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Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads,LV-5717 
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  DOMES     SĒDES PROTOKOLS 
Kārsavā 

 

 24.02.2016.                                                                  Nr.3 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēde atklāta plkst. 15.00 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova 

 

Piedalās-  

Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs 

Krišāns, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars 

Puksts, Ligita Maģiča 

 

 

Nepiedalās –  

 Deputāti  -   Vairis Poikāns, Andris Ļubka- aizņemti pamatdarbā 

 

 

Administrācijas darbinieki-  attīstības nodaļas vadītāja Inese Nagle, izpilddirektors Toms 

Vorkalis, sociālā dienesta vadītāja Andžela Malakāne,galvenā ekonomiste Svetlana Sprukte 

Klātesošās personas-   praktikante Līga Sēja 

 

  

 

Darba kārtība: 

 

1. Par projektējamā pašvaldības ceļa būvniecības vietas saskaņošanu 

mailto:dome@karsava.lv


2. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību robežu pārkārtošanu un platību  

precizēšanu  

3. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu 

4. Par zemes robežu plāna anulēšanu  

5.  Par apbūvētās zemes vienības  nomas lietošanas tiesībām 

 

6. Par pašvaldībai  un Rezerves zemes fondam piekritīgo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 6870 009 0004; 6870 005 8054  iznomāšanu 

7.  Par  nekustamā īpašuma „Logex” sadalīšanas realizēšanai nepieciešamā zemes ierīcības 

projekta izstrādi, izstrādes  nosacījumiem un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam zemes 

gabalam 

8. Par adreses piešķiršanu  ēkām un būvēm 

9. Par zemes nomas platības precizēšanu 

10. Par kustamās mantas – traktora JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs T1619LD,     

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

11. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 3B-1, Kārsava, Kārsavas novads            izsoles 

rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

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

atsavināšanu trešajā izsolē  un grozījumiem izsoles noteikumos 

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Prīži”,  Salnavas pagasts, Kārsavas novads 

nodošanu atsavināšanai 

14. Par adreses maiņu 

15. Par satiksmes ierobežojumiem uz  Kārsavas novada pašvaldības ceļiem 

16. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par būvvaldes pakalpojuma sniegšanu 

17. Par savstarpējo norēķinu apstiprināšanu 

18. Par telpu iznomāšanu 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

20. Par   grozījumiem darba samaksas nolikumā 

21. Par grozījumiem amatu sarakstos uz 01.03.2016. 

22. Par  ziedojumu ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu  

23.  Grozījumi 2015.gada 23.aprīļa lēmumā  “ Kārsavas novada pašvaldības autoceļu 

fonda nolikumā” 

24. Par  līdzekļu piešķiršanu  



25. Par saistošo noteikumu Nr. 2   „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 

22.decembrī saistošajos noteikumos Nr.18 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 

2016. gadam”  apstiprināšanu 

26. Iesniegumu izskatīšana 

27. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu 

 

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

 

 

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

,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav , domes 

sēdes darba kārtība apstiprināta. Sēdes darba kārtībā 27 jautājumi.  

 

 
 

                                                                     1.§ 

Par projektējamā pašvaldības ceļa būvniecības vietas saskaņošanu 

/I.Silicka/ 

 

   Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa 

„Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām 

attīstības programmām” ietvaros plānots īstenot sadarbības projektu ”Bioloģisko attīrīšanas iekārtu, 

kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūve ar saistīto pievedceļu Kārsavas novada Mežvidu 

pagastā, Klonešnīkos”. 

  Projekta ietvaros tiks veikta transporta infrastruktūras sakārtošana  Kārsavas  novadā, lai 

paaugstinātu novadu konkurētspēju, sekmētu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu, uzlabotu 

satiksmes dalībnieku drošību, darba vietu un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, dzīves vietas 

pievilcības un dzīves kvalitātes celšanos. 
 

 Projekta mērķis atbilst Kārsavas novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam rīcības 

plānā noteiktajām prioritātēm VP1/ Uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras attīstība RV 1.1/ 

Atbalsta infrastruktūra un pakalpojumi uzņēmēju attīstībai U 1.1.3/ Sniegt atbalstu uzņēmējiem un 

to atbalsta organizācijām kursu un semināru organizēšanai, piedāvājot telpas, aprīkojumu u.c.un 

RV1.2/ Vides attīstības uzņēmējdarbības veikšanai U 1.2.1/ Ierakstīt pašvaldībai piekrītošās zemes 

Zemesgrāmatā, lai tās efektīvi varētu izmantot tālāk uzņēmējdarbībai (piem., nododot nomā 

uzņēmējiem). 

   Projekts ”Bioloģisko attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūve ar 

saistīto pievedceļu Kārsavas novada Mežvidu pagastā, Klonešnīkos” iekļauts Kārsavas novada 

investīciju plānā 2012. – 2018.gadam. 

Sakarā ar to, ka plānotā pievedceļa trase  šķērsos vairāku personu nekustamos īpašumus ( 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6870 002 0083, 6870 002 0077, 6870 002 0119)  ir 

nepieciešams panākt vienošanos  ar minēto zemes vienību īpašniekiem  par ceļa izbūves vietas 

saskaņošanu, ceļa izbūvei nepieciešamās zemes platības nodošanu pašvaldībai bezatlīdzības 



lietošanā, zemes ierīcības projekta  izstrādes nosacījumiem un tālākas ceļa būvei, reģistrācijai un 

īpašuma tiesību nostiprināšanai nepieciešamās zemes platības nodošanu pašvaldības īpašumā. 

Sakarā ar to, ka ceļa izbūvei nepieciešamās zemes nodalīšanas procesā jaunveidojamo zemes 

vienību platības būs mazākas par Kārsavas novada teritorijas plānojumā 2012.-2014. Gadam 

noteikto minimālo platību, ir nepieciešams pārkāŗtot robežas un mainīt nekustamā īpašuma sastāvu 

arī zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 002 0038, tādēļ ir jāvienojas ar minētās zemes 

vienības  īpašnieku par  nekustamā   īpašuma sastāva maiņu un zemes vienības iekļaušanu zemes 

ierīcības projekta izstrādes teritorijā. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 „Darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, 

reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 

īstenošanas noteikumi, „Kārsavas novada  attīstības programmas 2012.- 2018.gadam”, Investīciju 

plānu 2012.-2018.gadam, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

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

gadījumos, ņemot vērā 2016.gada  22.februāra Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  

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

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

Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, 

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Piedalīties sadarbības projektā ”Bioloģisko attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas un 

ūdensapgādes sistēmas izbūve ar saistīto pievedceļu Kārsavas novada Mežvidu pagastā, 

Klonešnīkos”. 

