
1 

 

           

 
  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 29.10.2015.                                           Nr.12 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēde atklāta plkst. 15.00 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājas vietnieks Pēteris Laganovskis 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova 

 

Piedalās-  

Deputāti – Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,Edgars Puksts, 

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

Vorkalis, Vairis Poikāns 

 

Nepiedalās –  

 Deputāti  -  Ināra Silicka, Modris Karpovs- slimības dēļ 

 

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

zemes lietu vecākā speciāliste Anna Orinska, nekustamo īpašumu speciāliste Valentīna Bļinova, 

attīstības nodaļas vadītāja Inese Nagle, sociālā dienesta vadītāja Andžela Malakāne 

Klātesošās personas-  juriste Vera Lipska 

 

 

Darba kārtība: 

 

 

 

mailto:dome@karsava.lv
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1. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa- Vienības iela 49A-14, Kārsava, Kārsavas novads  

atsavināšanas cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

2. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa- Skolas iela 3B-1, Kārsava, Kārsavas novads 

atsavināšanas cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Adrijas”, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas 

novads nodošanu atsavināšanai 

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kordijas”,  Mežvidu pagasts, Kārsavas novads 

nodošanu atsavināšanai 

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rītiņi”,  Otrā Bozova, Salnavas pagasts, 

Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai 

6. Par Kārsavas novada pašvaldības domes  24.09.2015. domes lēmuma ( prot. Nr.     &)  

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

precizēšanu 

7. Par grozījumiem Malnavas pagasta padomes  27.01.2004. lēmumā  ( sēdes prot. Nr.1., 

3.§ )  „ Par izmaiņām pagasta zemes lietotāju sastāvā un zemes plānu apstiprināšanu”  

8. Par  grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 27.11.2011. lēmumā          ( 

sēdes prot. Nr.10., 28.§ )  „ Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un 

zemes nomu”  

9. Par pašvaldībai piekritīgo apbūvēto zemes vienību iznomāšanu  

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

vienībām  

11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

12. Par nosaukuma piešķiršanu  nekustamajam īpašumam un adreses pieškiršanu 

adresācijas  objektam 

13. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0344 iznomāšanu 

14.  Par adreses piešķiršanu ēkām un būvēm 

15. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 007 0034; 6870 007 0035 

iznomāšanu 

16. Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu  

17.  Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu 

18.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68700060135 robežām  
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19. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

20. Par noteikumu “Kārsavas  pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība” 

apstiprināšanu 

21. Par pašvaldības grants ceļu atlases kritēriju apstiprināšanu pasākuma 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 

22. Par telpu iznomāšanu 

23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

24. Par pedagogu materiālās stimulēšanas kārtības apstiprināšanu 

25. Par  ziedojumu ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu 

26. Par grozījumu veikšanu amatu sarakstā ( pielikums) 

27. Par  līdzekļu piešķiršanu sporta inventāram un sporta tērpiem. 

28. Par  līdzekļu piešķiršanu ūdenssaimniecības attīstībai Kārsavas novada Malnavas 

pagasta Malnavas ciemā 

29. Par pamatkapitāla palielināšanu 

30. Par traktortehnikas iegādi 

31. Par finansējuma piešķiršanu  

32. Par  līdzekļu piešķiršanu  

33. Par  līdzekļu piešķiršanu  

34. Par saistošo noteikumu Nr. 13   „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 

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

2015. gadam””  apstiprināšanu 

35. Par apkures katla iznomāšanu 

36. Par līdzekļu piešķiršanu 

37. Par saistošo noteikumu  Nr. 14 “ Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā “ pieņemšanu 

38.  Par  saistošo noteikumu Nr.15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas 

novadā”pieņemšanu 

39. Iesniegumu izskatīšana 

40. Par apbalvojuma “ Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķiršanu 

41. Par Atzinības raksta piešķiršanu 

42. Par Kārsavas mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu 

43. Par  Kārsavas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumu 

apstiprināšanu 

 

         Sēdes vadītājs Pēteris Laganovskis piedāvā balsot par  domes sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot:  PAR –13 ( Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  

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

Andris Šicāns, Juris Vorkalis, Vairis Poikāns) , domes sēdes darba kārtība apstiprināta. Sēdes darba 

kārtībā  43  jautājumi.  

 

Sēdes vadītājs Pēteris Laganovskis  piedāvā balsot par domes sēdes papildus darba 

kārtību. Sēdes papildus darba kārtībā 3 jautājumi.  

 

 

Papildus jautājumi: 
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1. Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu atsavināšanai 

2. Par  komisijas apstiprināšanu pašvaldības grants ceļu izvērtēšanai  

3. Par nekustamo īpašumu daļu apvienošanu 

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

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

Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis, Vairis Poikāns) , domes sēdes  papildus darba kārtība 

apstiprināta. 

 

 

Tādējādi darba kārtība ir sekojoša: 

 

1.      Par nekustamā īpašuma dzīvokļa- Vienības iela 49A-14, Kārsava, Kārsavas novads  

atsavināšanas cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

2. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa- Skolas iela 3B-1, Kārsava, Kārsavas novads 

atsavināšanas cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Adrijas”, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas 

novads nodošanu atsavināšanai 

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kordijas”,  Mežvidu pagasts, Kārsavas novads 

nodošanu atsavināšanai 

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rītiņi”,  Otrā Bozova, Salnavas pagasts, 

Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai 

6. Par Kārsavas novada pašvaldības domes  24.09.2015. domes lēmuma ( prot. Nr.     &)  

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

precizēšanu 

7. Par grozījumiem Malnavas pagasta padomes  27.01.2004. lēmumā  ( sēdes prot. Nr.1., 

3.§ )  „ Par izmaiņām pagasta zemes lietotāju sastāvā un zemes plānu apstiprināšanu”  

8. Par  grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 27.11.2011. lēmumā          ( 

sēdes prot. Nr.10., 28.§ )  „ Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un 

zemes nomu”  

9. Par pašvaldībai piekritīgo apbūvēto zemes vienību iznomāšanu  

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

vienībām  

11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
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12. Par nosaukuma piešķiršanu  nekustamajam īpašumam un adreses pieškiršanu 

adresācijas  objektam 

13. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0344 iznomāšanu 

14.  Par adreses piešķiršanu ēkām un būvēm 

15. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 007 0034; 6870 007 0035 

iznomāšanu 

16. Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu  

17.  Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu 

18.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68700060135 robežām  

19. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

20. Par noteikumu “Kārsavas  pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība” 

apstiprināšanu 

21. Par pašvaldības grants ceļu atlases kritēriju apstiprināšanu pasākuma 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 

22. Par telpu iznomāšanu 

23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

24. Par pedagogu materiālās stimulēšanas kārtības apstiprināšanu 

25. Par  ziedojumu ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu 

26. Par grozījumu veikšanu amatu sarakstā ( pielikums) 

27. Par  līdzekļu piešķiršanu sporta inventāram un sporta tērpiem. 

28. Par  līdzekļu piešķiršanu ūdenssaimniecības attīstībai Kārsavas novada Malnavas 

pagasta Malnavas ciemā 

29. Par pamatkapitāla palielināšanu 

30. Par traktortehnikas iegādi 

31. Par finansējuma piešķiršanu  

32. Par  līdzekļu piešķiršanu  

33. Par  līdzekļu piešķiršanu  

34. Par saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 

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

2015. gadam””  apstiprināšanu 

35. Par apkures katla iznomāšanu 

36. Par līdzekļu piešķiršanu 

37. Par saistošo noteikumu  Nr. 14 “Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā “ pieņemšanu 

38.  Par  saistošo noteikumu Nr.15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas 

novadā”pieņemšanu 

39. Iesniegumu izskatīšana 

40. Par apbalvojuma “ Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķiršanu 

41. Par Atzinības raksta piešķiršanu 

42. Par Kārsavas mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu 
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43. Par  Kārsavas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumu 

apstiprināšanu 

44. Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu atsavināšanai 

45. Par  komisijas apstiprināšanu pašvaldības grants ceļu izvērtēšanai  

46. Par nekustamo īpašumu daļu apvienošanu 

 

1.&. 

Par nekustamā īpašuma dzīvokļa- Vienības iela 49A-14, Kārsava, Kārsavas novads  

atsavināšanas cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

Nekustamais īpašums Vienības iela 49A-14, Kārsava, Kārsavas novads, pieder Kārsavas 

novada pašvaldībai  pamatojoties uz ierakstu Ludzas rajona tiesas  Zemesgrāmatu nodaļas Kārsavas 

pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā    Nr.275-14. 

 Nekustamais īpašums Vienības iela 49A-14, Kārsava,  Kārsavas novads , kadastra numurs 

6809 900 0538  sastāv no divistabu dzīvokļa 46,3 m² platībā, kā arī  4640/61906 kopīpašuma 

domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 6809 001 0015 001)  un divām 

būvēm (kadastra apzīmējums 6809 001 0015 002, 6809 001 0015 003), kā arī inženierkomunikācijas 

un labiekārtojuma kopuma, kas atrodas objektā un ir ar to nesaraujami saistīts. 

