaidrots, ka valsts un pašvaldība sniedz pietiekošu 

atbalstu ģimenēm ar bērniem. 

Valsts un pašvaldības sniegtais atbalsts: 

- brīvpusdienas (valsts atbalsts 1. un 4. klašu skolēniem, pašvaldības atbalsts- visu pārējo 

klašu skolēniem); 

- valsts un pašvaldība nodrošina finansējumu mācību līdzekļiem (darba burtnīcas, grāmatas, 

dienasgrāmatas, u.c.); 

- trūcīgām ģimenēm ar bērniem gada nogalē būs iespēja saņemt individuālo mācību 

piederumu paku, skolas somu (Eiropas atbalsta fonda ietvaros) 

- septembra/oktobra mēnesī trūcīgas ģimenes, daudzbērnu ģimenes tiks nodrošinātas ar 

humāno palīdzību (apģērbi, apavi) 

Analizējot esošo situāciju sociālā dienesta vadītāja A.Malakāne uzskata, ka 

- Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, trūcīgo un maznodrošināto 

personu pamatvajadzības pašvaldība nodrošina likuma noteiktajā apmērā; 

- atbalsts ģimenēm ar bērniem ir pietiekams; 

 

Nefinansētu pabalstu kārtējā gada līdzekļu atlikumu/ rezerves  EUR 40000 apmērā ir lietderīgi 

novirzīt citiem pašvaldības mērķiem. 

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

2.,27.punktiem, ņemot vērā 2015.gada 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris 

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

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

nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Samazināt GMI pabalstu finansējumu par  35000,00 euro (trīsdesmit pieci tūkstoši eiro, 00 

centi), sociālo garantiju pabalstu bāreņiem un audžuģimenēm  finansējumu par 5000.00 euro 

(pieci tūkstotis eiro, 00 centi), (64-EKK-6260-35000.00 EUR,  EKK- 6324- 5000.00 EUR). 

2. Pirmajā punktā minētos līdzekļus novirzīt Kārsavas novada pašvaldības budžeta 

programmas izdevumos „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, veicot attiecīgos budžeta 

grozījumus (5-EKK-2275) 

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma sociālā dienesta vadītāju A.Malakāni. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada priekšsēdētājas vietniekam 

P.Laganovskim. 

 

 

                                              



 

 

21.& 

Par  līdzekļu piešķiršanu Salnavas pamatskolas internāta telpu remontam 

/I.Silicka/ 

 

 Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. rīcības plāna noteiktās vidējā termiņa 

prioritātes VP3/Iedzīvotāju izglītības līmeņa un sabiedriskās aktivitātes palielināšana, kā arī kultūras 

un sporta pieejamības veicināšana RV3.1/Izglītības un sporta infrastruktūras attīstība 

U3.1.2/Nodrošināt izglītības iestāžu, kā arī to pieguļošās infrastruktūras attīstības un 

rerkonstrukcijas plāna realizāciju ietvaros un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

12.pantu,15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2015.gada 

24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars 

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

Indričāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 
 

 

1. Piešķirt no  Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem”, Salnavas pamatskolas internāta telpas remontam 1530.00 euro (viens tūkstotis 

pieci simti trīsdesmit euro 00 centi), veicot attiecīgos budžeta grozījumu,  remonta izdevumu 

tāme pielikumā (53-EKK-2241,2350).  

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

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

 

 

 

22.& 

Par grozījumu Kārsavas novada domes 2015.gada 25.jūnija lēmumā Nr.6&30 „Par Kārsavas 

novada ielu seguma atjaunošanu” 

/I.Silicka / 

 

Saskaņā ar Kārsavas novada domes 2015.gada 25.jūnija lēmumu Nr.6&30 plānots veikt ielu seguma 

atjaunošanu un divkārtu virsmas apstrādi ar dolomīta šķembām un bitenuma emulsiju Kārsavas 

pilsētā: 

 Dzirnavu ielā, no Telegrāfa ielas līdz Smilšu iela, 

 Skolas ielā, no Latgales ielas līdz Malnavas ielai, 

 Sporta ielā, no Smilšu ielas līdz Alejas ielai 

  Mērdzenes pagastā: 

 Līvānu ielā paralēli Ludzas ceļam. 