 

2. Noslēgt ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6870 002 0083, 6870 002 0077, 6870 

002 0119 īpašniekiem vienošanos par plānotā ceļa izbūves vietas saskaņošanu, ceļa izbūvei 

nepieciešamās zemes platības nodošanu pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā, zemes ierīcības projekta  

izstrādes nosacījumiem un tālākas ceļa būvei, reģistrācijai un īpašuma tiesību nostiprināšanai 

nepieciešamās zemes platības nodošanu pašvaldības īpašumā. 

 

 3. Panākt vienošanos un noslēgt sadarbības līgumu ar zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 6870 002 0038  īpašnieku par minētās zemes vienības iekļaušanu zemes ierīcības 

projekta izstrādes teritorijā un nekustamā īpašuma sastāva izmaiņām, kas saistītas ar izstrādājamā 

zemes ierīcības projekta realizāciju. 

 4. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Inesi Nagli. 

 

2.& 

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību robežu pārkārtošanu un platību  precizēšanu  

/I.Silicka/ 

 

 

Sakarā ar to, ka neuzmērīto pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Malnavas pagasta Malnavas 

ciema teritorijā robežas un platības Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta 

un telpiskajos datos  atšķiras no faktiskā  stāvokļa dabā, tika veikta zemes vienību apsekošana dabā 



un konstatētas iespējas precizēt zemes vienību robežas un platības, tādējādi veicinot zemes vienību 

racionālu izmantošanu. 

Saskaņā ar  „ Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 19.panta otro daļu, kura nosaka, ka 

kadastra informācijas sistēmā drīkst pievienot daļu zemes vienības  blakus esošai zemes vienībai, 

neveidojot jaunu zemes vienību. 

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

pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,          saskaņā ar „ Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likuma” , 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas 

un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām, ņemot vērā 2016.gada  22.februāra Kārsavas  

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

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

(Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs 

Krišāns, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars 

Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

Pārkārtot zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6868 009 0418, 6868 009 0467, 6868 009 

0466 robežas, saskaņā ar šim lēmumam pievienoto grafisko pielikumu, nosakot, ka zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0418  precizētā platība ir 0,04 ha, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6868 009 0467 precizētā platība ir 0,07 ha, 6868 009 0466  precizētā platība ir 0,07 ha 

  Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību robežas un platības tiks precizētas. 

 

 

3.& 

                        Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu 

/I.Silicka/ 

 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts  N. B., dekl. dzīves vieta- __________________, 

Mērdzenes pag.,  Kārsavas nov. ,  iesniegums kurā viņa lūdz pagarināt nomas lietošanā, saskaņā ar 

29.11.2012. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 65, nomāto pašvaldībai piekritīgo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem 6872 003 0087-2,1 ha platībā, 6872 003 0052-0,6 ha platībā   

nomas darbības termiņu līdz 2021. gada 31.decembrim. 

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

30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daļas 

Neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtība nosacījumiem, ņemot vērā 2016.gada  22.februāra Kārsavas  novada  

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

kultūras, sporta un jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot : PAR –13 (Ināra Silicka,   

Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris 

Šicāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Ligita 

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

 

1. Pagarināt starp Kārsavas novada pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un N. B.  kā 

nomnieku no otras puses  saskaņā  ar 29.11.2012. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 65, nomāto 



pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6872 003 0087-2,1 ha platībā, 6872 

003 0052-0,6 ha platībā   nomas darbības termiņu līdz 2021. Gada 31. Decembrim. 

2. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai mēneša 

laikā nošā lēmuma pieņemšanas sagatavot grozījumus augstāk minētā lauku apvidus zemes nomas 

līgumā.  

 

                                                                   4.& 

                                        Par zemes robežu plāna anulēšanu  

/I.Silicka/ 

 

 

 

Sakarā ar to, ka veicot pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 004 

0106 kadastrālo uzmērīšanu tika konstatēts, ka Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsta 

kadastra informācijas sistēmā minētai zemes vienībai 1993. Gada 28.jūlijā reģistrēts zemes robežu 

plāns, kas izgatavots pēc 22.11.2019. robežu ierādīšanas materiāliem. 

Izvērtējot minētā zemes robežu plāna satura, tika konstatēts, ka minētais plāns neatbilst 

pašreizējai informācijai par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68680040106, kas reģistrēti 

nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta un grafiskajos  datos.  

Pie kam zemes vienības zemes robežu plāns neatbilst arī faktiskajai zemes vienības sistuācijai 

dabā un plāna apgrūtinājumi neatbilst Kārsavas novada teritorijas plānojumam 2012.- 2024. Gadam.  

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, 

ņemot vērā 2016.gada  22.februāra Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un 

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

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

Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 Anulēt Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

68680040106 1993. gada 28.jūlijā reģistrēto zemes robežu plānu, kas izgatavots pēc 20.11.1992. 

robežu ierādīšanas materiāliem. 

 

                                                                           5.& 

Par apbūvētās zemes vienības  nomas lietošanas tiesībām 

/I.Silicka/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 22.02.2016. ir saņemts J. M. dzīves vieta deklarēta- 

____________Kārsava, Kārsavas nov., iesniegums  par pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0105 daļas nomas lietošanas tiesībām. 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0105 1,5 ha platībā  nomu, saskaņā ar 

26.06.2009.  Ministru kabineta noteikumu 30.08.2005. noteikumu Nr.644 “Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību” prasībām, 21.04.2009. starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un uz zemes gabala 

esošu ēku lietotāju A. M.  kā nomnieku no otras puses, bija noslēgts lauku apvidus zemes nomas 

līgums, reģ. Nr.70. 