Pamatojoties uz SIA “Dzieti”, vienotais reģistrācijas numurs 42403010964, 2015.gada 

22.septembra,  reģ. Nr.D-15/88 slēdzienu, nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas 

standartu “Īpašumu vērtēšana” LVS 401:2013 un tirgus vērtība atsavināšanas vajadzībām noteikta 

EUR 2000,00 ( divi tūkstoši  euro un 00 centi). 

           Pārējie izdevumi  (īpašuma reģistrēšana zemesgrāmatā , vērtēšanas izdevumi, telpu grupas 

kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana) sastāda EUR 200,38 (divi simti  euro un 38 centi). 

            Dzīvokļa kadastrālā vērtība pēc Valsts zemes dienesta datiem uz 01.01.2015.g.  noteikta 

EUR 871,00 ( astoņi simti septiņdesmit viens euro un 00 centi). 

Minētais nekustamais īpašums tiek atsavināts saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu  un nodots atsavināšanai ar 

Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 28.maija domes sēdes lēmumu Nr.9 (prot.Nr.5) , “Par 

pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa Nr.14, Vienības ielā 49A, Kārsavā, Kārsavas novads īpašuma 

nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai ”.   Īpašums nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju 

nodrošināšanai. 

 Pamatojoties uz augstākminēto un Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 28.maija domes 

sēdes lēmumu Nr.9 (prot.Nr.5) , “Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa Nr.14, Vienības ielā 49A, 

Kārsavā, Kārsavas novads īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai ”, Latvijas Republikas  

likumiem „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izsķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 

pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka manta atsavināma vai nododama īpašumā citai personai par 

iespējami augstāku cenu,  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  ņemot vērā 

2015.gada  26.oktobra Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo 

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

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

Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns, 

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

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Vienības iela 49A-14, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra 

numurs 6809 900 0538,  atsavināšanas  cenu (izsoles sākumcenu) EUR 2200,00 ( divi tūkstoši divi 

simti  euro un 00 centi) . 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Vienības iela 49A-14, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra 

numurs 6809 900 0538 izsoles noteikumus- pielikumā. 

                                                                                                                                                                          

 

2.&. 

Par nekustamā īpašuma dzīvokļa- Skolas iela 3B-1, Kārsava, Kārsavas novads atsavināšanas 

cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

 Nekustamais īpašums Skolas iela 3B-1, Kārsava, Kārsavas novads, pieder Kārsavas novada 

pašvaldībai  pamatojoties uz ierakstu Ludzas rajona tiesas  Zemesgrāmatu nodaļas Kārsavas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā    Nr.112-1. 

 Nekustamais īpašums Skolas iela 3B-1, Kārsava,  Kārsavas novads , kadastra numurs 6809 

900 0537  sastāv no vienistabas dzīvokļa 29,0 m² platībā, kā arī  2898/126440 kopīpašuma 

domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 6809 003 0011 001)  un zemes 

(kadastra apzīmējums 6809 003 0011), kā arī inženierkomunikācijas un labiekārtojuma kopuma, kas 

atrodas objektā un ir ar to nesaraujami saistīts. 

Pamatojoties uz SIA “Dzieti”, vienotais reģistrācijas numurs 42403010964, 2015.gada 

22.septembra,  reģ. Nr.D-15/87 slēdzienu, nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas 

standartu “Īpašumu vērtēšana” LVS 401:2013 un tirgus vērtība atsavināšanas vajadzībām noteikta 

EUR 1500,00 ( viens tūkstotis pieci simti  euro un 00 centi). 

           Pārējie izdevumi  (īpašuma reģistrēšana zemesgrāmatā , vērtēšanas izdevumi, telpu grupas 

kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana) sastāda EUR 200,38 (divi simti  euro un 38 centi). 

            Dzīvokļa kadastrālā vērtība pēc Valsts zemes dienesta datiem uz 01.01.2015.g.  noteikta 

EUR 994,00 ( deviņi simti deviņdesmit četri euro un 00 centi). 

Minētais nekustamais īpašums tiek atsavināts saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu  un nodots atsavināšanai ar 

Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 28.maija domes sēdes lēmumu Nr.10 (prot.Nr.5) , “Par 

pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa Nr.1, Skolas ielā 3B, Kārsavā, Kārsavas novads īpašuma 

nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai ”.   Īpašums nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju 

nodrošināšanai. 

 Pamatojoties uz augstākminēto un Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 28.maija domes 

sēdes lēmumu Nr.10 (prot.Nr.5) , “Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa Nr.1, Skolas ielā 3B, Kārsavā, 

Kārsavas novads īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai ”, Latvijas Republikas  likumiem 

„Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izsķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta pirmās 

daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka manta atsavināma vai nododama īpašumā citai personai par 

iespējami augstāku cenu,  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  ņemot vērā 

2015.gada  26.oktobra Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo 

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

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

Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns, 
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Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis, Vairis Poikāns) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Skolas iela 3B-1, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra 

numurs 6809 900 0537,  atsavināšanas cenu (izsoles sākumcenu) EUR 1700,00 ( viens tūkstotis 

septiņi  simti  euro un 00 centi) . 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Skolas iela 3B-1, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra 

numurs 6809 900 0537 izsoles noteikumus-pielikumā. 

   

 

3.& 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Adrijas”, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads 

nodošanu atsavināšanai 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts  V. P., dzīvesvieta deklarēta __________________ 

Mežvidu pagasts, Kārsavas novads,   2015.gada 06.oktobra atsavināšanas  ierosinājums par Kārsavas 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  “Adrijas”, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas 

novads nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums  “Adrijas”, Mežvidi, 

Mežvidu pagasts, Kārsavas novads pieder Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz ierakstu 

Ludzas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Mežvidu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000537964. 

  Nekustamā īpašuma kadastra numurs 68700060322.  Nekustamais īpašums sastāv no vienas 

apbūvētas zemes vienības ( kadastra apzīmējums 6870 006 0364) ar kopējo platību 781 kv.m.   

Pamatojoties uz ierakstu Ludzas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Mežvidu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000548915 uz zemes vienības atrodas V. P. piederošs  būvju 

īpašums ar  kadastra numuru 6870 506 0006. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas trešo punktu 

atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Adrijas”, Mežvidi, 

Mežvidu pagasts, Kārsavas novads. 

Pamatojoties uz likuma  “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo ,ceturto un 

piekto daļu,  37.panta pirmās daļas 4.punktu,   ņemot vērā 2015.gada  26.oktobra Kārsavas novada 

pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Pēteris 

Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis, Vairis 

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

 

 

1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Adrijas”, Mežvidi, 

Mežvidu pagasts, Kārsavas novads , platība 781 kv.m., kadastra numurs 6870 006 0322. 

2. Noteikt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā  īpašuma “Adrijas”, Mežvidi, Mežvidu 

pagasts, Kārsavas novads ,   atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu cenu. 
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3. Noteikt V. P. pirmpirkuma tiesības uz Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

“Adrijas”, Mežvidi, Mežvidu pagasts,  Kārsavas novads . 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai  veikt 

nekustamā īpašuma “Adrijas”, Mežvidi, Mežvidu pagasts,  Kārsavas novads  atsavināšanu LR  

likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” un 01.02.2011.MK noteikumu  Nr.109 „ 

Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”  noteiktajā kārtībā 

 

 

       4.& 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kordijas”,  Mežvidu pagasts, Kārsavas novads 

nodošanu atsavināšanai 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts L. P., dzīvesvieta deklarēta __________Salnavas  

pagasts, Kārsavas novads,   2015.gada 22.oktobra atsavināšanas  ierosinājums par Kārsavas novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  “Kordijas”,  Mežvidu pagasts, Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums  “Kordijas”, Mežvidu 

pagasts, Kārsavas novads pieder Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz ierakstu Ludzas 

rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Mežvidu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000548289. 

  Nekustamā īpašuma kadastra numurs 6870 004 0190.  Nekustamais īpašums sastāv no vienas 

zemes vienības ( kadastra apzīmējums 6870 004 0190) ar kopējo platību 11,12 ha.   

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas astoto 

punktu atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Kordijas”, 

Mežvidu pagasts, Kārsavas novads. 

Pamatojoties uz likuma  “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo  un piekto daļu,  

37.panta pirmās daļas 4.punktu,   ņemot vērā 2015.gada  26.oktobra Kārsavas novada pašvaldības  

apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Pēteris 

Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis, Vairis 

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

 

 

1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Kordijas”,  

Mežvidu pagasts, Kārsavas novads , 11,12 ha platībā, kadastra numurs 6870 004 0190. 

2. Noteikt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā  īpašuma “Kordijas”, Mežvidu pagasts, 

Kārsavas novads ,   atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu cenu. 

3. Noteikt L. P. pirmpirkuma tiesības uz Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

“Kordijas”,  Mežvidu pagasts,  Kārsavas novads . 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai  veikt 

nekustamā īpašuma “Kordijas”,  Mežvidu pagasts,  Kārsavas novads  atsavināšanu LR  likuma 

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” un 01.02.2011.MK noteikumu  Nr.109 „ Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta”  noteiktajā kārtībā 
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5.& 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rītiņi”,  Otrā Bozova, Salnavas pagasts, Kārsavas 

novads nodošanu atsavināšanai 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. Š., dzīvesvieta deklarēta __________________ 

Kārsavas novads,   2015.gada 23.oktobra atsavināšanas  ierosinājums par Kārsavas novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  “Rītiņi”, Otrā Bozova,  Salnavas pagasts, Kārsavas 

novads nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums  “Rītiņi”, Otrā 

Bozova, Salnavas pagasts, Kārsavas novads pieder Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz 

ierakstu Ludzas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Salnavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000548240. 

