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LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

____________________________________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90000017398 

Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads,LV-5717 

tālr.65781390, fakss 65711030, e-pasts: dome@karsava.lv 

 

                                                                                                                                                       

  DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Kārsavā 

 

 24.03.2016.                                                                  Nr.4 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēde atklāta plkst. 14.00 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova 

 

Piedalās-  

Deputāti -Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  

Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts,  

Vairis Poikāns, Andris Ļubka 

 

Nepiedalās –  

 Deputāti  -   Andris Šicāns, Ligita Maģiča- aizņemti pamatdarbā 

 

 

Administrācijas darbinieki-  attīstības nodaļas vadītāja Inese Nagle, izpilddirektors Toms 

Vorkalis, nekustamo īpašumu speciāliste Valentīna Bļinova,galvenā ekonomiste Svetlana Sprukte 

Klātesošās personas-   juriste Vera Lipska 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par nekustamā īpašuma “Akmeņkrasts”,   Salnavas pagasts, Kārsavas novads 

nosacītās cenas apstiprināšanu 

2. Par nekustamā īpašuma “Prīži”,   Salnavas pagasts, Kārsavas novads nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

mailto:dome@karsava.lv


2 

 

3. Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.3 , Skolas ielā 4, Kārsavā, Kārsavas novadā 

īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

4. Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.3 , Liepu ielā 3, Malnavā, Malnavas pagastā, 

Kārsavas novadā īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma  Stacijas iela 12, Bozova, Malnavas pagasts, 

Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai 

6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma  “Jaunšņores”, Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads nodošanu atsavināšanai 

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma  Mazā Dārza iela 4, Kārsava, Kārsavas novads 

nodošanu atsavināšanai 

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma  Stacijas iela 21, Bozova, Malnavas pagasts, 

Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai 

9. Par nekustamā īpašuma „Jasmīni”, kadastra Nr. 6872 005 0232 sadalīšanu 

10. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību apvienošanu  

11. Par vairāku nekustamā īpašuma  lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām 

12. Par pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 

005 0226 iznomāšanu  

13. Par pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 

002 0014 iznomāšanu  

14. Par Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo   zemes vienību  iznomāšanu 

15. Par adreses piešķiršanu  ēkām un būvēm 

16. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

17. Par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 004 0037; 6870 010 0160; 6894 

008 0040; 6894 008 0090; 6870 004 8040  iznomāšanu. 

18. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6870 006 0342 platības,  zemes vienības 

robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

19.  Par kārtības, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā 

Kārsavas novadā,apstiprināšanu  

20. Par komisijas izveidošanu 

21. Par noteikumu “Reprezentācijas un pasākumu izdevumu uzskaites un norakstīšanas 

kārtība” apstiprināšanu 

22. Par instrukcijas “Par Kārsavas novada pašvaldības budžeta 

izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” apstiprināšanu 
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23. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Kārsavas Slimnīca”  

24. Par Latvijas-Lietuvas programmas projektu izstrādes izdevumu segšanu 

25. Par  līdzekļu piešķiršanu videonovērošanas sistēmas ierīkošanai 

26. Par  Āfrikas cūku mēra apkarošanas, izplatīšanās ierobežošanas pasākumu 

finansēšanu 

27. Par pamatbudžeta ieņēmumu palielināšanu 

28. Par finansējuma piešķiršanu politiski represēto personu salidojumam 

29. Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nedzirdīgo savienībai 

30. Par grozījumiem amatu sarakstos 

31. Par finansējuma piešķiršanu amatierkolektīvu atalgojumam 

32. Par  papildus līdzekļu  piešķiršanu būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai 

33. Par līdzekļu piešķiršanu kapličas būvniecībai. 

34. Par saistošo noteikumu Nr.  3  „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 

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

2016. gadam”  apstiprināšanu 

35. Par iestāšanos nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā 

36. Par grozījumiem būvvaldes nolikumā 

37. Par Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa „STEP UP!” 2016. gada nolikuma 

apstiprināšanu 

38. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju”  

39.  Par darba grupas izveidi priekšlikumu izvērtēšanai “ Latvijas Republikai 100”  

40.  Par LEADER projektiem 

41. Par pašvaldības ēku  energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu 

42. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku ciršanu 

Kārsavas vidusskolas stadiona teritorijā, Skolas ielā, Kārsavā, Kārsavas novadā 

43. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku ciršanu Mežvidu pamatskolas 

sporta laukuma teritorijā, Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā. 

44. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku ciršanu Kārsavas pilsētas skvēra 

teritorijā, Kārsavā, Kārsavas novadā. 

45. Par  kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai 

46. Par  kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājas vietniekam 

47. Iesniegumu izskatīšana 

 

 

 

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, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta 

Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav , domes 

sēdes darba kārtība apstiprināta. Sēdes darba kārtībā 47 jautājumi.  
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Sēdes vadītāja Ināra Silicka  piedāvā balsot par  domes sēdes  papildus darba kārtību. 

 

 

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

Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta 

Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav , domes 

sēdes papildus  darba kārtība apstiprināta. Sēdes darba kārtībā 2 jautājumi.  

 

 

 

1. Par administratīvās lietas izbeigšanu 

2. Par Kārsavas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīciju plāna un 

Rīcības plāna aktualizāciju 

 

Tādējādi darba kārtība ir sekojoša: 
 

1.       Par nekustamā īpašuma “Akmeņkrasts”,   Salnavas pagasts, Kārsavas novads 

nosacītās cenas apstiprināšanu 

2. Par nekustamā īpašuma “Prīži”,   Salnavas pagasts, Kārsavas novads nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

3. Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.3 , Skolas ielā 4, Kārsavā, Kārsavas novadā 

īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

4. Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.3 , Liepu ielā 3, Malnavā, Malnavas pagastā, 

Kārsavas novadā īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma  Stacijas iela 12, Bozova, Malnavas pagasts, 

Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai 

6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma  “Jaunšņores”, Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads nodošanu atsavināšanai 

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma  Mazā Dārza iela 4, Kārsava, Kārsavas novads 

nodošanu atsavināšanai 

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma  Stacijas iela 21, Bozova, Malnavas pagasts, 

Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai 

9. Par nekustamā īpašuma „Jasmīni”, kadastra Nr. 6872 005 0232 sadalīšanu 

10. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību apvienošanu  

11. Par vairāku nekustamā īpašuma  lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām 

12. Par pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 

005 0226 iznomāšanu  
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13. Par pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 

002 0014 iznomāšanu  

14. Par Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo   zemes vienību  iznomāšanu 

15. Par adreses piešķiršanu  ēkām un būvēm 

16. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

17. Par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 004 0037; 6870 010 0160; 6894 

008 0040; 6894 008 0090; 6870 004 8040  iznomāšanu. 

18. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6870 006 0342 platības,  zemes vienības 

robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

19.  Par kārtības, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā 

Kārsavas novadā,apstiprināšanu  

20. Par komisijas izveidošanu 

21. Par noteikumu “Reprezentācijas un pasākumu izdevumu uzskaites un norakstīšanas 

kārtība” apstiprināšanu 

22. Par instrukcijas “Par Kārsavas novada pašvaldības budžeta 

izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” apstiprināšanu 

23. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Kārsavas Slimnīca “ 

24. Par Latvijas-Lietuvas programmas projektu izstrādes izdevumu segšanu 

25. Par  līdzekļu piešķiršanu videonovērošanas sistēmas ierīkošanai 

26. Par  Āfrikas cūku mēra apkarošanas, izplatīšanās ierobežošanas pasākumu 

finansēšanu 

27. Par pamatbudžeta ieņēmumu palielināšanu 

28. Par finansējuma piešķiršanu politiski represēto personu salidojumam 

29. Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nedzirdīgo savienībai 

30. Par grozījumiem amatu sarakstos 

31. Par finansējuma piešķiršanu amatierkolektīvu atalgojumam 

32. Par  papildus līdzekļu  piešķiršanu būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai 

33. Par līdzekļu piešķiršanu kapličas būvniecībai. 

34. Par saistošo noteikumu Nr.  3  „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 

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

2016. gadam”  apstiprināšanu 

35. Par iestāšanos nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā 

36. Par grozījumiem būvvaldes nolikumā 

37. Par Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa „STEP UP!” 2016. gada nolikuma 

apstiprināšanu 

38. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju”  

39.  Par darba grupas izveidi priekšlikumu izvērtēšanai “ Latvijas Republikai 100”  

40.  Par LEADER projektiem 

41. Par pašvaldības ēku  energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu 
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42. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku ciršanu 

Kārsavas vidusskolas stadiona teritorijā, Skolas ielā, Kārsavā, Kārsavas novadā 

43. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku ciršanu Mežvidu pamatskolas 

sporta laukuma teritorijā, Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā. 

44. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku ciršanu Kārsavas pilsētas skvēra 

teritorijā, Kārsavā, Kārsavas novadā. 

45. Par  kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai 

46. Par  kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājas vietniekam 

47. Iesniegumu izskatīšana 

48. Par administratīvās lietas izbeigšanu 

49. Par Kārsavas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīciju plāna un 

Rīcības plāna aktualizāciju 

 

 

 

 

                                                                          1.§ 

Par nekustamā īpašuma “Akmeņkrasts”,   Salnavas pagasts, Kārsavas novads nosacītās 

cenas apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

  Nekustamais īpašums  “Akmeņkrasts”,  Salnavas pagasts,  Kārsavas novads, kadastra numurs   

6894 005 0112, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0217 ar  

kopējo platību 3,07 ha.   

    Atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kura atbilst  Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkta noteikumiem. 

    Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka , ka, 

ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona,  pārdošanas cena ir 

vienāda ar nosacīto cenu. 

   No minētās tiesību normas izriet, ka īpašuma pārdošanas cena, gadījumā,  ja par brīvu cenu 

tiek atsavināts  nekustamais īpašums  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 

ceturtajā daļā minētajai personai, ir vienāda ar šī īpašuma nosacīto cenu. 

   Nosacītā cena, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu , 

ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 

apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

  Pamatojoties uz SIA “Dzieti”, vienotais reģistrācijas numurs 42403010964, 2016.gada 

29.februāra,  reģ. Nr. Z-16/53 slēdzienu, nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas 

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

EUR 1300,00 ( viens tūkstotis trīs simti  euro un 00 centi). 

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

personas mantas atsavināšanas likuma” 8.panta sesto daļu,  37.panta pirmās daļas  4.punktu, ņemot 

vērā  2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un 

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

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  
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Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –

nav,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt nekustamā īpašuma “Akmeņkrasts”,  Salnavas pagasts,  Kārsavas novads, 

kadastra numurs 6894 005 0112   nosacīto cenu EUR  1300,00  ( viens tūkstotis trīs simti euro 

un 00 centi). 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

 

 

                                                                     2.§ 

Par nekustamā īpašuma “Prīži”,  Salnavas pagasts, Kārsavas novads nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

  Nekustamais īpašums  “Prīži”,  Salnavas pagasts,  Kārsavas novads, kadastra numurs   6894 

005 0229, sastāv no trīs neapbūvētām zemes vienībām 14,02 ha kopplatībā (zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 6894 005 0229 -2,28 ha,  zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6894 009 

0059 – 9,54 ha,  zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0081 – 1,66 ha).   

    Atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kura atbilst  Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkta noteikumiem. 

    Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka , ka 

ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona pārdošanas cena ir 

vienāda ar nosacīto cenu. 

   No minētās tiesību normas izriet, ka īpašuma pārdošanas cena, gadījumā ja par brīvu cenu tiek 

atsavināts  nekustamais īpašums  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā 

daļā minētajai personai, ir vienāda ar šī īpašuma nosacīto cenu. 

   Nosacītā cena, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu , 

ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 

apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

  Pamatojoties uz SIA “Dzieti”, vienotais reģistrācijas numurs 42403010964, 2016.gada 

29.februāra,  reģ. Nr. Z-16/55 slēdzienu, nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas 

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

EUR 12500,00 ( divpadsmit tūkstoši pieci simti simti  euro un 00 centi). 

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

personas mantas atsavināšanas likuma” 8.panta sesto daļu,  37.panta pirmās daļas  4.punktu, ņemot 

vērā  2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un 

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

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

Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –

nav,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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Apstiprināt nekustamā īpašuma “Prīži”,  Salnavas pagasts,  Kārsavas novads, kadastra 

numurs 6894 005 0229   nosacīto cenu EUR  12500,00  ( divpadsmit tūkstoši pieci simti euro 

un 00 centi). 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

 

 

3. § 

Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.3 , Skolas ielā 4, Kārsavā, Kārsavas novadā īpašuma 

nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

/V.Bļinova/ 

 

 

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

daļas 17.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 

4.panta otro daļu ,  ņemot vērā  2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās 

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

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

Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, 

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); 

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

 

 

1. Atļaut atsavināt – pārdodot atklātā mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai 

piekrītošu dzīvokļa īpašumu -dzīvokli Nr.3, Skolas iela 4, Kārsava, Kārsavas novads un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes.  

2. Uzdot  Kārsavas novada pašvaldības īpašuma  privatizācijas un atsavināšanas 

komisijai: 

2.1.  dzīvokļa īpašuma nodibināšanai ierakstīt Rēzeknes tiesas  Zemesgrāmatu nodaļā uz 

Kārsavas novada pašvaldības vārda dzīvokli Nr.3, Skolas ielā 4, Kārsavā , Kārsavas novadā,  

kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 57,00 kv.m.. Pie  dzīvokļa īpašuma 

piederošā kopīpašuma daļa noteikta 5700/154130 domājamās daļas  no daudzdzīvokļu mājas 

un zemes.  Zemesgabala  kadastra apzīmējums 6809 002 0046, platība 2750 kv.m..  

2.2. organizēt atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ievērojot Publiskās personas 

mantas atsavināšanas likuma 8.panta 6.daļas prasības. 

2.3. uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma  privatizācijas un atsavināšanas 

komisijai veikt nekustamā īpašuma izsoli atbilstoši LR likumu  un citu administratīvo aktu 

prasībām. 

 

 

 

 

 

4.§ 
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Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.3 , Liepu ielā 3, Malnavā, Malnavas pagastā, 

Kārsavas novadā īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

/V.Bļinova/ 

 

 

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

daļas 17.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 

4.panta otro daļu ,  ņemot vērā  2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās 

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

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

Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, 

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); 

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

 

1. Atļaut atsavināt – pārdodot atklātā mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai 

piekrītošu dzīvokļa īpašumu -dzīvokli Nr.3, Liepu iela 3, Malnava, Malnavas pagasts, 

Kārsavas novads un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no 

dzīvojamās mājas un zemes.  

2. Uzdot  Kārsavas novada pašvaldības īpašuma  privatizācijas un atsavināšanas 

komisijai: 

2.1.  dzīvokļa īpašuma nodibināšanai ierakstīt Rēzeknes tiesas  Zemesgrāmatu nodaļā uz 

Kārsavas novada pašvaldības vārda dzīvokli Nr.3, Liepu ielā 3, Malnavā, Malnavas pagastā , 

Kārsavas novadā,  kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 56,51 kv.m.. Pie  dzīvokļa 

īpašuma piederošā kopīpašuma daļa noteikta 5651/253564 domājamās daļas  no 

daudzdzīvokļu mājas un zemes.  Zemesgabala  kadastra apzīmējums 6868 009 0563, platība 

4525 kv.m..  

2.2. organizēt atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ievērojot Publiskās personas 

mantas atsavināšanas likuma 8.panta 6.daļas prasības. 

2.3. uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma  privatizācijas un atsavināšanas 

komisijai veikt nekustamā īpašuma izsoli atbilstoši LR likumu  un citu administratīvo aktu 

prasībām. 

 

 

 

 

5.§ 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma  Stacijas iela 12, Bozova, Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads nodošanu atsavināšanai 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts  L. L., dzīvesvieta deklarēta _________ Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads,   2016.gada 11.marta atsavināšanas  ierosinājums par Kārsavas novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  “Ineši”, adrese:  Malnavas  pagasts, Kārsavas novads 

nodošanu atsavināšanai. 

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

adrese:Stacijas iela 12, Bozova, Malnavas pagasts, Kārsavas novads pieder Kārsavas novada 
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pašvaldībai pamatojoties uz ierakstu Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Malnavas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000552519. 

  Nekustamā īpašuma kadastra numurs 6868 003 0136.  Nekustamais īpašums sastāv no vienas 

apbūvētas zemes vienības ( kadastra apzīmējums 6868 003 0136) ar kopējo platību 0,8658 ha.   

Pamatojoties uz ierakstu Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Malnavas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000544254 uz zemes vienības atrodas L. L. piederošs  būvju īpašums ar  kadastra 

numuru 6868 503 0010. 

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

atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Ineši”, adrese: Stacijas 

iela 12, Bozova, Malnavas 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  2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  

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

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

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

Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris 

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

 

 

1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

“Ineši”,adrese: Stacijas iela 12, Bozova, Malnavas pagasts, Kārsavas novads , platība 0,8658 

ha, kadastra numurs 6868 003 0136. 

2. Noteikt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā  īpašuma “Ineši”, adrese: Stacijas 

iela 12, Bozova, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, atsavināšanas veidu- pārdošana par 

brīvu cenu. 

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

īpašumu “Ineši”, adrese: Stacijas iela 12, Bozova, Malnavas pagasts,  Kārsavas novads . 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 

komisijai  veikt nekustamā īpašuma “Ineši”, adrese:Stacijas iela 12, Bozova, Malnavas 

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 

 

 

 

 

6.§ 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma  “Jaunšņores”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads 

nodošanu atsavināšanai 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts  V. Ž., dzīvesvieta deklarēta __________ Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads,   2016.gada 18.marta atsavināšanas  ierosinājums par Kārsavas novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  “Jaunšņores”, Malnavas  pagasts, Kārsavas novads 

nodošanu atsavināšanai. 
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Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums “Jaunšņores”,  

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

Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Malnavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000552628. 

  Nekustamā īpašuma kadastra numurs 6868 009 0629.  Nekustamais īpašums sastāv no vienas 

neapbūvētas zemes vienības ( kadastra apzīmējums 6868 009 0257) ar kopējo platību 0,62 ha.   

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

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

Malnavas 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 ,ceturto un 

piekto daļu,  37.panta pirmās daļas 4.punktu,   ņemot vērā  2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  

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

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

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

Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris 

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

 

 

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

Malnavas pagasts, Kārsavas novads , platība 0,62 ha, kadastra numurs 6868 009 0629. 

2. Noteikt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā  īpašuma “Jaunšņores”,  Malnavas 

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

3. Noteikt V. Ž. pirmpirkuma tiesības uz Kārsavas novada pašvaldības nekustamo 

īpašumu “Jaunšņores”,  Malnavas pagasts,  Kārsavas novads . 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 

komisijai  veikt nekustamā īpašuma “Jaunšņores”, Malnavas 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 

 

 

  

7.§ 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma  Mazā Dārza iela 4, Kārsava, Kārsavas novads 

nodošanu atsavināšanai 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts  J. L., dzīvesvieta deklarēta ___________, Kārsava, 

Kārsavas novads,   2016.gada 18.marta atsavināšanas  ierosinājums par Kārsavas novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma Mazā Dārza iela 4, Kārsava, Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums  Mazā Dārza iela 4, 

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

tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Kārsavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000550314. 