A.M. mirusi 02.01.2016., uz zemes gabala esošo ēku piederība nav noskaidrota, minētās  ēkas 

ir J. M. lietošanā. 

J. M. lūdz iznomāt ēku uzturēšanai nepieciešamo zemes vienības daļu 0,1 ha platībā uz 10 

gadiem. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu” II daļas  Apbūvēta publiskas personas zemesgabala nomas līguma 

noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēķināšanas kārtība prasībām likuma „Par pašvaldībām” 21. 

Panta 27. Punktu, Ministru, ņemot vērā 2016.gada  22.februāra Kārsavas  novada  pašvaldības  

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

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

Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, 

Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Ligita Maģiča); 

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

 

 

1. Izbeigt ar 2016. gada 1.martu starp  pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un A. M.  kā 

nomnieku no otras puses  21.04.2009. noslēgtā  lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 70 

darbību. 

 

2. Iznomāt J. M. pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6868 009 0105 daļu 0,1 ha platībā, uz kuras atrodas minētās personas lietošanā  esošās ēkas, 

ar 2016. gada  1. Martu līdz 31.12.2015., nosakot zemes vienības daļas nomas maksu 1,5 % 

no zemes kadastrālās vērtības gadā. 

 

3. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai mēneša 

laikā no šā lēmuma pieņemšanas sagatavot augstāk lauku apvidus zemes nomas līgumu.  

 

4. Laika posmā 01.03.2016-15.03.2016. publiskot informāciju par pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0105  daļas 1,4 ha platībā nomu.  

 

 

 

                                                                          6.& 

Par pašvaldībai  un Rezerves zemes fondam piekritīgo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 6870 009 0004; 6870 005 8054  iznomāšanu 

/I.Silicka/ 

 

 

        Saskaņā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 27.01.2015. lēmumā  

( sēdes prot. Nr.1.)  noteiktā termiņā – posmā no 01.02.2016. līdz 12.02.2016. uz  

pašvaldības un Rezerves zemes fondam  piekritīgām zemes vienībām Kārsavas novada Mežvidu 

 pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumiem 6870 009 0004; 6870 005 8054 nav pieteikušies vairāki 

 nomas pretendenti, izvērtējot lietas materiālus tika konstatēts, ka pašvaldībai  un Rezerves zemes 

 fondam  piekritīgās zemes vienības  pašvaldības funkciju veikšanai nav nepieciešamas un to  

iespējams iznomāt. 



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

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

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

21.panta 27. punktu, 47. panta pirmo un otro daļu, ņemot vērā 2016.gada  22.februāra Kārsavas  

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

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

(Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs 

Krišāns, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars 

Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

     1. Iznomāt D. R. , dekl. adrese:  ____________ Mežvidu pag., Kārsavas nov., pašvaldībai    

piekritīgo zemes vienību  Mežvidu pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu  6870 009 0004 – 1,5 

ha,  sākot  ar 01.03.2016. uz laiku līdz 5  gadiem. 

     2. Iznomāt G. Ņ. , dekl. adrese:  ____________ Mārupes  nov. Rezerves zemes fondam  

piekritīgo zemes vienību Mežvidu pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu  6870 005 8054 – 0,7 

ha;  sākot  ar 01.03.2016. uz laiku līdz 5 gadiem. 

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

lauksaimniecība ( kods 0101). 

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

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

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

pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētām  zemes vienībām. 

 

 

                                                           7.& 

Par  nekustamā īpašuma „Logex” sadalīšanas realizēšanai nepieciešamā zemes 

ierīcības projekta izstrādi, izstrādes  nosacījumiem un nosaukuma piešķiršanu 

atdalāmajam zemes gabalam 

/I.Silicka/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts īpašnieka SIA „Myrtillus” pilnvarotas personas  J. D. 

2016. gada 17.februārī iesniegumu( reģ. Nr. 3.11.2/78) par nekustamā īpašuma „Logex“ sadalīšanu, 

pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma“ 8. pantu un MK 12.04.2011. noteikumiem Nr. 288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām, ņemot vērā 2016.gada  22.februāra Kārsavas  

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

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

(Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs 

Krišāns, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars 

Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

   1.Noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamam īpašumam „Logex“ 

Salnavas pagastā Kārsavas novadā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 6894 003 0027; 

6894 003 0034 ar mērķi veikt zemes gabalu sadalīšanu, robežu precizēšanu un nekustamā īpašuma 

apgrūtinājumu konkretizēšanu. 



   2.Zemes ierīcības projekta izstrādes procesā paredzēt atdalīt no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6894 003 0027,  kopējā platība 62,6 ha , zemes gabalu 27,0 ha platībā.  Sadalīšanas 

rezultātā izveidojas trīs atsevišķas zemes vienības.  

    3. .Zemes ierīcības projekta izstrādes procesā paredzēt atdalīt no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6894 003 0034 , kopējā platība 5,2 ha , zemes gabalu 2,0 ha platībā.  Sadalīšanas 

rezultātā izveidojas divas  atseviškas zemes vienības. 

   5. Pieņemtā lēmuma izvērsts teksts ( pielikums Nr.1). 

   6.Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei {pielikums Nr. 2). 

 

 

 

  

                                                                   8.& 

                                   Par adreses piešķiršanu  ēkām un būvēm 

/I.Silicka/ 

 

 

 

Izvērtējot VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja iesniegto informāciju par objektu 

adresēm, kuras nav atrodamas Valsts adrešu reģistrā, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 14. Panta otro daļu, kas nosaka, ka nosaukumus apbūvei paredzētajām zemes 

vienībām apstiprina attiecīgā novada dome, atbilstoši Ministru kabineta 10.04.2015. noteikumu 

Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, Ministru kabineta 

08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas sistēmas noteikumi” prasībām un  likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 47.panta pirmo daļu, Kārsavas novada pašvaldības, ņemot vērā 

2016.gada  22.februāra Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

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

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

Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Inta Rancāne, Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

1.Piešķirt ēkām un būvēm , kuras atrodas uz  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 009 

0079  adresi: “Vaclovi” Kākuči, Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV -5725 .    

2. Piešķirt ēkām un būvēm , kuras atrodas uz  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 009 

0204  adresi: “Mežupes” Rejeņi, Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV -5725 .  

       

 

                                     

                                          9.& 

                                   Par zemes nomas platības precizēšanu 

/I.Silicka/ 

 

 



         Izvērtējot zemes nomas platības atšķirību starp diviem nomniekim, pamatojoties  MK 

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

noteikumi” prasībām,  likuma  „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, ņemot vērā 2016.gada  

22.februāra Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , sociālo 

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

balsojot : PAR –13 (Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis 

Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta 

Rancāne, Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

     1.  Grozīt 09.01.2015. noslēgtā Lauku apvidos zemes nomas līguma Nr. 6.5.1/1 1.1.punktu. 

     2.  Grozīt 26.05.2015. noslēgtā Lauku apvidos zemes nomas līguma Nr. 6.5.1/13  1.1.punktu. 

 

 

                                                                                    10.& 

Par kustamās mantas – traktora JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs T1619LD,     

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

/I.Silicka/ 

 

 

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

daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo 

daļu , ņemot vērā 2016.gada  22.februāra Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  

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

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

Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, 

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1.Apstiprināt  pašvaldībai piederošās kustamās mantas – traktora JUMZ 6KL, valsts 

reģistrācijas numurs T1619LD,    2016.gada 3.februāra  izsoles rezultātus un atzīt Jāni Poļniju, 

deklarētā dzīvesvieta “Jaunlīdumi”, c. Silkāni, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads, par traktora 

JUMZ 6KL nosolītāju ar cenu EUR 610,00 (seši simti desmit euro un 00 centi) , pievienotās vērtības 

nodoklis 21%-EUR 128,10 (viens simts divdesmit astoņi euro un 10 centi), kopā EUR 738,10 

(septiņi simti trīsdesmit astoņi euro un 10 centi). 

2.  Noslēgt  traktora JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs T1619LD, pirkuma   līgumu  ar 

Jāni Poļniju. 

 

 

 

11.& 

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

rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

/I.Silicka/ 

 

 



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

daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo 

daļu , ņemot vērā 2016.gada  22.februāra Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  

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

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

Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, 

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1.Apstiprināt  nekustamā īpašuma Skolas iela 3B-1, Kārsava, Kārsavas novads,    2016.gada 

3.februāra  izsoles rezultātus un atzīt Solvitu Streļču, deklarētā dzīvesvieta “Tomiņi”, c.Blonti, 

Blontu pagasts, Ciblas novads, par nekustamā īpašuma Skolas iela 3B-1, Kārsava, Kārsavas novads,  

nosolītāju ar cenu EUR 1410,00 (viens tūkstotis četri simti euro un 00 centi). 

2.  Noslēgt  nekustamā īpašuma Skolas iela 3B-1, Kārsava, Kārsavas novads, pirkuma   līgumu  

ar Solvitu Streļču. 

 

 

 

12.& 

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

atsavināšanu trešajā izsolē  un grozījumiem izsoles noteikumos 

/I.Silicka/ 

 

 

 

Kārsavas novada pašvaldības dome 2015.gada 28.maijā pieņēma lēmumu Nr.9 (prot. Nr.5) 

“Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa Nr.14, Vienības ielā 49A, Kārsavā, Kārsavas novadā īpašuma 

nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai” atsavināt, pārdodot izsolē, Kārsavas novada pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu  Vienības iela 49A-14, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 

6809 900 0538. Ar Kārsavas novada pašvaldības domes 2015.gada 29.oktobra  lēmumu Nr.1 (prot. 

Nr.12) “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Vienības iela 49A-14, Kārsava, Kārsavas novads 

atsavināšanas cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” tika apstiprināta izsolamā  objekta 

atsavināšanas  cena (pirmās izsoles sākuma cenu) EUR 2200, 00 (divi tūkstoši divi simti  euro un 00 

centi) un apstiprināti izsoels noteikumi.  

Ar Kārsavas novada pašvaldības domes 2015.gada 22.decembra  lēmumu Nr.10 (prot. Nr.15) 

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

otrajā izsolē un grozījumiem izsoles noteikumos” tika apstiprināta izsolamā  objekta atsavināšanas  

cena (otrās izsoles sākuma cenu) EUR 1760, 00 (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit  euro un 00 

centi) un apstiprināti grozījumi izsoles noteikumos.  

Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta  otrās daļas pirmais punkts nosaka, 

ka var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles cenu ne vairāk kā par 60 procentiem 

no nosacītās cenas. 

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

17.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu  ,kā arī 



Kārsavas novada pašvaldības dome 2015.gada 28.maija lēmumu Nr.9 (prot. Nr.5) “Par pašvaldībai 

piekrītošā dzīvokļa Nr.14, Vienības ielā 49A, Kārsavā, Kārsavas novadā īpašuma nodibināšanu un 

nodošanu atsavināšanai” un Kārsavas novada pašvaldības domes 2015.gada 29.oktobra  lēmumu 

Nr.1 (prot. Nr.12) “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Vienības iela 49A-14, Kārsava, Kārsavas 

novads atsavināšanas cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”  apstiprināto izsoles noteikumu 

6.1.3. apakšpunktu, ņemot vērā 2016.gada  22.februāra Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās 

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

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

Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, 

Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Ligita Maģiča); 

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

 

 

 

1. Uzskatīt par nenotikušu Kārsavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

Vienības iela 49A-14, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 6809 900 0538 otro izsoli. 

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

numurs 6809 900 0538 trešo  izsoli un apstiprināt trešās izsoles sākuma cenu EUR 1320,00 ( viens 

tūkstotis trīs simti divdesmit  euro un 00 centi). 

3. Apstiprināt grozījumus  nekustamā īpašuma Vienības iela 49A-14, Kārsava,  Kārsavas 

novads izsoles noteikumos, kuri apstiprināti ar  Kārsavas novada pašvaldības  2015.gada 29.oktobra 

domes sēdes lēmumu Nr.1 (prot. Nr.12) - “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Vienības iela 49A-14, 

Kārsava, Kārsavas novads atsavināšanas cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”- grozījumi 

pielikumā. 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas komisijai 

veikt nekustamā īpašuma trešo izsoli LR  likuma „Publiskas mantas atsavināšanas likums” un 

01.02.2011.MK noteikumu  Nr.109 „ Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”  

noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

 

 

                                                                             13.& 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Prīži”,  Salnavas pagasts, Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai 

/I.Silicka/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts T. L., dzīvesvieta deklarēta _________________ 

Salnava, Salnavas pagasts , Kārsavas novads,   2016.gada 09.februāra atsavināšanas  ierosinājums 

par Kārsavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  “Prīži”,  Salnavas pagasts, Kārsavas 

novads nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums  “Prīži”, Salnavas 

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

tiesas  Zemesgrāmatu nodaļas Salnavs pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000552630. 



  Nekustamā īpašuma kadastra numurs 6894 005 0229.  Nekustamais īpašums sastāv no trim 

zemes vienībām : zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 6894 005 0229- platība 2,82 ha, zemes 

vienības ar  kadastra apzīmējumu 6894 009 0059- platība 9,54 ha, zemes vienības ar  kadastra 

apzīmējumu 6894 009 0081- platība 2,82 ha, ar kopējo platību 14,02 ha.   

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

punktu atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Prīži”, 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 2016.gada  22.februāra Kārsavas  novada  pašvaldības  

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

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

Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, 

Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Ligita Maģiča); 

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

 

 

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

pagasts, Kārsavas novads , 14,02 ha platībā, kadastra numurs 6894 005 0229. 

2. Noteikt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā  īpašuma “Prīži”, Salnavas pagasts, 

Kārsavas novads ,   atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu cenu. 

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

“Prīži”,  Salnavas pagasts,  Kārsavas novads . 

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

nekustamā īpašuma “Prīži”,  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. 

 

 

                                                                                14.& 

Par adreses maiņu 

/I.Silicka/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2016.gada 29.janvārī saņemts I. K. iesniegums ar lūgumu mainīt 

adresi nekustamajam īpašumam Telegrāfa iela 30, Kārsava, Kārsavas novads. 

Izvērtējot lietas apstākļus konstatēts, ka minētais īpašums atrodas Telegrāfa ielas un Mazās 

Telegrāfa ielas krustojumā. Piebraukšana īpašumam  ir no Mazās Telegrāfa  ielas puses. 

Pamatojoties uz likuma  “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu,  2015.gada 

8.decembra MK noteikumu 698 “Adresācijas noteikumi” trešās daļas 9.punktu,   ņemot vērā 

2016.gada  22.februāra Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

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

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

Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Inta Rancāne, Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 



 

1.Mainīt adresi nekustamajam īpašumam Telegrāfa iela 30, Kārsava, Kārsavas novads LV-5717 

no uz adresi Mazā Telegrāfa iela 3, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717. Īpašuma kadastra numurs 

6809 002 0260. 

2. Dzēst no Valsts  adrešu reģistra adresi: Telegrāfa iela 30, Kārsava, Kārsavas novads, LV-

5717. 

 

 

 

 

 

15.& 

Par satiksmes ierobežojumiem uz  Kārsavas novada pašvaldības ceļiem 

/I.Silicka/ 

Pamatojoties uz „Ceļu satiksmes likuma” 8.panta 1.daļu, Ministru Kabineta 15.12.1998. 

noteikumu nr.456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami 

transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi” 2.1., 4.2., 5.punktiem, lai izvairītos no 

pašvaldības ceļu bojāšanas klimatisko apstākļu dēļ, ņemot vērā 2016.gada  22.februāra Kārsavas  

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

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

(Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs 

Krišāns, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars 

Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

 1.Laika periodā no 2016.gada 26.februāra ierobežot satiksmi uz Kārsavas novada 

sekojošiem ceļiem, aizliedzot tajos kravas transportlīdzekļu kustību: 

 

Ceļa 

nr. 

Pagasts un ceļa nosaukums Ceļa grupa 

Salnavas pagasts 

1. Salnava-Aizsili-Bieleņi-Verpeļi                   A 

2. Bieleņi-Lūbenka A 

3. Aizsili-Lūbenka A 

8. Salnava – Sala – Dziekaļova - Mičuri A 

9 Kaupuži - Sala A 

16. Vareiki-Kaļviņa-Nūmerne-Svileva A 

25 Zaceški-Pliešova B 

20. Žeikari-Zobļeva B 

   

Malnavas pagasts 



47. Zibla-Čāvi-Tipāni A 

48. Zibla-Livzenīki-Salenīki-Kaskāni A 

49. Drikaški-Čāvi A 

50. Mihaļčenki-Barkāni A 

51. Salenīki- Zeļčova A 

53. Zeļčova-Kabulova-Rudiņeva A 

57. Kārsava-Jēči-Otrie Mežvidi A 

59. Soldoni-Šoseja A 

86. Lāpova-Jēči A 

63. Grebņeva-Morozovka A 

73. Ločukolni-Šoseja A 

71. Zibla-Ancāni B 

Goliševas pagasts 

102. Svetlicu ceļš  A 

98. Zahari-Doņikova A 

99. Orehovkas ceļš A 

103. Antonovka-Baranovka B 

106. Ļamoni-Svetlici B 

108. Strauja- Borovije Ņivji C 

109.                 Strauja-Mazie Bati-Lielie Bati C 

1. Smilšu D 

114. Goliševas dārzu ceļš C 

117 Svetlici- Čenčevas kapi C 

Mežvidu pagasts 

154. Klonešņīki-Griudinīši-Strodi A 

57. Kārsava-Jēči-Otrie Mežvidi A 

155. Bliseņi-Briži-Otrie Mežvidi A 

156. Otrie Mežvidi-Kopči A 

157. Mežvidi-Bokši-Kopči A 

159.                         Mežvidi-Goreiši-Logini A 

160. Mežvidi-Inčuki A 

153. Padole—Ezernieki-Latvīšu Stiglova A 

161. Padole-Kaki A 

165. Strodi-Pliešu kapi A 

169. Mežvidi-Mežainčuki A 



171. Liuzinieki-Ūzulnīki-Ašisola A 

Mērdzenes pagasts 

120. Pudinova-L.Stiglova A 

121. Mihalova-Lapatnieki A 

122. Lapatnieki-Tabulova A 

123. Rūzori-Tabulova-Dekterova-Rūzori A 

126 Centra ceļš- Krīvu Stiglova A 

129. Pudinova-Kapačova-Kukari A 

132. Pudinova-Krīvu Stiglova A 

133. L.Stiglova-Dērvanīši A 

144. Čeri-Mazie Kreiči C 

142. Čeri-Lielie Kreiči B 

143. Rūzori-Kausinieki B 

 

2.Pašvaldības kancelejas vadītājai nodrošināt informācijas  par transportlīdzekļu 

satiksmes ierobežojumiem ievietošanu Kārsavas novada pašvaldības mājaslapā , 

norādot autoceļa posmu, ierobežojuma veidu, termiņu un kontakttālruni. 