  Nekustamā īpašuma kadastra numurs 6894 008 0040.  Nekustamais īpašums sastāv no vienas 

zemes vienības ( kadastra apzīmējums 6894 008 0040) ar kopējo platību 5,2 ha.   

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas astoto 

punktu atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Rītiņi”, Otrā 

Bozova, Salnavas pagasts, Kārsavas novads. 

Pamatojoties uz likuma  “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo  un piekto daļu,  

37.panta pirmās daļas 4.punktu,   ņemot vērā 2015.gada  26.oktobra Kārsavas novada pašvaldības  

apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Pēteris 

Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis, Vairis 

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

 

1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Rītiņi”,  Otrā 

Bozova, Salnavas pagasts, Kārsavas novads , 5,2 ha platībā, kadastra numurs 6894 008 0040. 

2. Noteikt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā  īpašuma “Rītiņi”, Otrā Bozova,  Salnavas 

pagasts, Kārsavas novads ,   atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu cenu. 

3. Noteikt A. Š. pirmpirkuma tiesības uz Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

“Rītiņi”, Otrā Bozova,  Salnavas pagasts,  Kārsavas novads . 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai  veikt 

nekustamā īpašuma “Rītiņi”, Otrā Bozova,  Salnavas  pagasts,  Kārsavas novads  atsavināšanu LR  

likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” un 01.02.2011.MK noteikumu  Nr.109 „ 

Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”  noteiktajā kārtībā 
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6.& 

Par Kārsavas novada pašvaldības domes  24.09.2015. domes lēmuma ( prot. Nr.     &)  “Par 

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

/A.Orinska/ 

 

Sakarā  ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 24.09.2015. lēmumā ( prot. Nr.   &) tika 

konstatēta neprecizitāte, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš 

nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, ņemot 

vērā 2015.gada  26.oktobra Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un 

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

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns, 

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

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

Izteikt minēto lēmumu šādā redakcijā: “Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Bērzi” 

Kārsavas novada Malnavas  pagastā ar kadastra numuru 6868 012 0146,  atdalot vienu zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 012 0146-25,2 ha platībā ar uz tā esošajām būvēm, 

izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Jaunbērzi“, saglabājot minētai zemes 

vienībai un būvēm adresi – „Bērzi“, Meitri, Malnavas pag., Kārsavas nov.” 

 

 

7.& 

Par grozījumiem Malnavas pagasta padomes  27.01.2004. lēmumā  ( sēdes prot. Nr.1., 3.§ )  „ 

Par izmaiņām pagasta zemes lietotāju sastāvā un zemes plānu apstiprināšanu”  

/A.Orinska/ 

 

         Izvērtējot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas  19.08.2015. vēstules Nr. 2-

04-L/236 „Par C. S. mantojamo zemi” ietverto informāciju C. S. mantojamās zemes lietā, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, ņemot vērā 2015.gada  26.oktobra 

Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR 

–13 ( Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis 

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

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

 

  

Veikt grozījumus Malnavas pagasta padomes  27.01.2004. lēmumā  ( sēdes prot. Nr.1., 3.§ )  „ 

Par izmaiņām pagasta zemes lietotāju sastāvā un zemes plānu apstiprināšanu”  un atcelt šā 

lēmuma daļu par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 013 0046 1,0 ha platībā zemes 

lietošanas tiesību pārreģistrēšanu no C. S. uz J. S. vārda. 

 

8.& 

Par  grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 27.11.2011. lēmumā          ( sēdes prot. 

Nr.10., 28.§ )  „ Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomu”  
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/A.Orinska/ 

 

         Izvērtējot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas  19.08.2015. vēstules Nr. 2-

04-L/236 „Par C. S. mantojamo zemi” ietverto informāciju C. S. mantojamās zemes lietā, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, ņemot vērā 2015.gada  26.oktobra 

Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR 

–13 ( Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis 

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

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

  

Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības domes 27.11.2011. lēmumā ( sēdes prot. 

Nr.10., 28.§ )  „ Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomu” un atcelt 

šā lēmuma daļu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J. S. uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6868013 0046 1,0 ha platībā. 

 

9,& 

Par pašvaldībai piekritīgo apbūvēto zemes vienību iznomāšanu  

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā saņemto J. E., dzīves vieta 

deklarēta__________________Kārsava, Kārsavas nov., 20.10.2015. iesniegumu par apbūvētu 

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6868 012 0074 ( platība 1,0 ha), 

6868 012 0075 ( 6868 012 0075 ( platība 1,6 ha) iznomāšanu, izvērtējot lietas materiālus, tika 

konstatēts, ka bijušais uz zemes vienībām esošo būvju lietotājs un zemes nomnieks P. E. ir miris 

30.08.2015. 

J. E. faktiski ir pārņēmis mirušā brāļa P. E. būvju lietošanas un zemes vienību 

apsaimniekošanas tiesības. Viņš apsaimnieko uz zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 6868 

012 0074 ( platība 1,0 ha), 6868 012 0075 ( 6868 012 0075 ( platība 1,6 ha) esošās ēkas un zemi, kā 

arī maksā par minētām ēkām un zemi likumā noteiktos nodokļus un nomas maksu. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 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  26.oktobra Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo 

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

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

Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns, 

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

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1.Izbeigt  P. E.  apbūvēto pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 6868 012 0074 ( platība 1,0 ha), 6868 012 0075 ( 6868 012 0075 ( platība 1,6 ha) 

nomas lietošanas tiesības  ar 01.11.2015. 

 

2.  Iznomāt J. E.  ar 01.11.2015. Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošās apbūvētās 

zemes vienības Malnavas pagasta Lemešovas  ciemā: 6868 012 0074, platība 1,0 ha, adrese- 
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„Bračkas“, Lemešova, Malnavas pag., Kārsavas nov., 6868 012 0075 ,  platība 1,6 ha, adrese- 

„Jaunbračkas“, Lemešova, Malnavas pag., Kārsavas nov. uz 10 gadiem.  

 

 2. Noteikt apbūvēto zemes vienību nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības gadā.  

 

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

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot parakstīšanai zemes nomas līgumu par minēto zemes 

vienību nomu. 

 

10.& 

Par zemes nomas  lietošanas tiesību izbeigšanu  

uz pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām  

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā  ir saņemts  S. B.,  dzīves vieta deklarēta- _____________ 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov.,28.09.2015. iesniegums par zemes nomas lietošanas tiesību 

izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītošās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu   6868 003 0073 daļu 

1,9 ha platībā.  

Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0073 daļas 1,9 ha platībā  nomu, 

saskaņā ar  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu” prasībām, 24.04.2013.  starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un S. B. kā 

nomnieku no otras puses, bija noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 15-1.2/8. 

Saskaņā ar S. B. iesniegumu,  augstāk minētā  lauku apvidus zemes nomas līguma  7.1. punktu,  

pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, ņemot vērā 2015.gada  26.oktobra 

Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR 

–13 ( Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis 

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

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

 

 

1. Izbeigt S.B.  nomas lietošanas tiesības uz Kārsavas novada  pašvaldībai piekrītošās  zemes 

vienības   Malnavas pagasta teritorijā  ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0073 daļu 1,9 ha platībā  

ar  2015. Gada 1. Novembri. 

  

2. Veikt grozījumus 24.04.2013.  starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un S.B. kā 

nomnieku no otras puses, noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līgumā, reģ. Nr. 15-1.2/8. 

 

 

      11.& 

                            Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

/A.Orinska/ 

 

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

„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu 
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noteikšanas un maiņas kārtība” prasībām,  Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012. -2024. 

gadam plānoto izmantošanu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0126  pašreiz’jo 

izmantošanu, ņemot vērā 2015.gada  26.oktobra Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, 

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

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

Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, 

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

ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

  

 

Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0126, kuras platība ir 0,174 ha   nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi no-zeme , uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība  ir lauksaimniecība (  

kods 0101) uz - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme ( kods 0601). 

 

 

       12.& 

Par nosaukuma piešķiršanu  nekustamajam īpašumam un adreses pieškiršanu 

adresācijas  objektam 

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot AS “Latvenergo” 09.10.2015. 09.10.2015. vēstuli Nr. 01VD00-13/5319 Par adrešu 

piešķiršanu Latvenergo transformatoru apakšstacijai STA-8402, ar kadastra apzīmējumu 6868 009 

0550 014,  kas atrodas uz nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6868 009 0550 zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6868 009 0550, tika konstatēts, ka minētai  būvei Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēts nosaukums un Valsts adrešu reģistra sistēmā nav 

reģistrēta adrese, kas veicams saskaņā ar būves tiesiskā valdītāja AS “Latvenergo”  priekšlikumu. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas 

sistēmas noteikumi” 8. punktu,  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, ņemot vērā 

2015.gada  26.oktobra Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo 

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

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

Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns, 

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

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

   

1. Piešķirt būvju īpašumam ar kadastra numuru 6868 509 0055 nosaukumu “STA-8402”. 

2. Piešķirt adresācijas objektam –būvei ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0550 014  

adresi-“STA -8402”, Malnava,  Malnavas pag., Kārsavas nov. 