  Nekustamā īpašuma kadastra numurs 6809 002 0370.  Nekustamais īpašums sastāv no vienas 

apbūvētas zemes vienības ( kadastra apzīmējums 6809 002 0370) ar kopējo platību 1196 m².   
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Pamatojoties uz ierakstu Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Kārsavas pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000544980 uz zemes vienības atrodas J. L. piederošs  būvju īpašums ar  kadastra 

numuru 6809 502 0043. 

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

atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Mazā Dārza iela 4, 

Kārsava, 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  2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  

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

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

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

Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris 

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

 

  

1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Mazā Dārza 

iela 4, Kārsava, Kārsavas novads , platība  1196 m², kadastra numurs 6809 002 0370. 

2. Noteikt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā  īpašuma Mazā Dārza iela 4, 

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

3. Noteikt J. L. pirmpirkuma tiesības uz Kārsavas novada pašvaldības nekustamo 

īpašumu Mazā Dārza iela 4, Kārsava,  Kārsavas novads . 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 

komisijai  veikt nekustamā īpašuma Mazā Dārza iela 4, Kārsava,  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. 

 

 

8.§ 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma  Stacijas iela 21, Bozova, Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads nodošanu atsavināšanai 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts  S.  P., dzīvesvieta deklarēta _____________Rēzekne,   

2016.gada 21.marta atsavināšanas  ierosinājums par Kārsavas novada pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma  “Komuļi”, adrese: Stacijas iela 21, Bozova, Malnavas  pagasts, Kārsavas 

novads nodošanu atsavināšanai. 

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

adrese:Stacijas iela 21, Bozova, Malnavas pagasts, Kārsavas novads pieder Kārsavas novada 

pašvaldībai pamatojoties uz ierakstu Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Malnavas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000552635. 

  Nekustamā īpašuma kadastra numurs 6868 003 0155.  Nekustamais īpašums sastāv no vienas 

apbūvētas zemes vienības ( kadastra apzīmējums 6868 003 0155) ar kopējo platību 4104 m².   

Pamatojoties uz ierakstu Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Malnavas pagasta zemesgrāmatas 
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nodalījumā Nr.100000543510 uz zemes vienības atrodas S. P. piederošs  būvju īpašums ar  kadastra 

numuru 6868 503 0007. 

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

atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Komuļi”, adrese: 

Stacijas iela 21, Bozova, Malnavas 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  2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  

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

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

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

Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris 

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

  

1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

“Komuļi”,adrese: Stacijas iela 21, Bozova, Malnavas pagasts, Kārsavas novads , platība 4101 

m², kadastra numurs 6868 003 0155. 

2. Noteikt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā  īpašuma “Komuļi”, adrese: Stacijas 

iela 21, Bozova, Malnavas pagasts, Kārsavas novads ,   atsavināšanas veidu- pārdošana par 

brīvu cenu. 

3. Noteikt S. P. pirmpirkuma tiesības uz Kārsavas novada pašvaldības nekustamo 

īpašumu “Komuļi”, adrese: Stacijas iela 21, Bozova, Malnavas pagasts,  Kārsavas novads . 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 

komisijai  veikt nekustamā īpašuma “Komuļi”, adrese:Stacijas iela 21, Bozova, Malnavas 

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. 

 

 

  

9.§ 

Par nekustamā īpašuma „Jasmīni”, kadastra Nr. 6872 005 0232 sadalīšanu 

/V.Bļinova/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā  11.03.2016. ir saņemts N. T. iesniegums  par nekustamā 

īpašuma “Jasmīni”, kadastra numurs 6872 005 0232   sadalīšanu, atdalot vienu atsevišķu zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 006 0054, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar 

nosaukumu ”Magonīši”. 

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

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

izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos 

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

objektus (t.sk. zemes vienības). 
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Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

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

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

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

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

likumā noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu 

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

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

dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

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

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

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

kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos 

nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām, ņemot vērā  2016.gada  21.marta  

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

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

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

Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, 

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

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Jasmīni” Kārsavas novada Mērdzenes  pagastā 

ar kadastra numuru 6872 005 0232,  atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6872 006 0054 5,0 ha platībā. 

 

2. Piešķirt atdalītajam nekustamajam īpašumam – zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6872 006 0054 nosaukumu „Magonīši“.  

 

10.§ 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību apvienošanu 

/V.Bļinova/ 

 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma  8. panta trešās daļas 2. Punktu, kas nosaka, ka  Zemes 

ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un 

par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kas 

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

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 19.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka kadastra 

informācijas sistēmā drīkst apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā 

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

kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām, ņemot vērā  2016.gada  21.marta  Kārsavas  

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

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

(Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs 
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Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis 

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

 

 

1.   Apvienot pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības Mērdzenes  pagasta teritorijā, 

pievienojot nekustamā īpašuma „Surmītes“ zemes vienībai   ar kadastra apzīmējum 6872 002 

0241 2,2 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6872 002 0114 2,3 ha platībā. 

 

2. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības robežas un platība tiks precizētas. 

 

 

11.§ 

Par vairāku nekustamā īpašuma  lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām 
/V.Bļinova/ 

 

 

Izvērtējot pašvaldības īpašumā esošo apbūvēto zemes vienību ar kadastra Malnavas pagasta 

Bozovas ciemā nekustamā īpašuma lietas materiālus tika konstatēts, ka vairāku zemes vienību 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķis neatbilst pašreizējai zemes vienību izmantošanai un zemes lietošanas kategoriju sastāvam, 

kas  noteiktas veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu. 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.496 „Nekustāmā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 4.daļas 28.punkts nosaka, ja pilsētā vai ciemā tikai daļu no zemes vienības 

izmanto apbūvei, lietošanas mērķi no lietošanas mērķu klases „Apbūves zeme” un tam piekrītošo 

zemes platību nosaka, ņemot vērā apbūves noteikumos attiecīgajai apbūvei noteiktās prasības vai 

faktiski apbūvei izmantojamo platību.  

Ja vietējais teritorijas plānojums vai teritorijas detālplānojums konkrētajai zemes vienībai 

pieļauj vairākas izmantošanas iespējas, personai ir tiesības ierosināt un šo 

noteikumu 21.punktā minētajā pieteikumā norādīt vienu, vairākus vai visus teritorijas 

izmantošanas veidus. Lietošanas mērķiem (mērķim) piekrītošo zemes platību nosaka proporcionāli 

to skaitam. 

 Ja persona šo noteikumu18.punktā minētajā termiņā neierosina lietošanas mērķa 

noteikšanu vai maiņu, pašvaldībai ir tiesības bez saskaņošanas ar personu noteikt lietošanas mērķi 

atbilstoši zemes vienībai teritorijas plānojumā atļautajiem galvenajiem teritorijas izmantošanas 

veidiem. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 4.daļas 28.punktu un 29.punktu , ņemot vērā  2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  

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

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

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

Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris 

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

 

 

http://likumi.lv/ta/id/139503-nekustama-ipasuma-lietosanas-merku-klasifikacija-un-nekustama-ipasuma-lietosanas-merku-noteiksanas-un-mainas-kartiba#p21
http://likumi.lv/ta/id/139503-nekustama-ipasuma-lietosanas-merku-klasifikacija-un-nekustama-ipasuma-lietosanas-merku-noteiksanas-un-mainas-kartiba#p18


16 

 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

6868 003 0136, adrese – Stacijas iela 12, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kuras 

kopplatība ir  0,8658 ha un  noteikt zemes vienībai  trīs nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju  apbūve) 0,1 ha platībā, ar kodu 0302 ( fizisko un 

juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas) 0,18 ha, ar kodu 0101 ( zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) 0,5858 ha platībā. 

 

2. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

6868 003 0155, adrese – Stacijas iela 21, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kuras 

kopplatība ir  0,4104ha un  noteikt zemes vienībai  divus nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķus: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju  apbūve) 0,1 ha platībā,  ar kodu 0101 ( 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) 0,3104ha. 

 

 

 

12.§ 

Par pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 

005 0226 iznomāšanu 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts R  V. N., dzīves vieta deklarēta _____________, 

Kārsavas nov., 16.03.2016. iesniegums par apbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6872 005 0226 ( platība 0,2 ha) iznomāšanu. 

Saskaņā ar likuma  „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, minētā zemes vienība ir piekritīga Kārsavas novada 

pašvaldībai. 

Uz minētās zemes vienības atrodas R. N. lietošanā  esošās  ēkas, kas piekrīt viņa mājsaimniecībai. 

 

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  

2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

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

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

Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt R. N. Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto zemes vienību 

Mērdzenes pagasta Mērdzenes ciemā ar kadastra apzīmējumu  6872 005 0226, platība 0,2 ha, 

adrese- „Jodi“, Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas nov.,  uz 10 gadiem.  

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības robežas un platība tiks precizētas, kā 

arī tiks noteikti apgrūtinājumi. 

2. Noteikt apbūvētās zemes vienības nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības 

gadā.  
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3. 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. 

 

 

 

13.§ 

Par pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 

002 0014 iznomāšanu 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemtsL. M., dzīves vieta deklarēta _________, Goliševas pag., 

Kārsavas nov., 07.03.2016. iesniegums par apbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6854  002 0014 ( platība 3,6 ha) iznomāšanu. 

Saskaņā ar likuma  „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, minētā zemes vienība ir piekritīga Kārsavas novada 

pašvaldībai. 