3.Noteikt atbildīgos par šā lēmuma izpildi pagastu pārvaldniekus. 

 

16.& 

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu 

par būvvaldes pakalpojuma sniegšanu 
/V.Lipska/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Ciblas novada domes iesniegums ar lūgumu noslēgt 

līgumu par būvvaldes pakalpojuma sniegšanu Ciblas novada teritorijā. 

 Likuma “Par pašvaldībām” 10.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības pēc savstarpējas 

vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju 

izpildes nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome. Pamatojoties uz šo lēmumu, tiek noslēgts 

rakstveida līgums, kurā paredzēti funkciju izpildes finansēšanas avoti. 

 Minētā likuma 15.panta pirmās daļas 14.punktā paredzēts, ka pašvaldības autonomā funkcija 

ir nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu, bet trešajā daļā – ka 

no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai 

vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus 

nosaka “Valsts pārvaldes iekārtas likums”, kura 40.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var 

deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai tādu pārvaldes uzdevumu, kas ietver pārvaldes 

lēmumu pieņemšanu, 41.panta pirmā daļa – ka publiska persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, 

kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai iestādes kompetencē. 

http://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums


Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu tikai dome var lemt 

par kārtību, kādā izpildāmas pašvaldības autonomās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās 

amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi. 

 Kārsavas novada pašvaldības izveidotā iestāde – būvvalde – ir kompetenta un ir tiesīga sniegt 

minēto pakalpojumu gan Kārsavas novada pašvaldības, gan arī Ciblas novada administratīvajā 

teritorijā. Būvvalde nodrošina sekojošu uzdevumu izpildi: pārzina un koordinē būvniecības procesu, 

piedalās esošo teritorijas plānojumu, apbūves noteikumu  un vides  vizuālās noformēšanas  

noteikumu  izvērtēšanā, pašvaldību attīstības plānu, sociāli ekonomiskās attīstības programmas  un 

teritorijas plānojumu izvērtēšanā,  detālplānojumu, apbūves noteikumu  un citu noteikumu 

izstrādāšanā un   grozīšanā, pārrauga un kontrolē būvniecības procesu atbilstību  likumu, Ministru 

kabineta noteikumu, saistošo noteikumu  un citu normatīvo aktu prasībām un veic citas darbības, lai 

nodrošinātu Būvniecības likumu un ar to saistīto normatīvo aktu ievērošanu. 

Tā kā Kārsavas novada pašvaldībai veidosies papildus izdevumi, kas saistīti ar būvniecības 

procesa tiesiskuma nodrošināšanu Ciblas novada pašvaldībā, ir nepieciešams noteikt un deleģējuma 

līgumā paredzēt samaksu par funkcijas izpildi. 

  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 7.panta 2.daļu, 15.panta pirmās daļas 14.punktu, 

4.daļu daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes likuma V nodaļu “Atsevišķu 

pārvaldes uzdevumu deleģēšana”, Būvniecības likuma 7.panta 5.daļu, ņemot vērā 2016.gada  

22.februāra Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , sociālo 

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

balsojot : PAR –13 (Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis 

Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta 

Rancāne, Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

1.Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Ciblas novada pašvaldību par likuma „Par pašvaldībām” 

pirmās daļas 14.punktā noteiktās autonomās funkcijas (nodrošināt savas administratīvās teritorijas 

būvniecības procesa tiesiskumu) deleģēšanu Kārsavas novada pašvaldības pilnvarotai personai 

Kārsavas novada būvvaldei.  

2.  

 

  
17.& 

Par savstarpējo norēķinu apstiprināšanu 

/S.Sprukte/ 

 
 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta 

g)apakšpunktu, likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1999.gada 

13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu 

vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, ņemot vērā 2016.gada  22.februāra Kārsavas  

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

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

(Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs 



Krišāns, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars 

Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 Apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas 2016.gadā Kārsavas novada pašvaldības būvvaldes 

sniegtajiem pakalpojumiem, saskaņā ar 1.pielikumu 

 

 

18.& 

Par telpu iznomāšanu 

/V.Lipska/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latgales 

profesionālās izglītības centrs”, vienotais reģistrācijas Nr. 42403026166, juridiskā adrese: Skolas 

iela 13-4, Rēzekne, LV 4601, direktora Artūra Kravčenko iesniegums, kurā tiek lūgts nodot nomas 

lietošanā telpas izglītības pakalpojuma sniegšanai – bezdarbnieku, darba meklētāju un nodarbināto 

apmācībai. 

 Iesniedzējs lūdz iznomāt šādas pašvaldībai piederošas telpas:  

 -    kultūras nama ēkā Vienības ielā 49c, Kārsavā; 

- ēkā Liepu ielā 1, c. Salnavā, Salnavas pagasts; 

- ēkā “Pagastmāja”, c. Mežvidi, Mežvidu pagasts; 

- “Aizgāršas skolā”, c. Goliševa, Goliševas pagasts. 

Vēlamais nomas periods nav norādīts. 

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

ir iespējams nodot nomas lietošanā minētās telpas, jo pašvaldība tās pastāvīgi neizmanto, nomai 

nebūs nepārtraukts, bet regulārs raksturs /dažas reizes nedēļā vai mēnesī/, un telpas izmantošanas 

laiks un ilgums tiks saskaņots ar iestādes vadītāju. 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 2016.gada  22.februāra Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās 

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

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

Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, 

Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Ligita Maģiča); 

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

 

 

 3.1.Nodot sabiedrībai ierobežotu atbildību “Latgales profesionālās izglītības centrs”, 

vienotais reģistrācijas Nr. 42403026166, juridiskā adrese: Skolas iela 13-4, Rēzekne, LV 4601, 

nomas lietošanā šādas pašvaldībai piederošas telpas:  

 -    kultūras nama ēkā Vienības ielā 49c, Kārsavā; 

- ēkā Liepu ielā 1, c. Salnavā, Salnavas pagasts; 

- ēkā “Pagastmāja”, c. Mežvidi, Mežvidu pagasts; 



- “Aizgāršas skolā”, c. Goliševa, Goliševas pagasts,  

nosakot nomas maksu EUR 56,80  mēnesī par katru telpu, kā arī pievienotās vērtības nodoklis, ar 

termiņu – 1 gads no līguma noslēgšanas dienas. 

 3.2.Nomniekam saskaņot savu darbību un mācību laiku ar katras iestādes, kurā atrodas 

konkrētā telpa, vadītāju. 

 

  

 

19.& 

 Par nekustamā īpašuma nodokļa  

parāda dzēšanu 

/V.Lipska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2016.gada 8.februārī tika saņemts J. O., dzīvojoša 

___________Rīgā, iesniegums, kurā tiek lūgts pārskatīt aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli 

mantotajam nekustamajam īpašumam. 

 J. O. 2015.gada 28.augustā ir pieņēmis 2004.gada 9.maijā mirušā S. O. ½ (vienu otro) 

domājamo daļu no visa atstātā mantojumu, tajā skaitā ½ domājamo daļu no īpašuma “Dūjiņas”, 

Malnavas pagastā, Kārsavas novadā.   

 Par nekustamo īpašumu “Dūjiņas” nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir izveidojies no 

2004.gada.  

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā 

laikā. Šī likuma 9.panta 2.daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai 

nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par 

nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu 

izpildes kārtībai. Pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas 

paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas 

termiņa iestāšanās brīža. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, MK 2009.gada 

15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 

100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo 

parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no 

uzskaites un atzīst pārējos izdevumos. 

Dome konstatē, ka saskaņā ar 25.05.2015. saistošo noteikumu Nr. 11 „Par nekustamā 

īpašuma nodokļa piemērošanu Kārsavas novada administratīvajā teritorijā”  5.punktu attiecībā uz 

konkrētajai personai aprēkināto nodokļa summu daļēji ir iestājies maksājuma piedziņas noilgums, 

jo noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības 

lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā ne vēlāk kā 7 gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās 

brīža. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, par laika periodu no 2004.gada līdz 2008.gadam nodokļa parādu 

piedzīt nav iespējams. 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.daļu, pašvaldību budžetos 

ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda 

naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. 

 Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 4.daļai, attiecīgā pašvaldība reizi 

ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu. 



 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, ņemot vērā 2016.gada  22.februāra Kārsavas  novada  pašvaldības  

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

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

Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, 

Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Ligita Maģiča); 

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

 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu par nekustamo 

īpašumu “Dūjiņas” (konts 65137), Malnavas pagasts, Kārsavas novads, ar kadastra numuru 6868 

010 0145 par laika periodu no 2004.gada līdz 2008.gadam, kopējā summā EUR 84.41 (Astoņdesmit 

četri euro 41 cents), t.sk. pamatparāds EUR 41,57, nokavējuma nauda EUR 42.84. 

 

  

 

20.& 

Par   grozījumiem darba samaksas nolikumā 

/S.Sprukte/ 

 

 

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

2016.gada  22.februāra Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

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

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

Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Inta Rancāne, Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 
1. Veikt grozījumus “ Kārsavas novada pašvaldības domes deputātu, iestāžu vadītāju un darbinieku 

atlīdzības sistēmas nolikumā” 

2. Noteikt atbildīgos par šā lēmuma izpildi attiecīgo iestāžu vadītājus. 

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

 

 

21.& 

Par grozījumiem amatu sarakstos uz 01.03.2016 

/S.Sprukte/ 

 

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

pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2016.gada  22.februāra Kārsavas  novada  pašvaldības  

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

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

Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, 

Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Ligita Maģiča); 

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



 

 

1. Veikt grozījumus  amatu sarakstos uz 2016.gada 1. martu saskaņā ar pielikumu  

2. Noteikt atbildīgos par šā lēmuma izpildi attiecīgo iestāžu vadītājus. 

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

 

 

22.& 

Par  ziedojumu ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu 

/S.Sprukte/ 

 

 

1.Fiziska persona Kārsavas novada domes ziedojumu kontā  13.01.2016 ir ieskaitījusi EUR 150.00 

(viens simts piecdesmit eiro ) Kārsavas vidusskolas skolas materiālās bāzes papildināšanai. 

2. Fiziska persona Kārsavas novada domes ziedojumu kontā  09.02.2016 ir ieskaitījusi EUR 100.00 

(viens simts eiro ) Kārsavas vidusskolai televizora iegādei. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā 2016.gada  22.februāra Kārsavas  novada  

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

kultūras, sporta un jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot : PAR –13 (Ināra Silicka,   

Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris 

Šicāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Ligita 

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

1. Apstiprināt ziedojumu budžeta ieņēmumos fiziskas personas ieskaitītos līdzekļus 250.00 ( 

divi simti piecdesmit  ) euro apmērā [EKK-23.5.1.000] un izdevumos Kārsavas vidusskolai 

materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai 250.00 (divi simti piecdesmit)euro apmērā (budžeta 

klasifikācijas kods 09.210, struktūrvienība- 51, ekonomiskās klasifikācijas kods 5232) . 

2. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma 1.punkta izpildi Kārsavas vidusskolas direktoru E.Pukstu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt  Kārsavas novada pašvaldības  izpilddirektoram 

T.Vorkalim. 

 

 

 

23.& 

Grozījumi 2015.gada 23.aprīļa lēmumā  “ Kārsavas novada pašvaldības autoceļu 

fonda nolikumā” 

/S.Sprukte/ 

 

Pamatojoties uz  LR likumu „Par autoceļiem” 12.panta 8.daļu un MK 11.03.2008. 

noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu 

izlietošanas kārtība”, ņemot vērā 2016.gada  22.februāra Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās 

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

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

Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, 



Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Ligita Maģiča); 

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

 
 

   Veikt  grozījumus 2015.gada 23.aprīļa  lēmumā “ Kārsavas novada pašvaldības autoceļu  fonda 

nolikums” /pielikumā/. 