 

 

      13.& 

              Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0344 iznomāšanu 

/A.Orinska/ 
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       Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par rezerves zemes fondam piekrītošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6870 006 0344 iznomāšanu Mežvidu pagastā.          

        Izvērtējot informāciju par pieprasīto zemes vienību, tika konstatēts, ka minētā zemes vienība 

piekrīt rezerves zemes fondam. 

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

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

vērā 2015.gada  26.oktobra Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un 

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

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns, 

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

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt Rezerves zemes fondam piekritīgo   zemes  vienību  ar kadastra apzīmējumu  

6870 006 0344 – 2,8 ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem. 

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

lauksaimniecība ( kods 0101).  

3. Publiskot informāciju par Rezerves zemes fondam piekritīgo  zemes vienību  ar kadastra 

apzīmējumu 6870 006 0344 iznomāšanu, ievietojot paziņojumu Kārsavas novada 

pašvaldības domes ēkā un mājas lapā no 30.10.2015 .līdz 15.11. 2015. 

 

 

 

14.& 

Par adreses piešķiršanu ēkām un būvēm 

/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  26.oktobra Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās 

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

jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Pēteris Laganovskis,   Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris 

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

nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Piešķirt ēkām un būvēm, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 001 

0094 adresi “Jakubi” Kaļviņa, Salnavas pagasts, Kārsavas nov. 

1. Piešķirt ēkām un būvēm, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 

0169 adresi “Mežmuiža, Ruskulova, Salnavas pagasts, Kārsavas nov. 
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      15.& 

Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 007 0034; 6870 007 0035 

iznomāšanu. 

/A.Orinska/ 

 

        Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcība saņemto A. B.   iesniegumu par apbūvētas 

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 007 0034, 6894 007 0035  

iznomāšanu,  izvērtējot lietas materiālus, tika konstatēts, ka bijušais būvju īpašnieks A. B. ir miris.    

      A. B. faktiski  ir pieņēmusi mirušā tēva A. B. mantojumu un apsaimnieko uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6894 007 0034 esošās ēkas un zemi, kā arī maksā par minētām ēkām un zemi 

likumā noteiktos nodokļus. 

       Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta 27. daļu,  MK 30.10.2007. noteikumu 

Nr. 735 „ Noteikumi  par valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.1. punktu, likuma “Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātus izmantošanas pabeigšanu likuma” 

25. panta ceturto daļu, ņemot vērā 2015.gada  26.oktobra Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās 

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

jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Pēteris Laganovskis,   Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris 

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

nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt A. B. ar 01.11.2015. Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto zemes vienību 

Salnavas pagasta Stendžu ciemā ar ar kadastra apzīmējumu 6894 007 0034 – 12,9 ha; 6894 

007 0035 – 1,0 ha platībā, adrese “Zaļbierzi” , Stendži, Salnavas pag., Kārsavas nov., uz 5 

gadiem. 

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

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

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

16.& 

                                   Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu 

/A.Orinska/ 

 

         Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts A. G.  22.09.2015. gada ( reg., Nr. 1.3.11.2.823) 

iesniegums par lauku apvidos zemes nomas līguma noslēgšanu  uz zemes vienību  ar kadastra 

apzīmējumu 6894 005 0063 – 0,58 ha platībā .   

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

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

apvidus” 18. panta 1.daļu. 

          Zemes vienības atrodas A. G. piederošās ēkas. 

          Zemes  vienība  ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0063 – 0,58 ha platībā Kārsavas novada 

pašvaldībai nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

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

pašvaldības zemes nomu” 15, 18. 3. punktiem, Administratīvā procesa likumu 4.pantu, 5. pantu, 
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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  26.oktobra 

Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR 

–13 ( Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis 

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

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

 

1.Noslēgt ar A. G.  zemes  nomas līgumu uz apbūvētu zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 

6894 005 0063 – 0,58 ha platībā   no 01.11.2015. līdz 31. 12. 2025. 

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

        darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

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

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

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

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

      17.& 

                             Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu 

/A.Orinska/ 

 

         Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts T. B.  23.09.2015.  ( reģ. Nr.1.3.11.2/829) iesniegums 

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

011 0119 – 2,2849 ha platībā .   

          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. 

          Uz zemes vienības atrodas A. B. piederošās ēkās. 

          Zemes  vienība  ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0119 – 2,2849 ha platībā Kārsavas novada 

pašvaldībai nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

          Pamatojoties uz 30.08..2005. MK noteikumu Nr. 644 „ Noteikumi par neizpirktās lauku 

apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību ” 5. punkta 

4.panta , ņemot vērā 2015.gada  26.oktobra Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, 

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

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

Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, 

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

ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

  Atteikt T. B. noslēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6894 011 0119 – 2,2849 ha platībā, sakarā ar to, ka pašvaldībā nav iesniegti ēku 

piederību apliecinoši  dokumenti. 
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18.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68700060135 robežām 

/A.Orinska/ 

    

           Izvērtējot Valsts zemes dienesta 30.09.2015. vēstules Nr. 2-04-L270„ Par zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 68700060135 robežām” ietverto informāciju, konstatēts,  ka zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 68700060135, platība ir 3,4 ha  , bet saskaņā ar robežu ierādīšanas lietu 

materiāliem, minētā zemes vienība sastāv no 2 (divām) atsevišķām  zemes vienībām: 2,0 ha  un 1,4 

ha platībā. 

       Pamatojoties uz MK 10.04. 2012. noteikumu Nr. 263 “Kadastra objektu reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi “ 187. punktu, ņemot vērā 2015.gada  26.oktobra Kārsavas 

novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 

( Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis 

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

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

 

 

Atstāt  datu bāzē zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0135 – 3,4 ha kopplatībā ar 

izveidotajām robežām, apvienojot sagatavotos zemes robežu plānus 2,0 ha  un 1,4 ha platībā. 

 

 

19.& 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts L. P. 24.08.2015.  iesniegums ar lūgumu anulēt 

ziņas par R. C. deklarēto dzīvesvietu. 

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

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

nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, ņemot vērā 2015.gada  26.oktobra 

Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR 

–13 ( Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis 

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

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

 

 

 

  

2.1.Anulēt R. C. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē :  ___________Kārsava, 

Kārsavas novads, LV 5717; 

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

pieņemšanas datumu; 

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

deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu.  
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 2.4.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas.  

 

 

                                                               20.& 

Par noteikumu “Kārsavas  pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība” 

apstiprināšanu 

/T.Vorkalis/ 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 1.panta otro daļu , ņemot vērā 2015.gada  26.oktobra 

Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR 

–13 ( Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis 

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

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

 

Apstiprināt noteikumus “Kārsavas  pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība”/pielikumā/. 

21.& 

Par pašvaldības grants ceļu atlases kritēriju apstiprināšanu pasākuma “Pamatpakalpojumi 

un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 

/T.Vorkalis/ 

 

 

     Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „ Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

2.punktu un uz Ministru kabineta 2015. gada 18.augusta noteikumu Nr.475 „Valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 8. un 18.8. punktiem, ņemot vērā 

2015.gada  26.oktobra Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo 

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

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

Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns, 

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

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Kārsavas novadā pasākumam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

paredzētais publiskais finansējums ar atbalsta intensitāti 90% ir 1,15 milj.euro. 

Kārsavas novada pagasta pārvaldēm (Goliševas, Malnavas, Mērdzenes, Mežvidu, Salnavas 

) pasākumā pieejamo finansējumu aprēķināt proporcionāli pagasta kopējam ceļu garumam.  

 

2. Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības grants seguma ceļu vai ceļa posmu 
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(turpmāk tekstā-ceļš) būvniecības vai pārbūves atlases kritērijus pagasta teritorijā 

„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos”” projektiem: 

 

2.1. Pašvaldības autoceļa nozīmīgums pasākuma mērķa - uzņēmējdarbības 

veicināšana, sasniegšanai: 

 

2.1.1. Uzņēmēju skaits, t.sk. lauksaimniecības uzņēmumi, kuri projektā plānoto ceļu, 

izmanto produkcijas ražošanai, pārstrādei vai pārvadāšanai: 

   Neizmanto neviens - 1 

   Izmanto līdz 2 uzņēmējiem - 2 

   Izmanto 2 un vairāk uzņēmēji – 3 

Par katru jauno uzņēmēju un bioloģisko uzņēmēju, kas atrodas pie ceļa, tiek piešķirts papildus 

1 punkts, turklāt par 1uzņēmēju var tikt piešķirts ne vairāk kā 1 punkts. 