Uzsākot ceļu remontdarbus,  konstatētas šādas nepilnības darbu specifikācijā: 

 Dzirnavu ielā  nepieciešams paplašināt braucamo joslu par 1m, no 3m uz 4m, un papildus 

apstrādāt ielas posmu no Smilšu ielas krustojuma līdz Zaļās ielas krustojumam, 150m 

garumā un četru metru platumā, 



 

 Skolas ielā nepieciešams paplašināt braucamo joslu par 1m, no 4m uz 5m. 

 Līvānu ielā nepieciešama tehniskā projekta izstrāde un remontdarbu veikšana visā ielas 

garumā,  lai nodrošinātu ūdens novadi minētajā apjomā. 

   Lai novērstu radušās nepilnības, ir  jāveic grozījumi darbu tāmē, vienojoties ar darbu  izpildītāju  

SIA „Latvijas ceļu uzturētājs”. Ekonomiski lietderīgāk  ir palielināt Kārsavas pilsētas ielām darba 

apjomus un attiecīģi izmaksas, nemainot kopējās tāmes finansējumu, bet  Mērdzenes pagasta Līvānu 

ielas darba apjomus un izmaksas izslēgt no tāmes, jo šās ielas remontdarbu veikšanai nepieciešama 

gan tehniskā projekta izstrāde, gan topogrāfija un jauna iepirkuma procedūra.  

      Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā 2015.gada 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, 

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

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

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

 

 

1. Izdarīt grozījumus 2015.gada 25.jūnija lēmumā Nr.6&30 „Par Kārsavas novada ielu seguma 

atjaunošanu” precizējot 1.punktā pievienoto tāmi. 

2. Juristei V.Lipskai izstrādāt vienošanos par grozījumiem pie līguma Nr.1.5.36.3/127 

no28.05.2015. ar SIA „ Latvijas ceļu uzturētājs” par „Kārsavas novada pašvaldības ielu 

seguma atjaunošana un divkārtu virsmas apstrāde ar dolomīta šķembām un bitumena 

emulsiju”. 

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

 

23.& 

Par finansējuma iekļaušanu 2016.gada budžetā 

/I.Silicka, S.Sprukte/ 

 

 Saskaņā ar  Kārsavas novada domes 2015.gada 26. augusta lēmumu  Nr.9.&22” Par grozījumu 

Kārsavas novada domes 2015.gada 25.jūnija lēmumā Nr.6&30 „Par Kārsavas novada ielu seguma 

atjaunošanu”” nolemts Mērdzenes pagasta Līvānu ielas remontdarbu apjomus un attiecīģi izmaksas 

izslēgt no koptāmes. Tā kā pirms Līvānu ielas remontdarbiem nepieciešams izstrādāt tehnisko 

projektu, veikt topogrāfiju, veikt jauna iepirkuma procedūru, visas procedūras ir laika ietilpīgas, tad 

ekonomiski lietderīgāk ir Mērdzenes pagasta Līvānu ielas remontdarbus veikt nākošajā gadā, 

atbilstošos laika apstākļos, remontdarbu summu iekļaujot 2016.gada budžetā. Šogad veikt tikai 

Līvānu ielas  tehniskā projekta izstrādi un topogrāfijas darbus,  izmaksas finasējot no  attīstības 

budžeta paredzētā 2015.gadam finasējuma jauniem projektiem. 

 

Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. rīcības plāna noteiktās vidējā termiņa 

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

infrastruktūras attīstība, uzdevuma U7.1.2/Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras tehnisko 

stāvokli ietvaros un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15..panta pirmās daļas 

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, ņemot vērā 

2015.gada 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

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

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

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Iekļaut 2016.gada budžetā finansējumu Mērdzenes pagasta Līvānu ielas seguma 

atjaunošanai ar šķembu maisījumu un  divkārtu virsmas apstrādi ar dolomīta šķembām un 

bituma emulsiju 35000.00 eiro (trīsdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi)apmērā. 

2. Piešķit no 2015.gada attīstības budžeta finasējuma jauniem projektiem „Mērdzenes pagasta 

Līvānu ielas seguma atjaunošanai ar šķembu maisījumu un  divkārtu virsmas apstrādi ar 

dolomīta šķembām un bituma emulsiju” tehniskā projekta un topogrāfijas izmaksu 

finansēšanai 700.00 euro (septiņi  simti euro 00 centi) apmērā. 

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi autoceļu speciālistu A.Šarkovski un Mērdzenes 

pagasta pārvaldes vadītāju J.Koļču, attīstības nodaļas vadītāju I.Nagli. 