Uz minētās zemes vienības atrodas  L. M.  lietošanā  esošās  ēkas, kas piekrīt viņas 

mājsaimniecībai. 

 

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  

2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

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

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

Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
 

 

1. Iznomāt L. M. Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto zemes vienību 

Goliševas  pagastā ar kadastra apzīmējumu  6854 002 0014, platība 3,6 ha, adrese- 

„Purviņš“, Pokuļi, Goliševas  pag., Kārsavas nov.,  uz 10 gadiem.  

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības robežas un platība tiks precizētas, kā 

arī tiks noteikti apgrūtinājumi. 

2. Noteikt apbūvētās zemes vienības nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības 

gadā.  

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

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot parakstīšanai zemes nomas līgumu par minēto zemes 

vienību nomu. 

 

14. § 

Par Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo   zemes vienību  iznomāšanu 

/V.Bļinova/ 
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Kārsavas novada pašvaldībā saņemts iesniegums par Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo 

zemes vienību Malnavas pagasta Bozovas ciemā iznomāšanu 

Lai nodrošinātu pašvaldībai piekrītošo un tās rīcībā esošo zemesgrāmatā nereģistrētu  zemes 

vienību racionālu  izmantošanu, aizsardzību un uzturēšanu labā lauksaimnieciskā stāvoklī, kā arī, 

lai rastu likuma „Par pašvaldībām” 76.panta 1.,6.punktos noteikto pašvaldības ekonomiskā 

pamata- mantas, tai skaitā finanšu resursu daļas, kas iegūstama no nodokļu maksājumiem budžetā 

un citiem ieņēmumiem, palielināšanas iespējas, pašvaldība ir tiesīga uz laiku līdz 5 gadiem 

iznomāt zemesgrāmatā nereģistrētus zemes gabalus, kas zemes reformas laikā līdz īpašnieka vai 

valdītāja maiņai atrodas tās rīcībā. 

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  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās 

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

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

Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, 

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); 

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

 

 

 

1.  Iznomāt  uz laiku līdz pieciem gadiem bez apbūves tiesībām  Kārsavas novada 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Malnavas pagasta  teritorijā ar kadastra apzīmējumu  

6868 003 0137 0,6 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0152 

neapbūvēto daļu 0,55 ha platībā, saskaņā ar šim lēmumam pievienoto grafisko  pielikumu. 

2. Zemesgabalu nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,  kods 0101. 

3.Izsludināt pieteikšanos uz Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  

nomu, nosakot pieteikšanās termiņu 29.03.2016.-11.04.2016. 

Informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot Kārsavas novada domes ēkā un 

pašvaldības mājas lapā- www.karsava.lv 

                                            

 

15. § 

Par adreses piešķiršanu  ēkām un būvēm 

/V.Bļinova/ 

 

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  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes 
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atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris 

Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

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

009 0146  adresi: “Sarkaņi” Kaķi, Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV -5725 .    

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

011 0022  adresi: “Pavītoli” Jakulinski, Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV -5725 .                                            

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

009 0005  adresi: “Bērziņu Māja” Kaķi, Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV -5725 4.Piešķirt 

ēkām un būvēm , kuras atrodas uz  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 009 0069  

adresi: “Ozoliņi” Masli, Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV -5725 .    

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

010 0038  adresi: “Saulaine” Skūteļi, Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV -5725 .    

 

 

16. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

/V.Bļinova/ 

 

         Kārsavas novada pašvaldībā 27.01.2016. ir saņemts A. Š. iesniegums par zemes nomas 

lietošanas tiesību izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītošai zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6894 008 0040 – 5,2 ha platībā. 

        Sakarā ar to, kā nomniekam apsaimniekošana nav uzsākta ir iespējams izbeigt nomas 

lietošanas tiesības. 

Par minēto zemes vienību nomu, saskaņā ar MK 30.08.2005. noteikumu Nr. 

644”Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” prasībām, 29.05.2009.starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un A. 

Š. kā nomnieku no otras puses, bija noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.340. 

            Saskaņā  ar A. Š. iesniegumu, augstāk minēta noslēgta lauku apvidus zemes nomas 

līguma 7.1. punktu, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”21.panta 27.punktu,  ņemot vērā  

2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

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

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

Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

 

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

vienību Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0040 – 5,2 ha platībā ar 

2016.gada 1. aprīlī. 
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17. § 

Par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 004 0037; 6870 010 0160; 6894 008 

0040; 6894 008 0090; 6870 004 8040(daļas)  iznomāšanu 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi par pašvaldībai un Rezerves  

zemes fondam piekrītošām zemēm  iznomāšanu  Mežvidu pagasta un Salnavas pagasta ar kadastra 

apzīmējumiem  6870 004 0037; 6870 010 0160; 6894 008 0040; 6894 008 0090; 6870 004 8040 

(daļas).  
         Izvērtējot informāciju par pieprasītam zemes vienībām, tika konstatēts, kā minētas zemes 

vienības piekrīt pašvaldībai un 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  2016.gada  

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

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

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

Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, 

Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 
 

 

1.Iznomāt no pašvaldības un Rezerves zemes fonda zemēm, zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumiem: 6870 004 0037 – 0,0997 ha; 6870 010 0160 – 4,1 ha; 6894 008 0040 – 5,2 

ha; 6894 008 0090 – 2,3 ha; 6870 004 8040(daļas) – 1,0 ha platībā uz laiku līdz pieciem 

gadiem. 

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

         lauksaimniecība ( kods 0101).  

        3.Publiskot informāciju par pašvaldībai un Rezerves zemes fondam piekrītošām  

         zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 6870 004 0037; 6870 010 0160;   

         6894 008 0040; 6894 008 0090; 6870 004 8040(daļas) iznomāšanu, ievietojot  

         paziņojumu Kārsavas novada pašvaldība domes ēkā un mājas lapā no  

        29.03.2016 .līdz 11.04. 2016. 

 

 
 

18. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6870 006 0342 platības,  zemes vienības robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

         Izvērtējot SIA „ Latvijas mērnieks” iesniegto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6870 006 0342  zemes  robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz 10.04.2012. MK 
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noteikumiem Nr 263” Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, MK 

22.12.2009. noteikumiem Nr. 1602 „ Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu 

klasifikāciju”,  Kārsavas  teritorijas plānojumu 2012 – 2024. gadiem, ņemot vērā  2016.gada  

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

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

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

Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, 

Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt  zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0342 robežu, situācijas 

un apgrūtinājumu plānu.  

2.  Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6870 006 0342 kopplatību – 5,31 ha 

3. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība ( kods 0201). 

4. Noteikt zemes vienības apgrūtinājumus: 

               1.7316120300  – pierobeža – 5,31 ha. 

 

 

 

                                                                        19.& 

Par kārtības, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā 

Kārsavas novadā, apstiprināšanu 

/I.Silicka/ 

 

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

2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

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

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

Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras 

brīvlaikā Kārsavas novadā/pielikumā/. 

 

 

 

20.& 

Par komisijas izveidošanu 

/I.Silicka/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts SIA “ Kārsavas Namsaimnieks” valdes locekļa E.Lipska 

pieteikums par līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai  dzīvojamajai 

mājai Vienības ielā 74a, Kārsavā. 
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Pamatojoties uz Kārsavas novada domes 2014.gada 25.septembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.20“Par Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu  un tā piešķiršanas kārtību 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai, ņemot vērā  2016.gada  21.marta  

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

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

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

Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, 

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

 

 

Izveidot  izvērtēšanas komisiju 3 cilvēku sastāvā: 

1.1.Inese Lipska- projektu vadītāja 

1.2.Modris Karpovs-deputāts 

1.3.Andris Salītis-būvinspektora palīgs. 
 

 

 

21.& 

Par noteikumu “Reprezentācijas un pasākumu izdevumu uzskaites un norakstīšanas 

kārtība” apstiprināšanu 

/S.Sprukte/ 

 

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

2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

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

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

Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt  noteikumus “Reprezentācijas un pasākumu izdevumu uzskaites un 

norakstīšanas kārtība”. 

2. Kontroli par noteikumu ievērošanu veikt Kārsavas novada pašvaldības 

izpilddirektoram T.Vorkalim. 

 

 

22.& 

Par instrukcijas “Par Kārsavas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, 

izpildes un kontroles kārtība” apstiprināšanu 

/S.Sprukte/ 

 

 

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

2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 
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lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes 

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

Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Apstiprināt instrukciju “Par Kārsavas novada pašvaldības budžeta 

izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”. 

2. Kontroli par noteikumu ievērošanu veikt Kārsavas novada pašvaldības 

izpilddirektoram T.Vorkalim. 

 

23.& 

Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Kārsavas Slimnīca” 

/I.Silicka/ 

 

Saskaņā ar 2015gada 30.decembra  līgumu Kārsavas novada pašvaldība patapina no SIA “Kārsavas 

slimnīca” piederošās  ēkas Vienības ielā 52 telpas 210,4 kv.m. platībā sociālās mobilās aprūpes 

brigādes funkciju nodrošināšanai. Telpās  nepieciešams veikt remontu: elektromontāžu,  grīdas 

montāžu, griestu un sienu atjaunošanu un logu apdari.   Remontdarbu veikšanai  SIA “Kārsavas 

slimnīca “ pamatkapitālā  jāiegulda 2304 euro apmērā, saskaņā ar SIA “Kārsavas namsaimnieks” 

piestādīto tāmi.  

      Apsekojot slimnīcas telpas, tika konstatēta to nelietderīga izmantošana veļas žāvēšanai. Lai 

nodrošinātu slimnīcas telpu ergonomisko izmantošanu tai nepieciešams iegādāties pusprofesionālo 

veļas žāvētāju, kura vērtība ar PVN sastāda 1200 euro.  

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

novada pašvaldībai. 

SIA “Kārsavas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai nepieciešami kopsummā 3504 euro . 

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,  

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  2016.gada  21.marta  

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

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

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

Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, 

Vairis Poikāns, Andris Ļubka); 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 3504,00 (trīs tūkstoši pieci simti četri   euro un 00 centi). 

2. Lēmuma 1.punktā noteikto ieguldījumu veikt naudā EUR 3504,00 apmērā (trīs tūkstoši pieci 

simti četri   euro un 00 centi). 

3. Ieguldījuma finansēšanas avots: Kārsavas novada pašvaldības programma „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem”, veicot attiecīgos budžeta grozījumus. 

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 

T.Vorkalim. 

 

24.& 

Par Latvijas -Lietuvas programmas projektu izstrādes izdevumu segšanu 

/I.Nagle/ 

 

Biedrības  Eiroreģions‘’Ezeru zeme”18.12.2015 biedru kopsapulcē, protokols Nr. 2 , 3 punkts, 

(protokola izraksts pielikumā) apstiprināta Latvijas –Lietuvas programmas projektu izstrādes 

izdevumu koptāme EUR7030.00,tai skaitā Kārsavas novada pašvaldībai jāsedz  Eur 390.75. 

 

Plānots piedalīties  Latvijas – Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam IV Prioritāte: uzlabota 

dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un pārvaldes rezultātā. 

Programmas mērķis ir atbalstīt ar pārrobežu noziedzības apkarošanu un novēršanu saistītās 

praktiskās darbības un uzlabot sabiedrības drošību. 

Plānota infrastruktūras aprīkojuma iegāde un uzlabošana, lai novērstu nelaimes gadījumus un cīnītos 

ar noziedzību. ( kameru uzstādīšana). 

Saskaņā ar Kārsavas novada attīstības programmu 2012-2020.gadam un Rīcības plānu 2016.gadam 

U2.1.2/Veidot aktīvu  pašvaldības sadarbību Latvijas mērogā ar Latvijas Pašvaldību savienību, 

Latgales reģionu un citām institūcijām uzņēmējdarbības sekmēšanai. Turpināt sadarbību  ar biedrību 

”Ezeru zeme”. 

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

vērā  2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un 

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

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

Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –

nav,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

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

gadījumiem” 391,00 euro (trīs simti deviņdesmit vienu eiro, 00 centi)  Latvijas-Lietuvas 

programmas projektu izstrādes izdevumu segšanai. (budžeta klasifikācijas kods 06.200., 

struktūrvienība-159, ekonomiskās klasifikācijas kods 2279). 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāja I.Nagle. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram T.Vorkalim 
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25.& 

Par  līdzekļu piešķiršanu videonovērošanas sistēmas ierīkošanai 

/T.Vorkalis/ 

 

 

Sekmējot sabiedriskās kārtības  drošu vidi Kārsavas novada teritorijā, nepieciešama papildus 

videonovērošanas sistēmas ierīkošana pie Kārsavas pilsētas kultūras nama Vienības ielā 49c, pie 

novada pašvaldības ēkas Vienības ielā 53, Kārsavā, pie attīstības nodaļas ēkas “Mežmuiža”, 

Malnavas fermas, Malnavas pagasts, pie Salnavas kultūras nama ēkas, c.Salnava, Salnavas pagasts, 

Kārsavas novads. Saskaņā ar tāmi, minēto darbu veikšanai, nepieciešami 2022 euro. 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, ņemot vērā  2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  

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

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

Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Piešķirt no pamatbudžeta programmas  “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” EUR 2022,00 

(divi tūkstoši divdesmit divi eiro, 00 centi) videonovērošanas sistēmas ierīkošanai pie 

Kārsavas pilsētas kultūras nama Vienības ielā 49c, pie novada pašvaldības ēkas Vienības 

ielā53, Kārsavā, pie attīstības nodaļas ēkas “Mežmuiža”, Malnavas fermas, Malnavas 

pagasts, pie Salnavas kultūras nama ēkas, c.Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, 

sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanai. 

2. Veikt pamtbudžeta grozījumus  attiecīgo iestāžu finansētajās tāmēs, pielikums Nr.1 

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi novada pašvaldības izpilddirektoru T.Vorkali 

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

 

 

26.& 

Par  Āfrikas cūku mēra apkarošanas, izplatīšanās ierobežošanas pasākumu finansēšanu 

/T.Vorkalis/ 

 

Āfrikas cūku mēra apkarošanas un tālākas izplatīšanās ierobežošanas pasākumi jāveic  pamatojoties 

uz Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2015.gada 28.septembra vienošanās un 

domstarpību Protokolā noteikto. Šī kārtība attiecas uz ĀCM (Āfrikas cūku mērā) I II un III riska 

zonā esošajām Latvijas teritorijām.  Izdevumus par šīs kārtības ietvaros veiktajām darbībām 

pašvaldībām atmaksā PVD (Pārtikas un veterinārais dienests) (ES līdzfinansējums): 

 par mežacūkas līķa vai tā daļu aprakšanu vietā, kur tas atrasts- 50,00 euro 

 par mežacūkas līķa vai tās daļu savākšanu un nogādāšanu tuvākajā dzīvnieku izcelsmes 

blakusproduktu savākšanas konteinerā- 30,00 euro 

PVD pašvaldībām izsniedz  arī dezinfekcijas līdzekļus. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, uz  Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2015.gada 28.septembra vienošanās 
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un domstarpību Protokolā, ņemot vērā  2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās 

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

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

Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, 

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); 

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

 

 

 
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz papildus informācijas noskaidrošanai. 

2. Par atbildīgo noteikt pašvaldības izpilddirektoru Tomu Vorkali. 

 

 

 

27.& 

                              Par pamatbudžeta ieņēmumu palielināšanu 

/S.Sprukte/ 

 

 

2016.gada 25.janvārī Kārsavas novada pašvaldība noslēdza līgumsaistības ar biedrību Latgales 

reģiona Tūrisma asociācija “ Ezerzeme”  par to, ka Kārsvas novada pašvaldība nodrošinās Latgales 

reģiona pārstāvēšanu tūrisma izstādē Reisen Hanburg 2016, bet biedrība Latgales reģiona Tūrisma 

asociācija “ Ezerzeme” iemaksās pašvaldības budžetā 530,40 EUR. Pamatojoties uz minēto līgumu, 

tūrisma speciāliste Inga Bernāne sagatavoja iesniegumu domei / 02.03.2016., iesniegums 

nr.120/1.3.11.1/ ar lūgumu veikt grozījumus tūrisma finansētajā tāmē. 

Līgumsaistību izpildes rezultātā jāpalielina novada  pašvaldības pamatbudžeta plānotie ieņēmumi 

par 531.00  euro. 

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

vērā  2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un 

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

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

Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –

nav,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Palielināt Kārsavas novada pamatbudžeta ieņēmumu plānu par  EUR 531 (pieci simti 

trīsdesmit viens euro),  (ekonomiskās klasifikācijas kods 12.3.9.9.). 

2.  Veikt grozījumus tūrisma budžeta finansētajā tāmē saskaņā ar iesniegumu   

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi galvenā ekonomiste S.Sprukte un tūrisma speciāliste  

I.Bernāne. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram 

T.Vorkalim. 
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28.& 

Par finansējuma piešķiršanu politiski represēto personu salidojumam 

/P.Laganovskis/ 

 

03.03.2016. Kārsavas novada pašvaldībā saņemts biedrības “Latvijas politiski represēto 

apvienība”/reģistrācijas Nr.40008002052, Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050/ biedrības priekšsēdētājs 

G.Resnais iesniegums (Nr 126/1.3.11.1) ar lūgumu atbalstīt  Kārsavas novadā dzīvojošo politiski 

represēto personu dalības maksu visu Latvijas politiski represēto salidojumā  Ikšķilē  70.00 euro 

apmērā. 

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

vērā  2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un 

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

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

Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –

nav,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

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

gadījumiem” 70,00 euro (septiņdesmit eiro, 00 centi)  Kārsavas novadā dzīvojošo politiski 

represēto personu   dalības maksas segšanai Latvijas politiski represēto salidojumā Ikšķelē. 

(budžeta klasifikācijas kods 08.620., struktūrvienība-90, ekonomiskās klasifikācijas kods 

3263). 

2. Lēmuma 1.punktā minēto summu ieskaitīt Biedrībai “Latvijas politiski represēto apvienība”, 

reģistrācijas Nr.40008002052, Mārstaļu iela 19, Rīga, kontā Nr.LV06UNLA0002400700839 

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

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības priekšsēdētājas vietniekam 

P.Laganovskim. 

 

 

29.& 

Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nedzirdīgo savienībai 

/I.Silicka/ 

 

 

21.12.2015. Kārsavas novada pašvaldībā saņemts Latvijas Nedzirdīgo  biedrības Rēzeknes 

reģionālā biedrība reģistrācijas Nr.40008000615, iesniegums(Nr 1082/1.3.10.) ar lūgumu atbalstīt  

dzirdes invalīdiem organizētos pasākumu 2016.gadā 230,00 euro apmērā. 

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

vērā  2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un 

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

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

Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –

nav,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” 150,00 euro (viens simts piecdesmit eiro, 00 centi)  Latvijas Nedzirdīgo  

savienības  Rēzeknes reģionālai biedrībai nedzirdīgo invalīdu pasākumu organizēšanai 

(budžeta klasifikācijas kods 10.911., struktūrvienība-66, ekonomiskās klasifikācijas kods 

3263). 