 

2.1.2. Plānotais ceļš nodrošina savienojumu ar citiem vienādas nozīmes vai augstākas 

nozīmes ceļiem un ir nozīmīgs preču – pakalpojumu plūsmā novada un starpnovadu mērogā: 

 Nenodrošina savienošanu-1 

 Nodrošina savienošanu-2 

 

2.1.3. Plānotais ceļš ir integrēta tipa projekts, kas tiek īstenots kopā ar pievadceļu izbūvi 

uzņēmējdarbības objektiem 4.3.apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un 

mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”: 

 Nav -0 

 Ir – 2 

 

2.2. Pašvaldības autoceļa nozīmīgums pasākuma mērķa - apdzīvotības saglabāšanās, 

sasniegšanai: 

 

 2.2.1. apdzīvotu māju skaits, kas atrodas projekta plānotajā ceļa posmā: 

  Nav nevienas apdzīvotas mājas-0 

 Līdz 2 dzīvojamām mājām-1 

 Vairāk par 2 dzīvojamām mājām-2 

Par ceļu, kuru izmanto skolēni, lai nokļūtu līdz izglītības iestādei ar pašvaldības autobusu vai 

ar personīgo autotransportu, tiek piešķirts papildus 1 punkts. 

 

2.3.Pašvaldības autoceļa tehniskais stāvoklis: 

 Labs -0 ( Ceļa bojājuma pakāpe ir niecīga un apjoms-mazs) 

 Apmierinošs -1 ( Ceļa bojājuma pakāpe ir niecīga un apjoms vidējs, bojājuma pakāpe ir 

vidēja un apjoms – mazs. Defekti  būtiski neietekmē ceļa ekspluatācijas un funkcionālās 

īpašības) 
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 Slikts-2 ( Ceļa bojājuma pakāpe ir vidēja un apjoms vidējs, bojājuma pakāpe ir liela un 

apjoms – niecīgs. Defekti ietekmē ceļa ekspluatācijas īpašības un paātrina ceļa tālāko 

bojāšanos) 

 

  3. Organizēt vietējo uzņēmēju sapulci, informēt par apstiprinātajiem atlases kritērijiem un 

diskusiju rezultātā izveidot novada teritorijā nozīmīgāko grants seguma atjaunošanas 

pašvaldības ceļu sarakstu prioritārā secībā.  

 

22.& 

Par telpu iznomāšanu 

/V.Lipska/ 

 

 

                                                                     1. 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts individuālā komersanta “AAA”, vienotais 

reģistrācijas Nr. 46802001947, juridiskā adrese: Vienības iela 74a-11, Kārsava, Kārsavas novads, 

iesniegums, kurā tiek lūgts nodot nomas lietošanā telpu – mācību klasi Kārsavas vidusskolas ēkā, 

Vienības ielā 101, Kārsavā. Nomas mērķis – mācību priekšmeta “Ceļu satiksmes noteikumi un 

satiksmes drošība” apmācība. Vēlamais iznomāšanas laiks – 3 gadi. 

 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  26.oktobra 

Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR 

–13 ( Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis 

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

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

 

 

 

 3.1.Nodot individuālajam komersantam “AAA”, vienotais reģistrācijas Nr. 46802001947, 

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.  
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                                                                      2. 

 

 Kārsavas novada pašvaldības iepirkumu komisija organizē publisko iepirkumu par skolēnu 

ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Kārsavas vidusskolā, Vienības iela 101, Kārsava, Kārsavas 

novads. 

 Iepirkuma nolikumā ir paredzēts nosacījums, ka pretendents izmanto pakalpojuma 

sniegšanai savu virtuves aprīkojumu, bet ēdiena gatavošana un pasniegšana notiek skolas virtuvē un 

ēdnīcā. 

 Tāpēc iepirkuma nolikumā ir jāparedz skolas telpu – virtuves un ēdnīcas – iznomāšana 

pakalpojuma sniedzējam un jānosaka nomas maksa par vienu kvadrātmetru iznomājamās platības. 

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

likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, kurā 

noteikts, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, 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” 7.punktu, ņemot vērā 

apstākli, ka ēdināšanas pakalpojuma izmaksās pakalpojuma sniedzējs iekļaus arī pašvaldības 

noteikto nomas maksu, ņemot vērā 2015.gada  26.oktobra Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās 

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

jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Pēteris Laganovskis,   Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris 

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

nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 1.Noteikt nomas maksu par Kārsavas vidusskolas internāta ēdnīcas un virtuves telpu nomu 

publiskā iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Kārsavas novada Kārsavas vidusskolā” 

ietvaros – 0,14 EUR, par vienu kvadrātmetru mēnesī (ieskaitot PVN 21%). 

 2.Noteikt nomas līguma darbības termiņu atbilstoši publiskā iepirkuma pakalpojuma 

termiņam. 

 

                                                                       23.& 

 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  26.oktobra Kārsavas novada pašvaldības  

apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Pēteris 

Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis, Vairis 

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

 

1.1.Piedzīt no L. B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2013.-2015.g.1-2.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 

Gaidai Rutkovskai, Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne. 
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1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

             2.1.Piedzīt no J. V. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2013-2015.g.1.-3.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 

Anitai Kalniņai, prakses vieta: Bērzpils iela 2, Balvi, LV 4501. 

               2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

3.1.Piedzīt no A. B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2012.-2015.g.1., 2.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. 

 

 

24.& 

     Par pedagogu materiālās stimulēšanas kārtības apstiprināšanu 

/E.Puksts/ 

 

                 Pamatojoties uz 2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 836” 

Pedagogu darba samaksas noteikumi “ , ņemot vērā 2015.gada  26.oktobra Kārsavas novada 

pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Pēteris 

Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis, Vairis 

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

 

 Apstiprināt pedagogu materiālās stimulēšanas kārtību/pielikumā/. 

 

 

25.& 

                        Par  ziedojumu ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu 

/S.Sprukte/ 

 

 

1. Fiziska persona Kārsavas novada domes ziedojumu kontā  2.10.2015 ir ieskaitījusi EUR 

18.00 ( astoņpadsmit eiro )  Malnavas PII kolektīva pieredzes apmaiņas braucienam uz 

Balviem.     

2. Fiziska persona Kārsavas novada domes ziedojumu kontā 19.10.2015 ir ieskaitījusi EUR 

10.00 ( desmit eiro ) Malnavas PII bērniem mācību ekskursijai.  

3. Fiziska persona Kārsavas novada domes ziedojumu kontā 26.10.2015 ir ieskaitījusi EUR 

50.00 ( piecdesmit eiro ) Kārsavas kultūras nama amatierteātru starpkultūru sadarbības 

braucienu finansēšanai.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā 2015.gada  26.oktobra Kārsavas novada 

pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, 
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kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Pēteris 

Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis, Vairis 

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

 

1. Apstiprināt Kārsavas novada domes ziedojumu budžeta ieņēmumos fiziskas personas 

ieskaitītos līdzekļus EUR28.00 ( divdesmit astoņi eiro ) apmērā [EKK-2139900] Malnavas 

PII bērnu mācību  ekskursijai EUR 10.00 ( desmit eiro ), Malnavas PII kolektīva pieredzes 

apmaiņas braucienam uz Balviem EUR 18.00 ( astoņpadsmit eiro)  (48- EKK 2322 ) 

2. Apstiprināt Kārsavas novada domes ziedojumu budžeta ieņēmumos fiziskas personas 

ieskaitītos līdzekļus EUR 50.00 ( piecdesmit eiro ) Kārsavas kultūras nama amatierteātru 

starpkultūru sadarbības braucienu finansēšanai(36-EKK-2322). 

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

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt  Kārsavas novada pašvaldības  izpilddirektoram 

T.Vorkalim. 

 

26.& 

                                     Par grozījumu veikšanu amatu sarakstā  

/A.Malakāne/ 

  

 

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

4.punktu, ņemot vērā 2015.gada  26.oktobra Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, 

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

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

Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, 

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

ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā saskaņā ar 

pielikumu. 

 

27.& 

                   Par  līdzekļu piešķiršanu sporta inventāram un sporta tērpiem 

/T.Vorkalis/ 

 

12.10.2015. Kārsavas novada pašvaldībā saņemts sporta metodiķa M. Olipova iesniegums 

(Nr.887/1.3.11.1) ar lūgumu piešķirt līdzekļus 2000.00 euro apmērā sporta inventāra un sporta tērpu 

iegādei.  Minēto finansējumu novirzīt no sporta pasākumu atalgojuma fonda ietaupītiem līdzekļiem.  

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

prioritātes VP3/iedzīvotāju izglītības līmeņa un sabiedriskās aktivitātes palielināšana, kā arī kultūras 
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un sporta pieejamības veicināšana, RV3.1/ izglītības un sporta infrastruktūras attīstība, U3.1.4/ 

izveidot, labiekārtot un modernizēt novada sporta infrastruktūru, lai katram novada iedzīvotājam 

būtu iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, ietvaros,  

Saistošo noteikumu Nr.13„Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 26.februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2015. gadam””  5.5. punktā veikti 

budžeta grozījumi  sporta inventāra iegādes finansēšanai 2000.00 euro,  nodrošināšanai. 

 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2015.gada  26.oktobra Kārsavas novada pašvaldības  

apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Pēteris 

Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis, Vairis 

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

 

 

1. Piešķirt 2000,00 euro (divi tūkstoši eiro, 00 centi) sporta inventāra un sporta tērpu iegādei, 

saskaņā ar pievienoto tāmi.  

