
 

 

 
 

 

 

 

 

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     ĀRKĀRTAS  SĒDES PROTOKOLS 

Kārsavā 

 

 27.03.2020.                                                                  Nr.6 

Sēde sasaukta plkst. 9.00 

Sēde atklāta plkst. 9.00 

 

 
Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova 

Piedalās 

Deputāti -  Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars 

Petinens,  Edgars Puksts,  Juris Poikāns, