
 

 

 

 

 

 

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 PROTOKOLA IZRAKSTS 

Kārsavā 

27.02.2020.                                                                                                     Nr.3 

Sēde atklāta plkst. 15. 00                                                                                                                                                                                                        

11.& 

Par  Saistošo noteikumu Nr. 3  “Grozījumi 2016. gada 22. decembra saistošajos 

noteikumos Nr.16 „Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 

Kārsavas novadā ” apstiprināšanu  

 

Pamatojoties uz LR  likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļu, Kārsavas  novada  pašvaldības  

2020.gada  24.februāra   apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, 

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

: PAR 14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Inta Rancāne,   Oskars 

Petinens,  Edgars Puksts,  Juris Poikāns, Jānis Linužs, Modris Karpovs,   Jānis Ļubka, Andrejs 

Krišāns, Andris Ļubka, Andrejs Ivanovs, Vairis Poikāns ), PRET –nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

  

1.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 ” Grozījumi 2016.gada 22. decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 16 „Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 

Kārsavas novadā”. 

2.Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. 3“ Grozījumi 2016.gada 22. decembra saistošajos 

noteikumos Nr.16 „Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 

Kārsavas novadā” triju dienu laikā pēc parakstīšanas elektroniskā veidā LR Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai apstiprināšanai. 

 
Sēdes vadītāja                   /paraksts/                                                                              I.Silicka                      

   Protokoliste            /paraksts/                                                                      M.Stepanova 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Kārsavas novada pašvaldības 

Domes priekšsēdētāja                                                                                                  I.Silicka 

2020.gada   04.martā 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr.90000017398Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717 

tālr.65781390, fakss 65781395, e-pasts: dome@karsava.lv 

 

 

 

Apstiprināti 

Ar Kārsavas novada domes 
2020.gada  27. februāra sēdes lēmuma Nr. 11 , prot.nr.3 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 3 

Grozījumi 2016.gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.16 

„Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā” 

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par 

pašvaldībām”  

43.panta 

3.daļu 

 Izdarīt Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada 22. decembra saistošajos noteikumos 

Nr.16 „Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā” 

šādu grozījumu: 

1. Izteikt noteikumu 19.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„19.1.1. vientuļam pensionāram un pilngadīgai personai ar invaliditāti kopš bērnības  

uz pabalsta pieprasītāja iesnieguma pamata – 100 euro apmērā”. 

 

 Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja    I.Silicka 

 

 
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 
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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 
 

Apstiprināti 

Ar Kārsavas novada domes 
2020.gada  27. februāra sēdes lēmuma Nr. 11 , prot.nr.3 

 

Kārsavas novada pašvaldības 2020.gada 27. februāra saistošo noteikumu 

Nr.3”Grozījumi 2016.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 16   

„Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas 

novadā””  

paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu grozījumu projekts (turpmāk – Projekts) izstrādāts pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldība attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 

pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī  ja šāda darbība nav 

aizliegta ar likumu.  

Ņemot vērā to, ka ir palielinājušās kurināmā iegādes izmaksas, grozījumu projektā ir 

paredzēts palielināt pabalstu apkurei vai kurināmā iegādes izdevumu apmaksai 

vientuļiem pensionāriem un personām ar invaliditāti kopš bērnības. 

   

2. Īss projekta 

satura izklāsts 

Projekts paredz piešķirt pabalstu apkurei vai kurināmā iegādes izdevumu apmaksai: 

- vientuļam pensionāram un pilngadīgai personai ar invaliditāti kopš bērnības  uz 

pabalsta pieprasītāja iesnieguma pamata – 100 euro apmērā (aktuālā redakcijā: 

90 euro) 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības 

budžetu 

 Pabalsti tiks piešķirti Kārsavas novada domes  apstiprinātā budžeta līdzekļu ietvaros. 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav ietekmes  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Kārsavas novada pašvaldības Sociālajā 

dienestā. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšana noteikta atbilstoši Administratīvā 

procesa likumā noteiktajai kārtībai. 
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Novada domes priekšsēdētāja                                                                 I. Silicka 

 

 
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