2. 1.punktā preču iegādes apmaksu veikt no programmas, sporta pasākumi, (budžeta 

klasifikācijas kods 08.620., struktūrvienība- 44, ekonomiskās klasifikācijas kods 2312, 

2361)  

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi sporta metodiķi M. Olipovu. 

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

 

 

28.& 

Par  līdzekļu piešķiršanu ūdenssaimniecības attīstībai Kārsavas novada Malnavas pagasta 

Malnavas ciemā 

/T.Vorkalis/ 

 

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

prioritātes VP7/infrastruktūras attīstība, RV7.2/ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, U7.2.1/ 

sakārtot un attīstīt ūdenssaimniecības sistēmu ietvaros, 2014.gadā ūdenssaimniecības attīstībai 

Malnavas ciemā  veikta topogrāfija 2435.00 euro apmērā.  

2015.gada attīstības budžetā plānots un izstrādāts tehniskais projekts Kārsavas novada  Malnavas 

pagasta Malnavas ciema ūdenssaimniecības attīstībai par summu 3630,00 euro un veikta tehniskā 

projekta ekspertīze 250.00 euro apmērā.  

Būvdarbiem veikta iepirkuma procedūra  un noteikts uzvarētāja pretendents SIA “RUBATE”, ar 

kuru nolemts noslēgt līgumu par summu 71604,84 euro bez PVN. Būvuzraudzības pakalpojuma 

veikšanai nepieciešami 2000.00 euro. 

Saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 26.februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2015. gadam””  5.4. punktā veikti 

budžeta grozījumi  ūdenssaimniecības attīstībai Malnavas ciemā nepieciešamā finansējuma, 

būvdarbiem un būvuzraudzībai kopsummā ar PVN 88650.00 euro,  nodrošināšanai. 
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  Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2015.gada  26.oktobra Kārsavas novada pašvaldības  

apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Pēteris 

Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis, Vairis 

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

 

 

1. Piešķirt 88650euro (astoņdesmit astoņi tūkstoši seši simti piecdesmit  eiro, 00 centi) 

ūdenssaimniecības attīstībai Kārsavas novada Malnavas pagasta Malnavas ciemā ,saskaņā 

ar pievienoto tāmi. 

2. Apmaksu veikt no pamatbudžeta programmas, ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada 

Malnavas pagasta, Malnavas ciemā, (budžeta klasifikācijas kods 05.600, struktūrvienība- 

115, ekonomiskās klasifikācijas kods 5240). 

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi ūdenssaimniecības, kanalizācijas un 

elektrosaimniecības uzturēšanas speciālistu L.Miezi. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram T.Vorkalim un Malnavas pārvaldes 

vadītājai I.Kaupužei. 

 

                                                    29.& 

                                             Par pamatkapitāla palielināšanu 

/T.Vorkalis/ 

  

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

prioritātes VP4/veselības un sociālās aprūpes pieejamības uzlabošana, RV4.1/ sociālās aprūpes 

pakalpojumu pieejamības uzlabošana, U4.1.3/nodrošināt sociālās mājas aprīkojuma iegādi un daļēju 

rekonstrukciju ietvaros, 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “par Kārsavas novada 

pašvaldības budžetu 2015.gadam” plānots palielināt SIA “Kārsavas slimnīca” reģistrācijas 

Nr.40003257732  pamatkapitālu par 15000.00 euro, ēkas"Gvelzis"  remontdarbiem. 

SIA “Kārsavas slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003257732 kapitāla daļas 100% pieder Kārsavas 

novada pašvaldībai. 

 SIA “Kārsavas slimnīca” piederošā  ēka nepieciešana pašvaldības sociālo funkciju nodrošināšanai; 

humānās palīdzības sadalīšanai, pārtikas paku izvietošanai un sadalīšanai un citu sociālo funkciju 

nodrošināšanai. Veicot tirgus izpēti,  sagatavota tāme ēkas jumta un logu nomaiņai summā 14894 

euro apmērā.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām 

un kapitālsabiedrībām” 42.pantu, 43.panta pirmās daļas 1.punktu, 48.panta pirmās daļas 9.punktu, 

Komerclikuma 152.panta pirmo daļu, 198.panta pirmo daļu, ņemot vērā 2015.gada  26.oktobra 

Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR 

–13 ( Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis 

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

Vorkalis, Vairis Poikāns) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas slimnīca”, vienotais reģistrācijas 

Nr. 40003257732, pamatkapitālā EUR 14894,00 (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri   

euro un 00 centi). 

2. Lēmuma 1.punktā noteikto ieguldījumu veikt naudā EUR 14894,00 apmērā (piecpadsmit 

tūkstoši euro un 00 centi) 

3. Ieguldījuma finansēšanas avots: Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžets. 

4. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un SIA „Kārsavas slimnīca” valdei veikt 

turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai. 

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

 

 

30.& 

                                                  Par traktortehnikas iegādi 

/T.Vorkalis/ 

 

23.10.2015. Kārsavas novada pašvaldībā saņemts autoceļu uzturēšanas vecākā  speciālista 

A. Šarkovska iesniegums (Nr 918/1.3.11.1) ar lūgumu piešķirt līdzekļus 40000.00 euro  jauna 

traktora iegādei pašvaldības autoceļu kvalitatīvas uzturēšanas nodrošināšanai. 

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

prioritātes VP7/ infrastruktūras  attīstība, RV 7.1/Kārsavas novada sasniedzamības uzlabošana un 

ceļu /ielas infrastruktūras attīstībaU7.1.3./uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras tehnisko 

stāvokļi ietvaros, lietderīgi  katru gadu pakāpeniski atjaunot pašvaldības autoceļu traktortehniku. 

Saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 26.februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2015. gadam””  6.2. punktā veikti 

budžeta grozījumi  traktora iegādei kopsummā ar PVN 40000.00 euro,  nodrošināšanai. 

 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2015.gada  26.oktobra Kārsavas novada pašvaldības  

apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Pēteris 

Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis, Vairis 

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

 

1. Piešķirt 40000.00 euro (četrdesmit tūkstoši eiro, 00 centi) traktora iegādei  autoceļu 

uzturēšanas nodrošināšanai Malnavas pārvaldē. 

2. Apmaksu veikt no pamatbudžeta programmas, Malnavas pārvaldes teritorijas uzturēšana 

, (budžeta klasifikācijas kods 06.601, struktūrvienība- 110, ekonomiskās klasifikācijas 

kods 5231). 

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi Malnavas pārvaldes vadītāju I.Kaupuži un 

autoceļu uzturēšanas vecāko speciālistu A. Šarkovski. 

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

 

 

                                                                   31.& 
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                                             Par finansējuma piešķiršanu  

/P.Laganovskis/ 

 

26.10.2015. Kārsavas novada pašvaldībā saņemts Kārsavas novada pensionāru apvienība 

/reģistrācijas Nr.4000814909, Malnavas iela 4, Kārsava/ valdes priekšsēdētājas Z.Rītiņas 

iesniegums (Nr 926/1.3.11.1) ar lūgumu piešķirt līdzekļus 200.00 euro apmērā,  dalības maksas 

segšanai Latgales Reģionālai pensionāru apvienībai.  

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

vērā 2015.gada  26.oktobra Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un 

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

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns, 

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

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt 200,00 euro (divi simti eiro, 00 centi)  Kārsavas novada pensionāru apvienībai 

dalības maksas segšanai Latgales Reģionālai pensionāru apvienībai . (budžeta klasifikācijas kods 

08.620., struktūrvienība-90, ekonomiskās klasifikācijas kods 3263). 

2. Lēmuma 1.punktā minēto summu ieskaitīt Latgales Reģionālai pensionāru, reģistrācijas 

Nr.40008122844, Šaurā iela 21-64, Daugavpils, kontā Nr.LV53UNLA0050012115682. 

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

neparedzētiem gadījumiem” 200.00 EUR apmērā, veicot attiecīgos budžeta grozījumus. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības priekšsēdētājas 

vietniekam P.Laganovskim. 
 
 

                                                                                 32.& 

                                                           Par  līdzekļu piešķiršanu  

/T.Vorkalis/ 

 

26.10.2015. Kārsavas novada pašvaldībā saņemts iesniegums (Nr.929/1.3.11.1) ar lūgumu 

piešķirt līdzekļus 1856.00 euro apmērā,  ūdens filtru uzstādīšanai atdzelzošanas stacijā  Salnavas 

komunālajā saimniecībā. 

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

prioritātes VP7/infrastruktūras attīstība, RV7.2/ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, U7.2.1/ 

sakārtot un attīstīt ūdenssaimniecības sistēmu ietvaros, 2015.gada Salnavas ciemā plānota 

kanalizācijas pieslēgšana Parka ielā 1530,00 euro apmērā.  

Iesniegumā paskaidrots, ka minētais tīklu posms tīrīts ar augstspiediena metodi, nodrošinot 

apmierinošu tīklu funkcionēšanu, bet ietaupītos līdzekļus lietderīģi novirzīt ūdns atdzelzošanas filtru 

nomaiņai, jo ūdens analīžu rādītāji neatbilsts ES normatīviem rādītājiem. 

Saistošo noteikumu Nr.13„Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 26.februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2015. gadam””  5.6 . punktā veikti 

budžeta grozījumi ūdens filtru nomaiņas izdevumu 1856.00 euro,  nodrošināšanai. 