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

 

                

24.& 

           Par finansiālu atbalstu sporta klubam “ Kuorsova”  

/J. Vorkalis,S.Sprukte/ 

 

 

24.08.2015. Kārsavas novada pašvaldībā saņemts SPORTA KLUBA „KUORSOVA”  

vadītāja L.Nagļa  iesniegums (Nr.1.3.11.1/751) ar lūgumu  atbalstīt SK „KUORSOVA” volejbola 

komandas līdzdalību spēlēs pa Latviju „ Starts Entuziastu volejbola līgā”  2015./2016.gada sezonā 

un apmaksāt dalības maksu 500.00 euro apmērā. 

Līdzdalība minētajā pasākumā pilnveidos un attīstīs volejbolu Kārsavas novadā, iesaistot 

visa vecuma un dzimuma Kārsavas novada iedzīvotājus. 

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

pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2015.gada 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, Pēteris 

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

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

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

 

 

 

1. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” EUR 500,00  euro (pieci simti  euro, 00 centi) sporta klubam  „KUORSOVA” 

volejbola komandas dalības maksas finansēšanai  „Starts Entuziastu volejbola līgā” (44-EKK-3263) 

, veicot attiecīgos budžeta grozījumus.  

2. 1.punktā minēto summu  pārskaitīt  „ENTUZIASTU VOLEJBOLA LĪGA„ 

nodibinājumam, reģ. Nr. 40008226264, uz piestādītā rēķina pamata. 



 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi galvenā grāmatvede I.Lustika. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram 

T.Vorkalim. 

 

25.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda piedziņu 

/V.Lipska/ 

 

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

likuma 600.panta 5.daļu, ņemot vērā 2015.gada 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, Pēteris 

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

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

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

 

 

 

 

 

1.1.Piedzīt no S. R. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2009.-2015.g.1.cet.), piedziņu 

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

īpašumu 

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

Sniedzei Upītei, O.Kalpaka iela 16-403, Jelgava, LV-3001. 

1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

2.1.Piedzīt no J. K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2011.-2015.g.1.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. 

2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

3.1.Piedzīt no J. G. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2010.-2015.g.1.cet), piedziņu 

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

īpašumu 

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

Gaidai Rutkovskai. 

 3.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas 

 



 

4.1.Piedzīt no I. R. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2010.-2015.g.1.cet), piedziņu 

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

īpašumu 

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

Aigai Augustovai, Ulmaņa gatve 2, Rīga, LV-1004. 

4.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas 

 

5.1.Piedzīt no A. K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2013.g.3.cet.-2015.g.1.cet), 

piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu 

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

Gaidai Rutkovskai. 

5.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas 

 

6.1.Piedzīt no V. D. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2013. g.4.cet..-2015.g.1.cet..), 

piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu. 

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

Helgai Rūtenai, Brīvības iela 85, 3.st., Rīga, LV-1001 

 6.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

7.1.Piedzīt no J. E. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2011.-2015.g.1.cet.), piedziņu 

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

īpašumu. 

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

Pārslai Bērziņai, Pils iela 14, Tukums, LV 3101. 

 7.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

8.1.Piedzīt no I, M. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

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

Gaidai Rutkovskai. 

 8.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

9.1.Piedzīt no G. S. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2012.g.3.cet.-2015.g.1.cet.), 

piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu. 

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

Kristīnei Priedniecei, Dzirnavu iela 87 – 2121, Rīga, LV 1011. 

 9.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 

26.& 

Par telpas iznomāšanu 



 

/V,Lipska/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Buts”, 

vienotais reģistrācijas Nr. 40103003630, juridiskā adrese: Rīga, Lāčplēša iela 125, LV-1003, 

Rēzeknes filiāles vadītājas Skaidrītes Arbidānes iesniegums, kurā tiek lūgts nodot nomas lietošanā 

telpu – mācību klasi Kārsavas vidusskolas ēkā, Vienības ielā 101, Kārsavā. Nomas mērķis – 

pieaugušo un jauniešu izglītības pakalpojuma sniegšana. Vēlamais iznomāšanas laiks – līdz 

2020.gada 18.augustam. 

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

ir iespējams nodot nomas lietošanā klasi vidusskolas ēkā Vienības ielā 53, Kārsavā, jo nomai nebūs 

nepārtraukts, bet regulārs raksturs /dažas reizes nedēļā vai mēnesī/, netiks traucēts skolas mācību 

process un telpas izmantošanas laiks un ilgums tiks saskaņots ar iestādes vadītāju – vidusskolas 

direktoru E.Pukstu. Pašvaldība gūs ienākumus no savas mantas iznomāšanas. Šādos gadījumos nav 

nepieciešams izsludināt nomas tiesību izsoli. 