2. Lēmuma 1.punktā minēto summu ieskaitīt Latvijas Nedzirdīgo savienībai reģistrācijas 

Nr.40008000615, Elvīras iela 19, Rīga, LV- 1083, kontā Nr.LV84UNLA0002001700411. 

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

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības priekšsēdētājas vietniekam 

P.Laganovskim. 

 

 

                                                                    30.& 

                                           Par grozījumiem amatu sarakstos 

/T.Vorkalis/ 

 

 

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

pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā  2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās 

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

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

Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, 

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); 

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

 

 

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

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

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

 

 

                                                                 31.& 

                        Par finansējuma piešķiršanu amatierkolektīvu atalgojumam 

/S.Sprukte/ 

 

 

18.03.2016. Kārsavas novada pašvaldībā saņemts Kārsavas novada kultūras koordinatores 

V.Kirsanovas iesniegums(Nr.168/1.3.11.1. no 18.03.2016.) ar lūgumu veikt grozījumus kultūras 

namu finansētajās iestādēs un  piešķirt papildus finansējumu 2016.gada atalgojumam 

amatierkolektīviem, pēc  darbības izvērtēšanas rezultātiem, 241.00 euro apmērā. 

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

vērā  2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un 

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

sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  
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Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –

nav,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
 

  

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

gadījumiem” papildus 241,00 euro (divi simts četrdesmit viens eiro, 00 centi)  

amatierkolektīvu atalgojumam 2016.gadam. (budžeta klasifikācijas kods 08.230., 

struktūrvienība-39, ekonomiskās klasifikācijas kods 1119). 

2.  Veikt izdevumu grozījumus kultūras namu finansētajās izdevumu tāmē, saskaņā ar 

iesniegumu. 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi novada kultūras koordinatore V.Kirsanova 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram 

T.Vorkalim. 

 

 

                                                                   32.& 

Par  papildus līdzekļu  piešķiršanu būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai 

/I.Nagle/ 

 

 

      Atbilstoši  Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam rīcības plānā noteiktajām 

prioritātēmVP1/ 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. unU 1.2.1/ 

Ierakstīt pašvaldībai piekrītošās zemes Zemesgrāmatā, lai tās efektīvi varētu izmantot tālāk 

uzņēmējdarbībai (piem., nododot nomā uzņēmējiem) ietvaros TP izstrādei un autoruzraudzība 

bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūvei un kanalizācijas sistēmas sakārtošanai Kārsavas novada 

Mežvidu pagastā, ekspertīze (SAM 5.6.2 ietvaros)  budžetā plānoti 5000,00 euro 

Pēc iepirkuma būvprojektaprojekta “ Bioloģisko attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas un ūdensapgādes 

sistēmas izbūve ar saistīto pievedceļu Kārsavas novada Mežvidu pagastā, Klonešnīkos” izstrāde un 

autoruzraudzība rezultātiem līgums noslēgts ar SIA „Inženierprojekti videi” par summu EUR 7200 

(bez PVN), PVN EUR 1512, Kopā  EUR  8712. 

Noslēgts līgums ar SIA „TARVIS-D”par būvprojekta izstrādi elektroietaišu ierīkošanai objektā – 

EUR 1500 bez PVN, PVN –EUR 315, kopā EUR 1815. 

Jāparedz līdzekļi būvprojekta ekspertīzei aptuveni EUR 2000 . 

Papildus nepieciešami 7527 euro.   

Savukārt projekta ‘Kārsavas pilsētas katlu mājas TP izstrāde un autoruzraudzība, ekspertīze’ 

iepirkuma rezultātiem izveidojās līdzekļu ietaupījums 12010 euro, daļu no kuriem lietderīgi novirzīt 

TP izstrādei un autoruzraudzībai bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūvei un kanalizācijas sistēmas 

sakārtošanai Kārsavas novada Mežvidu pagastā. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu,21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, ņemot vērā  2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  

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

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

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

ATTURAS –nav,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt papildus  pamatbudžeta līdzekļus  EUR 7527,00 (septiņi tūkstoši pieci simti 

divdesmit septiņi euro 00centi)  būvprojekta “ Bioloģisko attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas 

un ūdensapgādes sistēmas izbūve ar saistīto pievedceļu Kārsavas novada Mežvidu pagastā, 

Klonešnīkos” izstrādei un autoruzraudzībai (budžeta klasifikācijas kods 06.601., 

struktūrvienība-159, ekonomiskās klasifikācijas kods 2279). 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāja I.Nagle. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram 

T.Vorkalim. 

 

 

                                                                    33.& 

                                 Par līdzekļu piešķiršanu kapličas būvniecībai 

/I.Silicka/ 

 

Salnavas pagasta Keiseļovas kapos / kadastra nr. 6894 004 0022/ iedzīvotāji lūdz izbūvēt kapliču. 

SIA “Kokbūve” piedāvājums kapličas izbūvei sastāda 300,-EUR.  

Minētais lūgums atbilst Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. rīcības plāna noteiktās 

vidējā termiņa prioritātes VP7/Infrastruktūras attīstība, rīcības virziena RV7.4/Nodrošināt kapsētu 

pieejamību U7.4.2/Nodrošināt kapsētu apsaimniekošanu un paplašināšanu”. 

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

2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

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

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

Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

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

gadījumiem” 300,00 euro (trīs simti eiro, 00 centi)  kapličas izbūvei  Keiseļovas kapos 

Salnavas pagastā. (budžeta klasifikācijas kods 08.400., struktūrvienība-43, ekonomiskās 

klasifikācijas kods 5212). 

2.  Veikt izdevumu grozījumus reliģijas finansētajā izdevumu tāmē. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors T.Vorkalis. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 

vietniekam P.Laganovskim. 

 

34.& 

Par saistošo noteikumu Nr.  3  „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 22.decembrī 

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

apstiprināšanu 

/S.Sprukte/ 
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 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  

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

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

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

Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, 

Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

1.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi Kārsavas  novada domes 2015.gada 

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

2016.gadam”; 

2.Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.3 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai 

elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.  

 

 

35.§ 

Par iestāšanos nacionālajā  veselīgo pašvaldību tīklā 

/I.Silicka/ 

 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemta  LPS vēstule ar informāciju, ka saskaņošanas procesā 

ir SAM 9.2.4. “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, 

jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” dokumentu projekti, 

9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 

īstenošanā kā finansējuma saņēmēji ir plānotas pašvaldības. 

Projektu izstrāde un iesniegšana ir paredzēta 2016.gada jūnijā, savukārt apstiprināšana 

septembrī. Projekta īstenošanai nebūs nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums. 

Iesniegt projektu pieteikumus tiks aicinātas tās pašvaldības, kuras uz š.g.1.maiju būs Latvijas 

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieces. Lai iestātos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā 

nepieciešams: domes lēmums, jānosaka atbildīgā politiskā amatpersona un  atbildīgais darbinieks, 

kā arī jābūt gataviem īstenot veselības veicināšanas aktivitātes. 
Pamatojoties uz  LPS 2016.gada 5.februāra vēstuli Nr. 0220160360, likuma „ Par pašvaldībām” 21. 

panta 27. punktu, ņemot vērā  2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  

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

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

Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

Noteikt par atbildīgo politisko amatpersonu domes priekšsēdētājas vietnieku Pēteri 

Laganovski un par atbildīgo darbinieku sociālā dienesta vadītāju Andželu Malakāni. 
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      36.& 

Par grozījumiem būvvaldes nolikumā 

/V.Lipska/ 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu, ņemot vērā  2016.gada  

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

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

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

Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, 

Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

 Apstiprināt  grozījumus „Kārsavas novada pašvaldības būvvaldes nolikumā” 

/pielikumā/. 

  

                                                                                                     

                  

 

37.& 

Par Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa „STEP UP!” 2016. gada nolikuma 

apstiprināšanu 

/I.Silicka/ 

 

 

Pamatojoties uz komercdarbības atbalsta likuma 7. pantu, ņemot vērā  2016.gada  21.marta  

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

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

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

Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, 

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

 
 

1.Apstiprināt jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa ”STEP UP!” 2016. gada  nolikumu 

/pielikumā/.  

2.Ar šo lēmumu spēku zaudē Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa „STEP UP!” 2015. gada 

nolikums. 

 

 

 

38.& 

 Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju”  

/I.Silicka/ 
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Adresāts: Bezpeļņas organizācija  „ Fonds „1836”, Rīga, Ģertrūdes iela 34-9, LV-1011, 

Reģ. Nr. 40008239822 

 

Projekta nosaukums: „ “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju””.  

Projekta vadītājs: Enriko Plivčs. 

Projekta mērķis: Līdz 2018. gadam gar Latvijas pierobežu izveidot aktīvās atpūtas tūrisma 

ceļu, kas savienos kopā tūrisma pakalpojuma sniedzējus, amatniekus un apskates objektus 

Aktivitātes: Filmas izveide, raidījuma cikla izveide, grāmatas izdošana un tūrisma ceļvedis. 

Kā arī sākot ar 2016. gadu koncertu organizācija katrā pašvadībā un 2018. gadā atklāšanas pasākums. 

Projekta kopējās izmaksas: EUR 220 000,00. 

Pašvaldībai pieprasītā summa: EUR 2000,00. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 12.pantu, 15.panta pirmās 

daļas 4., 5. un 6.punktu, Kārsavas novada  domes 26.03.2015. nolikuma „Nolikums  Kārsavas novada 

pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību sabiedrisko organizāciju darbībai” “,ņemot vērā  

2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

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

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

Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

Piešķirt Kārsavas novada pašvaldības finansējumu – EUR 500,00 (pieci  simti  euro un 00 centi) 

bezpeļņas organizācijas  „ Fonds „1836”,” projekta „ Aplido, apceļo, apmīļo Latviju ” realizēšanai. 

1. Apmaksu veikt no Kārsavas novada 2016.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem - (budžeta 

klasifikācijas kods 04.730, ekonomiskās klasifikācijas kods 3263) pēc līguma noslēgšanas. 

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

noslēgts līgums ar Kārsavas novada pašvaldību. 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi tūrisma speciāliste Inga Bernāne un attīstības nodaļas vadītāja 

I.Nagle. 

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

 

 

39.& 

Par darba grupas izveidi priekšlikumu izvērtēšanai “ Latvijas Republikai 100” 

/I.Silicka/ 

 

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

2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

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

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

Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 
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Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

 

1. Izveidot darba grupu  priekšlikumu izvērtēšanai “ Latvijas Republikai 100” sekojošā 

sastāvā: 

1.1.Ināra Silicka 

1.2.Anna Zīmele 

1.3.Vera Krišāne 

1.4.Jānis Circenis 

1.5.Ainārs Kodarāns 

2.  Nākošai domes sēdei  izstrādāt  konkursa nolikumu ““ Latvijas Republikai 100”. 

 

 

40.& 

Par LEADER projektiem 

/I.Nagle/ 

Saskaņā ar  plānoto Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa 

veidā lauku attīstībai 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”aktivitātēs ”Vietējās ekonomikas 

stiprināšanas iniciatīvas un „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, kuru  atbalsta saņemšanas 

nosacījumus regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 590 (13.10.2015.) , organizētajām ideju 

aptaujām Kārsavas novada teritorijā , 15.02.2016 informatīvās sapulces rezultātiem , tika izvirzītas 

prioritārās idejas projektiem: 

1.Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana ; 

2.Tērpu iegāde  novada amatierkolektīvim( kultūras namiem un izglītības iestādēm); 

3.Aprīkojuma iegāde sporta un brīvā laika nodrošināšanai visām paaudzēm; 

4.Ēkas ”Līču mājas” telpu pielāgošana  mājražošanas un amatnieku vajadzībām ; 

5.Salnavas muižas kompleksa sakārtošana; 

6.Skulptūras ierīkošana Kārsavas pilsētas skvērā. 

Pamatojoties uz  2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  

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

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

Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1.Apstiprināt minētās idejas un strādāt pie projektu pieteikumu sagatavošanas. 

2.Par projektu iesniegšanu un realizāciju nozīmēt projektu koordinatori R. Jonikāni. 

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

 

 

 

41.& 

Par pašvaldības ēku  energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu 

/I.Nagle/ 

 

     Balstoties uz  Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam rīcības plānā 

noteiktajām prioritātēm VP3/ Iedzīvotāju izglītības līmeņa un sabiedriskās aktivitātes palielināšana, 

kā arī kultūras un sporta pieejamības veicināšanaRV 3.1/ Izglītības un sporta infrastruktūras 

attīstībaU 3.1.1/ Izstrādāt izglītības iestāžu, kā arī to pieguļošās infrastruktūras (sporta laukumu, 

rotaļu laukumu) attīstības un rekonstrukcijas plānu atbilstoši katras izglītības iestādes vajadzībām, 

lietderīgi veikt Mežvidu pamatskolas ēkas energosertifikāta izstrādi / adrese „Skola”, Mežvidi, 

Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV-5725 , k. nr. 68700060250001/ . Lai minēto pasākumu veiktu 

nepieciešamais finansējums sastāda EUR 545 (ieskaitot) PVN. 

   Balstoties uz  Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam rīcības plānā 

noteiktajām prioritātēm VP3/ Iedzīvotāju izglītības līmeņa un sabiedriskās aktivitātes palielināšana, 

kā arī kultūras un sporta pieejamības veicināšanaRV 3.4/ Nodrošināt kultūras iestāžu un aktivitāšu 

pieejamībuU 3.4.1/ Izstrādāt kultūras iestāžu attīstības un rekonstrukcijas plānu, nodrošināt šī plāna 

realizāciju, lietderīgi veikt Kārsavas Kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus 

/Adrese: Vienības 49c, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, k. nr.68095010039/ Ēkas 

energosertifikāta izstrādei  nepieciešams EUR 787 (ieskaitot) PVN 

Balstoties uz  Kārsavas novada attīstības programmas  2012.-2018. gadam  rīcības plānā 

noteiktajām prioritātēm  VP8/ Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga 

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

rekonstrukciju/sakārtošanu un publisko rekreācijas objektu/teritoriju sakārtošanu un ierīkošanu 

iedzīvotāju atpūtas vajadzībām lietderīgi veikt Kārsavas novada domes  ēkas energosertifikāta 

izstrādi / Vienības 53, Kārsava., Kārsavas nov., LV-5725 , kad. Nr.6809 0020140 001/ . Lai minēto 

pasākumu veiktu nepieciešamais finansējums sastāda EUR 545 (ieskaitot) PVN. 

Kopsummā  ēku energoefektivitātes pasākumu veikšanai nepieciešami EUR 1877 ar PVN.  

  Budžetā šādi pasākumi nebija plānoti, tāpēc finansējumu lietderīgi novirzīt no projekta ‘Kārsavas 

pilsētas katlu mājas TP izstrāde un autoruzraudzība, ekspertīze’ iepirkuma rezultātā ietaupītiem 

līdzekļiem. 

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

2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

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

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

Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Veikt Mežvidu pamatskolas, Kārsavas kultūras nama, Kārsavas novada domes ēkas  

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus. 

2. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta 545,00 euro (pieci simts četrdesmit piecus 

eiro, 00 centi)  Mežvidu pamatskolas  ēkas energosertifikāta izstrādei . (budžeta klasifikācijas 

kods 06.601., struktūrvienība-159, ekonomiskās klasifikācijas kods 2279). 

3. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta 787,00 euro (septiņi simts astoņdesmit 

septiņus eiro, 00 centi)  Kārsavas kultūras nama  ēkas energosertifikāta izstrādei . (budžeta 

klasifikācijas kods 06.601., struktūrvienība-159, ekonomiskās klasifikācijas kods 2279). 

4. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta 545,00 euro (pieci simts četrdesmit piecus 

eiro, 00 centi)  Kārsavas novada domes  ēkas energosertifikāta izstrādei . (budžeta klasifikācijas 

kods 06.601., struktūrvienība-159, ekonomiskās klasifikācijas kods 2279). 

5. Atbildīgā par lēmuma izpildi  attīstības nodaļas vadītāja I.Nagle. 

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

 

42.& 

Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku ciršanu 

Kārsavas vidusskolas stadiona teritorijā, Skolas ielā, Kārsavā, Kārsavas novadā. 

/I.Nagle/ 

 

 2015. gada 24. novembrī notika būvsapulce, kurā tika ziņots par projekta “Kārsavas 

vidusskolas stadiona pārbūve” izpildītiem un plānotiem darbiem. 

Būvuzraugs Vladimirs Lācis ierosināja stadiona teritorijā nocirst 26 kokus. Kā pamatojums 

tika minēts, ka krītošās lapas un esošo koku sakņu sistēma bojās pārbūvētā stadiona laukumu 

segumus. 

2016. gada 10. februārī  saskaņā ar ministru kabineta Noteikumu Nr.309 „Noteikumi par 

koku ciršanu ārpus meža” tika pieņemts lēmums rīkot publisko apspriešanu. 

Paziņojums par ieceres publisko apspriešanu publicēts 2016. gada marta laikrakstā “ 

Kārsavas novada vēstis” un Kārsavas novada mājas lapā. 

Publiskās apspriešanas materiālus varēja apskatīt Kārsavas novada pašvaldībā  

( Vienības ielā 53, Kārsavā), Attīstības nodaļā, Mežmuiža, Malnavas fermas, Malnavas pagasts, 

Kārsavas novads un mājas lapā www.karsava.lv no 18.02.2016.-17.03.2016. Nozīmētā atsauksmju 

iesniegšanas vieta -  Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā,  Mežmuiža, Malnavas fermas, 

Malnavas pagasts, Kārsavas novads vai elektroniski ineselipska@inbox.lv līdz 2016. gada 17. 

martam. 
 Pamatojoties uz Gala ziņojuma par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku ciršanu Kārsavas 

vidusskolas stadiona teritorijā, Skolas ielā, Kārsavā, Kārsavas novadā, ņemot vērā  2016.gada  21.marta  

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

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

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

Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, 

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

 

http://www.karsava.lv/
mailto:ineselipska@inbox.lv
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 Atļaut izcirst kokus Kārsavas vidusskolas stadiona teritorijā, Skolas ielā, Kārsavā, 

Kārsavas novadā zemes vienībā  ar kadastra numuru 6809 002 0360. 

 

 

43.& 

Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku ciršanu Mežvidu pamatskolas sporta 

laukuma teritorijā, Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā. 

/I.Nagle/ 

 

 

2016. gada februārī Kārsavas novada pašvaldībā tika saņemts Mežvidu pamatskolas 

direktores iesniegums par koku izciršanu Mežvidu pamatskolas sporta laukuma teritorijā. Kā 

pamatojums, ka koki aug grāvī, kas traucē ūdens plūsmai gultnē, tādēļ nepieciešama to ciršana. Grāvī 

aug 27 koki. 

2016. gada 17. februārī saskaņā ar ministru kabineta Noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku 

ciršanu ārpus meža” tika pieņemts lēmums rīkot publisko apspriešanu. 

Paziņojums par ieceres publisko apspriešanu publicēts 2016. gada marta laikrakstā “ 

Kārsavas novada vēstis” un Kārsavas novada mājas lapā. 