 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2015.gada  26.oktobra Kārsavas novada pašvaldības  

apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, 
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sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Pēteris 

Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis, Vairis 

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

 

1. Piešķirt 1856,00 euro (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit seši eiro, 00 centi) ūdens filtru 

nomaiņai atdzelzošanas stacijā Salnavas komunālajā saimniecībā , saskaņā ar pievienoto 

tāmi. 

2. Apmaksu veikt no pamatbudžeta programmas, Salnavas komunālā saimniecība, (budžeta 

klasifikācijas kods 05.600, struktūrvienība- 22, ekonomiskās klasifikācijas kods 2241), 

veicot budžeta grozījumus. 

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi attīrīšanas iekārtu operatoru A.Savicki. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram T.Vorkalim un Salnavas pārvaldes 

vadītājai A.Gabrānei. 

 

 

                                                                  33.& 

                                                      Par  līdzekļu piešķiršanu  

/P.Laganovskis/ 

 

23.10.2015. Kārsavas novada pašvaldībā saņemts Goliševas pagasta pārvaldes vadītāja A. 

Posredņikova iesniegums (Nr 925/1.3.11.1) ar lūgumu piešķirt līdzekļus 465.00 euro apmērā, 

tualetes telpas ierīkošanai feldšeru vecmāšu punktā. 

Iesniegumā paskaidrots, ka minētā telpa nepieciešama, lai nodrošinātu kvalitatīvu ārstniecības 

pakalpojumu personām ar kustību traucējumiem. 

 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2015.gada  26.oktobra Kārsavas novada pašvaldības  

apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Pēteris 

Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis, Vairis 

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

 

1. Piešķirt 465,00euro (četri simti sešdesmit pieci  eiro, 00 centi) tualetes telpas ierīkošanai 

feldšeru vecmāšu punktā ,saskaņā ar pievienoto tāmi. (budžeta klasifikācijas kods 07.210, 

struktūrvienība- 32, ekonomiskās klasifikācijas kods 235005) 

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

neparedzētiem gadījumiem” , veicot attiecīgos budžeta grozījumus. 

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi Goliševas pagasta pārvaldes vadītāju A. 

Posredņikovu. 

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

 

 

                                                           34.& 
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Par saistošo noteikumu Nr. 13   „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 26.februāra 

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

apstiprināšanu 
 

/S.Sprukte/ 

 

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

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

2015.gada  26.oktobra Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo 

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

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

Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns, 

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

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 13 „Grozījumi Kārsavas  novada domes 2015.gada 

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

 

2.Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.13 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai 

elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie 

noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

35.& 

Par apkures katla iznomāšanu 

SIA „Kārsavas slimnīca” 

/P.Laganovskis/ 

 

 1.Kārsavas pilsētas dome ir uzstādījusi 800 kWt apkures katlu sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „Kārsavas slimnīca” piederošajā kurtuvē. Tā vērtība pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaites 

reģistrā ir EUR 18241,22. 

 2.Izmantojot siltuma ražošanā pašvaldībai piederošo apkures katlu, sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību ”Kārsavas slimnīca” piegādā siltumu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei. 

 Pamatojoties uz Kārsavas pilsētas domes 2008.gada 22.oktobra sēdes lēmumu Nr.5, prot. 

Nr.10, pašvaldība minēto apkures katlu bija iznomājusi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”Kārsavas 

slimnīca”. Nomas līguma darbība ir jāpagarina, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

14.punkta a) apakšpunktam un likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 2.punktam un 5.panta 1.daļai. 

 3.Saskaņā ar 15.12.2009. Ministru Kabineta noteikumu nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta 

iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 2.1.1.nodaļu,  apkures katla nolietojuma likme taksācijas 

periodā – 1 gadā – ir 10% no tā vērtības. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un ņemot vērā uzskaitīto normatīvo aktu prasības, kā arī 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunktu, ņemot vērā 2015.gada  

26.oktobra Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo 

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

balsojot: PAR –13 ( Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars 
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Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns, Ligita Maģiča, Andris 

Šicāns, Juris Vorkalis, Vairis Poikāns) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 Turpināt iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kārsavas slimnīca” apkures katlu, kurš 

uzstādīts sabiedrībai piederošajā katlu telpā, nosakot nomas maksu EUR 152,01 mēnesī vai EUR 

1824,12 gadā. Nomas līguma termiņu noteikt līdz 2018.gada 31.decembrim. 
 

 

                                                         36.& 

                                              Par līdzekļu piešķiršanu 

/T.Mūrnieks/ 

 

26.10.2015. Kārsavas novada pašvaldībā saņemts iesniegums (Nr.930 /1.3.11.1) ar lūgumu piešķirt 

līdzekļus 1908.00 euro apmērā, Mežvidu ciema teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai zemes 

gabalā “Pagastmāja” k.nr. 68700060247. 

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

prioritātes ietvaros,  

Saistošo noteikumu Nr.13„Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 26.februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2015. gadam”” 5.7. punktā veikti 

budžeta grozījumi Mežvidu ciema teritorijas labiekārtošanas darbu,  zemes gabalā “Pagastmāja” 

k.nr. 68700060247, izdevumu 1908.00 euro,  nodrošināšanai. 

 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2015.gada  26.oktobra Kārsavas novada pašvaldības  

apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Pēteris 

Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis, Vairis 

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

 

 

1. Piešķirt 1908,00euro (viens tūkstotis deviņi simti astoņi  eiro, 00 centi) Mežvidu ciema 

teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai zemes gabalā “Pagastmāja” k.nr. 

68700060247,saskaņā ar pievienoto tāmi. 

2. Apmaksu veikt no pamatbudžeta programmas, Mežvidu teritorijas uzturēšana, (budžeta 

klasifikācijas kods 06.601, struktūrvienība- 111, ekonomiskās klasifikācijas kods 2241), 

veicot budžeta grozījumus. 

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi  inženierkomunikāciju un tehnikas uzturēšanas 

speciālists T.Mūrnieks. 

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

 

 

37.& 

Par saistošo noteikumu  Nr. 14 “ Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā “ pieņemšanu 
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 /A.Malakāne/ 

 
Pamatojoties uz LR likuma  „Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļu, ņemot vērā 2015.gada  

26.oktobra Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo 

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

balsojot: PAR –13 ( Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars 

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

Šicāns, Juris Vorkalis, Vairis Poikāns) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 
1. Pieņemt  saistošo noteikumu Nr. 14 projektu  “ Par pabalstiem autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā “/pielikumā/ 

 

2.Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. 14 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai 

elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie 

noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.                                                         

 

38.& 

Par  saistošo noteikumu Nr.15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas 

novadā”pieņemšanu 

      /A.Malakāne/ 

Pamatojoties uz likuma LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta 

pirmās daļas 13.punktu ,LR  likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”    35.panta ceturto 

daļu, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr. 913„Noteikumi par garantēto minimālo 

ienākumu līmeni” 3.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.panta sesto daļu, 

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu” 17., 19.4. apakšpunktu, ņemot vērā 2015.gada  26.oktobra Kārsavas 

novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 

( Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis 

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

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

 

1. Pieņemt  saistošo noteikumu Nr. 15 projektu  “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas 

novadā /pielikumā/ 

 

2.Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.15 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai 

elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie 

noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

                                                                      39.& 

                                                        Iesniegumu izskatīšana 

/P.Laganovskis/ 
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                                                                 1.  

 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. L. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam 

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  26.oktobra Kārsavas novada 

pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Pēteris 

Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis, Vairis 

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

 

 

Reģistrēt A.L.  pašvaldības  dzīvojamās platības palīdzības reģistrā, vispārējā grupā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

                                                                             2. 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. I. iesniegums ar lūgumu apmainīt viņai izīrēto 

dzīvokli __________ Kārsava, Kārsavas novads, pret citu dzīvokli. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24.pantu, ņemot vērā 2015.gada  26.oktobra Kārsavas novada 

pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Pēteris 

Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis, Vairis 

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

 

 

Noraidīt V. I. iesniegumā izteikto lūgumu apmainīt viņai izīrēto dzīvokli pret citu 

dzīvokli.  

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 
 

 

3. 

1.Kārsavas novada pašvaldībā  ir saņemts iesniegums no N. M. par  materiālās palīdzības  sniegšanu 

elektroenerģijas parāda apmaksai. 

1.1. Pamatojoties uz   likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu   , ņemot vērā 2015.gada  

26.oktobra Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo 

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

balsojot: PAR –13 ( Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars 

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

Šicāns, Juris Vorkalis, Vairis Poikāns) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 Atteikt  N. M. palīdzību elektroenerģijas parāda apmaksai. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 
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                                                               40.& 

               Par apbalvojuma “ Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķiršanu 

/J.Vorkalis/ 

 

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka ,ka 

pašvaldības autonomās funkcijas ir  rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 

saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm 

un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.),2010.gada 24.marta domes sēdē 

apstiprināto nolikumu „Par apbalvojuma „Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķiršanu”, 2011.gada 

24.augusta   domes sēdē apstiprināto nolikumu” Kārsavas novada pašvaldības Atzinības raksta 

nolikums”, ņemot vērā ņemot vērā 2015.gada  23.oktobra Kārsavas novada pašvaldības izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Pēteris 

Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis, Vairis 

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

1. Izvirzīt apbalvojumam  „ Kārsavas novada Goda pilsonis” : 

 

Viktoriju  Krišānu par ilggadēju   darbu un ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā, 

audzināšanā,   par  sportistu panākumu kaldināšanu, par  Mežvidu pagasta un Kārsavas 

novada popularizēšanu valstī. 