 3.Pamatojoties uz 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” 3.punktu, 4.2.2.punktu, kurā noteikts, ka nomnieka noskaidrošanai izsoli 

nerīko, ja nomas objekts netiek nodots nepārtrauktā nomnieka lietošanā, bet nomai ir regulārs 

raksturs un nomas maksa nav noteikta Ministru kabineta, pašvaldību domes vai citas atvasinātas 

publiskas personas apstiprinātā maksas pakalpojumu cenrādī, ņemot vērā 2015.gada 24.augusta 

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 

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

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

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

NOLEMJ: 

 

 

 

 

 3.1.Nodot sabiedrībai ierobežotu atbildību “Buts”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103003630, 

juridiskā adrese: Rīga, Lāčplēša iela 125, LV-1003, nomas lietošanā mācību telpu /klasi/ 40 kv.m. 

platībā Kārsavas vidusskolas ēkā Vienības ielā 101, nosakot nomas maksu – EUR 56,80  mēnesī, kā 

arī pievienotās vērtības nodoklis, ar termiņu – 3 gadi no līguma noslēgšanas dienas. 

 3.2.Nomniekam saskaņot savu darbību un mācību laiku ar vidusskolas direktoru Edgaru 

Pukstu.  

 

27.& 

Par dzīvojamās telpas īres līguma 

izbeigšanu sakarā ar telpas kapitālā remonta nepieciešamību 

/P.Laganovskis/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldības būvvalde ir veikusi dzīvojamās telpas  Salnavā, Salnavas 

pagasts, Kārsavas novads, pārbaudi un sniegusi atzinumu par tās neatbilstību būvniecības drošības 

prasībām un par kapitālā remonta nepieciešamību.  

Kapitālo remontu nav iespējams veikt, īrniekam turpinot lietot dzīvojamo telpu. 



 

Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.4 panta 1.daļā noteikts:  

“Ja dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas), izņemot denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam 

atdotās mājas, īpašnieks (izīrētājs) ir pieņēmis lēmumu veikt tās kapitālo remontu un to nevar veikt, 

īrniekam dzīvojot mājā vai lietojot attiecīgo telpu, izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, 

ierādot īrniekam un viņa ģimenes locekļiem citu līdzvērtīgu dzīvojamo telpu.” 

No minētās likuma normas izriet, ka ir jāizbeidz spēkā esošais īres līgums un īrniecei O. V. ir 

jāizīrē cita dzīvojamā telpa. 

2.Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.4 panta 1.daļu, ņemot vērā 2015.gada 

24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars 

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

Indričāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 
 

1. Izbeigt 2014gada 06.maija īres līgumu Nr. 631 2014/43, kas noslēgts ar īrnieci O. V. 

2. Izīrēt Oksanai Visockai dzīvokli nr. 4 Kārsavā, Stacijas ielā 9. 

 

 

28.& 

Par Ziemeļlatgales sadarbības līguma apstiprināšanu 

/I.Bernāne/ 

 

Pamatojoties uz Kārsavas novada attīstības programmas 2012.- 2018. gadam vidējā termiņa 

prioritātes rīcības virziena 2.3- Tūrisma attīstības stimulēšana, ņemot vērā 2015.gada 24.augusta 

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 

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

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

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

NOLEMJ: 

 

 

 Apstiprināt Ziemeļatgales sadarbības līgumu/pielikumā/. 

 

29.& 

Iesniegumu izskatīšana 

/P.Laganovskis/ 

 

1. 

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

bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai pašvaldības palīdzības reģistrā  dzīvokļa jautājumu 

risināšanai. 

 



 

 2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta 

1.daļas 2. punktu, 47.panta 1.,2.daļu, ņemot vērā 2015.gada 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, Pēteris 

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

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

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

 

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

risināšanai. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 

2. 

 

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

bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai pašvaldības palīdzības reģistrā  dzīvokļa jautājumu 

risināšanai. 

 

 2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta 

1.daļas 2. punktu, 47.panta 1.,2.daļu, ņemot vērā 2015.gada 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, Pēteris 

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

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

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

 

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

risināšanai. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

3. 

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

bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai pašvaldības palīdzības reģistrā  dzīvokļa jautājumu 

risināšanai. 