Publiskās apspriešanas materiālus varēja apskatīt Kārsavas novada pašvaldībā  

( Vienības ielā 53, Kārsavā), Attīstības nodaļā, Mežmuiža, Malnavas fermas, Malnavas pagasts, 

Kārsavas novads un mājas lapā www.karsava.lv no 18.02.2016.-17.03.2016. Nozīmētā atsauksmju 

iesniegšanas vieta - Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā,  Mežmuiža, Malnavas fermas, 

Malnavas pagasts, Kārsavas novads vai elektroniski ineselipska@inbox.lv līdz 2016. gada 17. 

martam. 
 Pamatojoties uz Gala ziņojuma par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku ciršanu Mežvidu 

pamatskolas sporta laukuma teritorijā, Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā, ņemot vērā  2016.gada  

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

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

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

Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, 

Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

 

 Atļaut izcirst kokus Mežvidu pamatskolas sporta laukuma teritorijā, Mežvidu pagastā, 

Kārsavas novadā zemes vienībā ar kadastra numuru 6870 006 0250. 

 

 

44.& 

Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku ciršanu 

Kārsavas pilsētas skvēra teritorijā, Kārsavā, Kārsavas novadā. 

/I.Nagle/ 

 

http://www.karsava.lv/
mailto:ineselipska@inbox.lv


38 

 

Pēc 2015. un 2016. gada vairākām tikšanās ar iedzīvotājiem, pašvaldības izpilddirektors 

ierosina nocirst 13 kokus pilsētas skvēra teritorijā. Kā pamatojums Koki ir novecojuši, augšanā 

atpalikuši, tāpēc nepieciešama mazvērtīgo koku nociršana, kuros nav vērts investēt kopšanā, jo 

svarīgākais ir vides drošība. 

2016. gada 10. februārī saskaņā ar ministru kabineta Noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku 

ciršanu ārpus meža” tika pieņemts lēmums rīkot publisko apspriešanu. 

Paziņojums par ieceres publisko apspriešanu publicēts 2016. gada marta laikrakstā “ 

Kārsavas novada vēstis” un Kārsavas novada mājas lapā. 

Publiskās apspriešanas materiālus varēja apskatīt Kārsavas novada pašvaldībā  

( Vienības ielā 53, Kārsavā), Attīstības nodaļā, Mežmuiža, Malnavas fermas, Malnavas pagasts, 

Kārsavas novads un mājas lapā www.karsava.lv no 18.02.2016.-17.03.2016. Nozīmētā atsauksmju 

iesniegšanas vieta -  Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā,  Mežmuiža, Malnavas fermas, 

Malnavas pagasts, Kārsavas novads vai elektroniski ineselipska@inbox.lv līdz 2016. gada 17. 

martam. 
 Pamatojoties uz Gala ziņojuma par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku ciršanu Kārsavas 

pilsētas skvēra teritorijā, Kārsavā, Kārsavas novadā, ņemot vērā  2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  

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

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

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

Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris 

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

 
 

 

 Atļaut izcirst kokus Kārsavas pilsētas skvēra teritorijā, Kārsavā, Kārsavas novadā  

zemes vienībā  ar kadastra numuru 6809 003 0183 

 

 

 

45.& 

Par  kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai 

/P.Laganovskis/ 

 

 

 

Kārsavas novada pašvaldība ir izskatījusi novada domes priekšsēdētājas Ināras Silickas 

iesniegumu par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu.  
 Pamatojoties uz 08.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Kārsavas novada pašvaldības nolikums” 

15.1.punktu, ņemot vērā  2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  

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

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

Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Ināra 

Silicka nepiedalās balsošanā, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

http://www.karsava.lv/
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 1.Piešķirt novada domes priekšsēdētājai Inārai Silickai   ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu četras kalendārās nedēļas un papildatvaļinājumu  piecas darba dienas: 

1) no 29.03.2016. līdz 11.04.2016. 

2) no 01.08.2016. līdz 07.08.2016. 

3) no 26.09.2016.līdz  07.10.2016. 

 par  laika periodu no 2015.gada 1.jūlija līdz 2016.gada 30.jūnijam.   

 2. Domes priekšsēdētāja vietniekam Pēterim Laganovskim aizvietot domes 

priekšsēdētāju viņas atvaļinājuma laikā. 

 

 

 

46.& 

Par  kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājas vietniekam 

/I.Silicka/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldība ir saņēmusi domes priekšsēdētājas vietnieka Pētera Laganovska   

iesniegumu par ikgadējā  atvaļinājuma piešķiršanu. 

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

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

vērā  2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un 

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

sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –12 (  Ināra Silicka,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis 

Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, 

Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Pēteris Laganovskis 

nepiedalās balsošanā, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

Piešķirt domes priekšsēdētājas vietniekam P.Laganovskim ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 

četras kalendārās nedēļas un papildatvaļinājumu  piecas darba dienas: 

1) no 11.07.2016. līdz 24.07.2016. 

2) no 01.09.2016.līdz  21.09.2016. 

  par nostrādāto laika periodu no 2015.gada 30.decembra līdz  2016.gada 29.decembrim. 

 

 

47.& 

                                                   Iesniegumu izskatīšana 

 

      1. 

1.Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā ar kārtas 

numuru 4 ir reģistrēts M. S..  

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

jautājumu risināšanā” 18.panta 3.daļu, ņemot vērā  2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  

pašvaldības   sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra 
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Silicka,   Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, 

Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, 

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

 

 

Pārreģistrēt M. S. pašvaldības palīdzības reģistra vispārējā grupā ar pēdējo kārtas numuru. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

2. 

 

 

1.Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā ar kārtas 

numuru 3 ir reģistrēta D. T.  
1.1.Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 18.panta 3.daļu, ņemot vērā  2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības   

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

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

Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris 

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

 

 

Pārreģistrēt D. T. pašvaldības palīdzības reģistra vispārējā grupā ar pēdējo kārtas numuru. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

3. 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. D. iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo 

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

jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu, ņemot vērā  2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības   

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

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

Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris 

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

 

 

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

_________ Kārsavā, Kārsavas novads.  

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

4. 

 

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

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

jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, ņemot vērā  2016.gada  21.marta  Kārsavas  novada  pašvaldības   

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

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

Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris 

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

 

 

Piešķirt dzīvokli A.M.  Skolas ielā 3A, Kārsava, Kārsavas novads. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

Papildus jautājumi: 

 

48.& 

Par administratīvās lietas izbeigšanu 

/V.Lipska/ 

 

 1. Ar 2016.gada 28.janvāra Kārsavas novada domes lēmumu Nr. 2 /protokols nr.2/ tika 

nolemts atlikt  P. B. iesnieguma par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes 

vienību Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0076, 0,9 ha platībā, 

izskatīšanu, pagarinot iesnieguma izskatīšanas termiņu uz laiku līdz četriem mēnešiem. 

2. Sēdes lēmuma projekta sagatavošanas procesā, izvērtējot 1996.gada 10 maija Malnavas 

pagasta zemes komisijas lēmumu par zemes īpašuma tiesību atzīšanu P.B. un normatīvo aktu 

prasības, tai skaitā likuma “Par pašvaldībām” 21.pantā noteikto, tika konstatēts, ka minētā 

iesnieguma izskatīšana neietilpst domes kā lēmējinstitūcijas kompetencē, jo neviens normatīvais  

akts neparedz pašvaldības kompetenci lemt par personas atteikšanos no mantotās zemes lietošanas 

tiesībām. Tāds domes lēmums nebūtu likumīgs. Zemes īpašnieks pats izlemj, kādā veidā viņš 

rīkosies ar zemi. 

Persona, kurai atzītas īpašuma tiesības uz mantojamo zemi likuma “Par zemes privatizāciju 

lauk apvidos” noteiktajā kārtībā, ir tiesīga, saskaņā ar  likumu “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu 

zemesgrāmatās”, nostiprināt Zemesgrāmatā savas īpašuma tiesības uz mantojamo zemi. Civillikuma  

927.pantā ir noteikts, ka  īpašums ir pilnīgas varas tiesība par lietu, tas ir, tiesība valdīt un lietot to, 

iegūt no tās visus iespējamos labumus, ar to rīkoties un noteiktā kārtā atprasīt to atpakaļ no katras 

trešās personas ar īpašuma prasību. Pašvaldība kā publiska persona nav tiesīga administratīvā 

procesa kārtībā lemt par zemes, uz kuru iesniedzējam jau ir atzītas īpašuma /mantošanas/ tiesības, 

lietošanas tiesībām.  

3. Pamatojoties uz iepriekšminēto, likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Administratīvā procesa 

likuma 63.panta 1.daļas 3.punktu, ņemot vērā to, ka administratīvā akta izdošanai iesniegumā 

norādītā lūguma izlemšanai nav pamata,  atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka,   Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, 

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); 

PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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Izbeigt administratīvo lietu, kas tika ierosināta, pamatojoties uz P. B. 2015.gada 23.decembra 

iesniegumu. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot sūdzību 

Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža iela 13a, Valmiera, LV – 

4201. 

 

 

                                                                       49.& 

Par Kārsavas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīciju plāna un Rīcības 

plāna aktualizāciju 

/I.Nagle/ 

 

 Pamatojoties uz 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 13.10.2011. 

likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12.pantu, MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu, pamatojoties 

uz VARAM Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī 

87.punktu, atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris 

Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Apstiprināt aktualizēto Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīcijas plānu 2016.-

2018.gadam un Rīcības plānu 2016.-2018. saskaņā ar pielikumiem. 

2. Publicēt Paziņojumu par Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīcijas plāna 2016.-

2018.gadam un Rīcības plāna 2016.-2018.gadam aktualizēšanu pašvaldības mājas lapā 

www.karsava.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kārsavas novada vēstis”. 

 

 

Sēde slēgta plkst. 15.45 

  

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 
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