 

 

 

         24.& 

                                                          Par  līdzekļu piešķiršanu  

/J.Vorkalis/ 

 

22.02.2016. Kārsavas novada pašvaldībā saņemts vides pārvaldes speciālista J.Vorkaļa  

iesniegums (Nr.187/1.3.11.1) ar lūgumu piešķirt papildus līdzekļus 53.00 euro apmērā,  suņu 

ķeršanas būra iegādei, novirzot no vides pārvaldes pakalpojumiem plānotajiem līdzekļiem. 

2016.gada plānots iegādāties suņu ķeršanas būti 250 euro apmērā, cenu aptaujas rezultātā papildus 

nepieciešami 53,00 euro .  
  Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2016.gada  22.februāra Kārsavas  novada  pašvaldības  

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

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

Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, 

Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Ligita Maģiča); 

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

 

 

1. Piešķirt 53,00euro (piecdesmit trīs eiro, 00 centi) suņu ķeršanas būra iegādei. 

2. Apmaksu veikt no pamatbudžeta programmas, vides pārvalde, (budžeta klasifikācijas kods 

06.200, struktūrvienība- 27, ekonomiskās klasifikācijas kods 5232), veicot budžeta 

grozījumus. 

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

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājas vietniekam P.Laganovskim. 

 

 

 

25& 

Par saistošo noteikumu Nr.  2  „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 22.decembrī 

saistošajos noteikumos Nr.18 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2016. 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 

2016.gada  22.februāra Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

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

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



Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Inta Rancāne, Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

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

22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 

2016.gada” 

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

elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

 

 

 

 

                                                                 26.& 

                                                       Iesniegumu izskatīšana 

/P.Laganovskis/ 

 

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

platību – dzīvokli Kārsavā. 

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

jautājumu risināšanā” 3. panta 1.punktu, 11.panta 1.daļu, ņemot vērā 2016.gada  22.februāra 

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

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

13 (Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs 

Krišāns, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars 

Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1.Sniegt T. S. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, izīrējot viņam dzīvokli 

_____________ Kārsava, Kārsavas novads.  

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

īres līgumu uz nenoteiktu laiku. 

3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 
 

 

                                                                  27.& 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu 

/P.Laganovskis/ 

 

 

No 2014.gada 1.janvāra pašvaldību apstiprinātais vienotais sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas tarifs Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes, Ciblas, Kārsavas un Viļānu novados ir EUR 

10,84 par vienu m³ (bez PVN). 



Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmās daļas 1.punktu sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas maksu veido: 

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās 

atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši 

līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un šā likuma 18.panta pirmajā daļā minētais atkritumu 

apsaimniekotājs; 

2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs; 

3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. 

Atkritumu apsaimniekošanas maksas 2. un 3. sastāvdaļu aprēķinam izmanto atkritumu 

apsaimniekotāja mērījumu rezultātā noteikto koeficientu pārejai no svara uz tilpuma mērvienībām.  

VARAM ir sagatavojusi grozījumus Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kurā paredzēts 

precizēt kārtību, kādā tiek noteikta maksa par nešķirotiem sadzīves atkritumiem.  

Likumprojekts paredz, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinam pārejai 

no svara uz tilpuma mērvienībām izmanto atkritumu apsaimniekotāja mērījumu rezultātā noteikto 

koeficientu. Atkritumu apsaimniekotājs, kas veic atkritumu šķirošanu, sagatavošanu un apglabāšanu 

veic regulārus atkritumu blīvuma mērījumus, ko reizi gadā iesniedz pašvaldībai. Pašvaldība reizi 

gadā pārskata atkritumu maksas apmēru saistībā ar atkritumu mērījumu rezultātā noteikto tilpuma 

un svara attiecības koeficientu un nepieciešamības gadījumā veic maksas apmēra maiņu. 

SIA “ALAAS” aprēķinātais 2015.gada koeficients ir 7,8 m³/t (2014.gadā – 7,6 m³/t). 

Sadzīves atkritumu proporciju kubikmetri / tonna ietekmē sadzīves atkritumu morfoloģiskais 

sastāvs, nokrišņu daudzums un konteinera piepildījuma blīvums. Pēc Latvijas vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centra datiem 2015.gadā vidējais nokrišņu daudzums bija ap 580 milimetriem 

(salīdzinājumā 2014.gadā – 724 milimetri), kas savukārt ietekmē koeficienta izmaiņas, jo mitruma 

daudzums sadzīves atkritumos būtiski ietekmē to svaru. 

Ņemot vērā koeficienta izmaiņas ir nosakāmas sadzīves atkritumu maksas veidojošās 

sastāvdaļas: sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs – 2,36 EUR/m³; dabas resursa nodoklis par 

atkritumu apglabāšanu – 1,54 EUR/m³.  

Veicot sadzīves atkritumu proporciju m³/t aprēķinus par 2015.gadu, tarifa samazinājums 

2016.gadā sastāda EUR 0,11 par m³ (bez PVN). 

2016.gada 22.februāra SIA “ALAAS” dalībnieku sapulcē izskatīts un pieņemts lēmums veikt 

izmaiņas pašvaldību apstiprinātā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā, nosakot vienotu 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes, Ciblas, Kārsavas un 

Viļānu novados - EUR 10,73 par vienu m³ (bez PVN) no 2016.gada 1.marta. 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.pirmās daļas 27.punktu, Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, Dabas resursu nodokļa likuma 4.panta pirmās daļas 

3.punktu, ņemot vērā 2016.gada  22.februāra Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  

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

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

Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, 

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 
1. Noteikt kopējo maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu - EUR 10,73 par vienu m³ 

(bez pievienotās vērtības nodokļa)  Kārsavas administratīvajā teritorijā no 2016.gada 1. marta. 

http://likumi.lv/doc.php?id=221378#p18


 

2. Šis Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.martā.  

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē 20113.gada 28.novembra  Kārsavas novada 

pašvaldības lēmums „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu” (prot. Nr. 14  

14.p.)  

  

 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 16.05 

  

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 