 

 2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta 

1.daļas 2. punktu, 47.panta 1.,2.daļu, ņemot vērā 2015.gada 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, Pēteris 

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

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

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



 

 

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

risināšanai. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

4. 

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

bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai pašvaldības palīdzības reģistrā  dzīvokļa jautājumu 

risināšanai. 

 

 2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta 

1.daļas 2. punktu, 47.panta 1.,2.daļu, ņemot vērā 2015.gada 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, Pēteris 

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

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

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

 

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

risināšanai. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

5. 

 

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

bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai pašvaldības palīdzības reģistrā  dzīvokļa jautājumu 

risināšanai. 

 

 2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. panta 

1.daļas 2. punktu, 47.panta 1.,2.daļu, ņemot vērā 2015.gada 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, Pēteris 

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

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

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

 

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

risināšanai. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

6. 



 

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

bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai pašvaldības palīdzības reģistrā  dzīvokļa jautājumu 

risināšanai. 

 

 2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta 

1.daļas 4.punktu, 47.panta 1.,2.daļu, ņemot vērā 2015.gada 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, Pēteris 

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

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

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

 

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

risināšanai. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

7. 

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

platību Kārsavā. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3 .panta 1.punktu, ņemot vērā 2015.gada 24.augusta 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 –14 

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

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

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

NOLEMJ: 

 

Sniegt  S. N. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņai dzīvokli nr.3, Vienības 

ielā 9, Kārsavā, Kārsavas novads.  

1.2.Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 5. pantu, Sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „Kārsavas namsaimnieks” viena mēneša laikā noslēgt īres līgumu uz nenoteiktu laiku. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

8. 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts O. N. iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo 

platību Kārsavā. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1.punktu, ņemot vērā 2015.gada 24.augusta 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 –14 

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



 

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

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

NOLEMJ: 

 

Sniegt O. N. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņas ģimenei dzīvokli nr.1, 

Vienības ielā 86, Kārsavā, Kārsavas novads.  

1.2.Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kārsavas namsaimnieks” viena mēneša laikā noslēgt 

īres līgumu uz nenoteiktu laiku. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

9. 

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

bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai pašvaldības palīdzības reģistrā  dzīvokļa jautājumu 

risināšanai. 

 

 2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. panta 

1.daļas 2.punktu, 47.panta 1.,2.daļu, ņemot vērā 2015.gada 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, 

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

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

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

 

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

risināšanai. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

10. 

 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts L. U. 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 24.augusta 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 –14 

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

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

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

NOLEMJ: 

 

Reģistrēt L.  U. Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās 

palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru 43. 

 



 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

11. 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts I. U. 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 24.augusta 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 –14 

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

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

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

NOLEMJ: 

 

Reģistrēt I. U. Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās 

palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru 44. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

12. 

 1.Kārsavas novada dome ir konstatējusi, ka  personai –A. L.– ir zuduši apstākļi, kuri bijuši 

par pamatu dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanai ar šo personu. 

 2.Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta 2.daļu,un 5. panta 2. daļu,  ņemot 

vērā 2015.gada 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs 

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

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

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

Atcelt Kārsavas novada domes sēdes lēmumu par dzīvojamās telpas piešķiršanu A. L. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 

13. 

 1.Kārsavas novada dome ir konstatējusi, ka  personai –P. B.– ir zuduši apstākļi, kuri bijuši 

par pamatu dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanai ar šo personu. 

 2.Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta 2.daļu,un 5. panta 2. daļu,  ņemot 

vērā 2015.gada 24.augusta 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 –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs 



 

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

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

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

Atcelt 2011. gada 30. marta Kārsavas novada domes sēdes lēmumu par dzīvojamās telpas 

piešķiršanu P. B. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

Papildus jautājumi: 

 

 

30.& 

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 7.septembra. 

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 –13 (Ināra Silicka,    Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

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

Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  Pēteris Laganovskis 

nepiedalās balsošanā, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

Piešķirt domes priekšsēdētājas vietniekam P.Laganovskim ikgadējo atvaļinājumu divas   

kalendārās nedēļas un papildatvaļinājumu 5 darba dienas  no 2015.gada 7.septembra  par 

nostrādāto laika periodu no 2014.gada 30.decembra līdz  2015.gada 29.decembrim. 

 

 

 

 

 

 

Sēde slēgta plkst.16.45 

 

 

 

 

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja        Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