 

2. Piešķirt Kārsavas novada Atzinības rakstu sekojošiem kandidātiem: 

 

2.1.Jānim Barkānam  par ieguldījumu informācijas tehnoloģiju ieviešanu, jaunatnes 

izglītošanu  un novada teritoriālās plānošanas uzsākšanā; 

2.2.Veronikai  Zelčai par  apzinīgu, godprātīgu  un profesionālu darbu  savā jomā; 

2.3. Jānim Lipskim par ģimenisko vērtību saglabāšanu,  inovatīvu ideju ieviešanu un 

lauksaimniecības attīstības veicināšanu Kārsavas novadā; 

2.4.Inārai Dovgiallo par ieguldījumu kora dziesmas popularizēšanā,  garīgo vērtību  

uzturēšanu un saglabāšanu novadā. 

 

                                                                   41.& 

                                    Par Atzinības raksta piešķiršanu 

/J.Vorkalis/ 

 

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka ,ka 

pašvaldības autonomās funkcijas ir  rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 

saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm 

un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.)”, 2011.gada 24.augusta   domes sēdē 

apstiprināto nolikumu” Kārsavas novada pašvaldības Atzinības raksta nolikums”, ņemot vērā ņemot 
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vērā 2015.gada  23.oktobra Kārsavas novada pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, 

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

ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu : 
 

1.1.Antoņiņai Babānei par  ilggadīgu, panākumiem bagātu darbu lauksaimniecības 

konsultantes amatā, kas ir veicinājis un stiprinājis  lauksaimniecības izaugsmi un attīstību, 

inovāciju ieviešanu Kārsavas novadā; 

1.2.   Inārai Suseklei  par apzinīgu, godprātīgu  un profesionālu darbu  savā jomā. 

 

 

                                                       42.& 

Par Kārsavas mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu 

                                                        /J.Vorkalis/ 

 

 Pamatojoties Valsts pārvaldes likuma28.pantu, Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un  

Profesionālās izglītības likuma 17. pantu, ņemot vērā ņemot vērā 2015.gada  23.oktobra Kārsavas 

novada pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR –13 ( Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  Edgars 

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

Šicāns, Juris Vorkalis, Vairis Poikāns) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

            Apstiprināt Kārsavas mūzikas un mākslas skolas nolikumu/pielikumā/. 

 

                                                      43.& 

Par  Kārsavas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumu 

apstiprināšanu 

/J.Vorkalis/ 

 

 

Pamatojoties Profesionālās izglītības likuma 27.panta 9. punktu, Izglītības likuma 3.pantu un 

Kārsavas Mūzikas un mākslas  skolas nolikumu, ņemot vērā ņemot vērā 2015.gada  23.oktobra 

Kārsavas novada pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR –13 ( Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  

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

Andris Šicāns, Juris Vorkalis, Vairis Poikāns) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

            Apstiprināt Kārsavas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumus 

/pielikumā/. 

 

Papildus jautājumi: 

44.& 



36 

 

Par pašvaldības kustamās 

mantas nodošanu atsavināšanai 

           /T.Vorkalis/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka 

tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, “Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātas 

publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai 

tās noteiktā institūcija, 6.panta trešo daļu, kas nosaka, ka lēmumā par atsavināšanu norāda 

atsavināšanas veidu, 8.panta piekto daļu, kas nosaka, kustamās mantas novērtēšanas komisijas 

sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura saskaņā ar likuma 6.panta nosacījumiem 

ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu, 2011.gada 1.februāra MK noteikumu Nr.109 

“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu, kas nosaka, ka pēc atsavināšanas 

ierosinājuma reģistrēšanas un noteikumos minēto dokumentu saņemšanas, atvasinātas publiskas 

personas lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai, 

atklāti balsojot: PAR –13 ( Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  

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

Andris Šicāns, Juris Vorkalis, Vairis Poikāns) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu: 

1.1. traktoru MTZ – 82.1, reģ. nr. T8264LA; 

1.2. traktoru JUMZ 6KL, reģ. nr. T1619LD; 

1.3. traktoru MTZ – 82L, reģ. nr. T3006LR; 

1.4. autobusu PAZ-32050, reģ. nr. DV 1476. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Uzdot domes Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai pasūtīt šī lēmuma 1.punktā 

minētās kustamās mantas /izņemot autobusa PAZ-32050, reģ. nr. DV 1476, kurš jau ir novērtēts/ 

tirgus vērtības noteikšanu, veikt kustamās mantas novērtēšanu un izstrādāt izsoles noteikumus. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram Tomam 

Vorkalim. 
 

 

     45.&           

  Par  komisijas apstiprināšanu  pašvaldības grants ceļu izvērtēšanai  

/T.Vorkalis/ 

 

 Pamatojoties  uz likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,kas nosaka, ka 

tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, 

valdēs un darba grupās ,  Ministru kabineta 2015. gada 18.augusta noteikumu Nr.475 „Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 8. un 18.8. punktiem , 

atklāti balsojot: PAR –13 ( Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis,  

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

Andris Šicāns, Juris Vorkalis, Vairis Poikāns) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt komisiju pašvaldības grants ceļu izvērtēšanai 5 cilvēku sastāvā: 

Juris Poikāns 

Aleksandrs Šarkovskis 

Toms Vorkalis 

Tālis Mūrnieks 

Andrejs Krišāns 

2. Komisijas darba procesā pieaicināt pagastu pārvalžu vadītājus bez balss tiesībām. 

 

 

46.& 

Par nekustamo īpašumu daļu  apvienošanu 

/A.Orinska/ 

Kārsavas novada pašvaldībā 26.10.2015. ir saņemts  SIA “MikroKods”, reģistrācijas LV 

50003167591,  juridiskā adrese- Brīvības iela 224, Rīga, iesniegums ( reģ. 26.10.2015., 

Nr.1.3.9/817) par zemes vienību apvienošanu. 

  SIA “MikroKods”, kas veic Latvijas-Krievijas valsts robežas joslas uzmērīšanu un robežas 

joslas ierīkošanai nepieciešamo fiziskām un juridiskām personām piederošo nekustamo īpašumu 

atsavināšanas dokumentu izstrādi, pamatojoties uz  laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 27.08.2015. 

publicēto Ministru kabineta  rīkojumu Nr.461, ar kuru atļauts Iekšlietu ministrijai Latvijas 

Republikas un Krievijas Federācijas  valsts robežas joslas ierīkošanai12m platumā pirkt virkni 

īpašumu, tanī skaitā arī Goliševas pagasta nekustamo īpašumu “Stārķi”, “Dzintari”, “Upeskrasts” un 

“Vecupes” daļas- atsevišķas zemes vienības, kuras nav reģistrētas zemesgrāmatā kā atsevišķi 

nekustamie īpašumi un tām nav atvēti jauni zemesgrāmatas nodalījumi, lūdz atļaut pievienot minētās 

zemes vienības Iekšlietu ministrijai piederošajam nekustamajam īpašumam “Līči 1”, kadastra 

numurs  6854 004 0445, Goliševas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000540725. 

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

4.punktu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

Aivars Lipskis,  Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns, 

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

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

Piekrist, ka SIA “MikroKods”, reģistrācijas LV 50003167591,  juridiskā adrese- Brīvības 

iela 224, Rīga, pievieno valstij Iekšlietu ministrijas personā piederošajam nekustamajam īpašumam 

“Līči 1”, kadastra numurs  6854 004 0445, Goliševas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 

100000540725, šādas pirkšanas ceļā atsavināmās un  valstij Iekšlietu  ministrijas personā  

Zemesgrāmatā reģistrējamās zemes vienības: 

 

1. nekustamā īpašuma “Stārķi”, kadastra Nr. 6854 004 0001 (Goliševas pagasta  

zemesgrāmatas nodalījums Nr. 2)  daļu- zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6854 004 

0387-0,12 ha platībā; 
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2.  nekustamā īpašuma “Dzintari”, kadastra Nr.6854 004 0057 (Goliševas pagasta  

zemesgrāmatas nodalījums Nr. 61)  daļu- zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6854 004 

0410-0,32 ha platībā; 

 

3. nekustamā īpašuma “Upeskrasts”, kadastra Nr.6854 005 0001 (Goliševas pagasta  

zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1)  daļu- zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6854 005 

0124-0,23 ha platībā; 

 

4. nekustamā īpašuma “Vecupes”, kadastra Nr.6854 004 0119) (Goliševas pagasta  

zemesgrāmatas nodalījums Nr.122)  daļu- zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6854 004 

0423-0,77 ha platībā. 

 

 

Sēde slēgta plkst.16.10 

 

 

 

 

Sēdi vadīja      Kārsavas novada domes priekšsēdētājas vietnieks P.Laganovskis 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 


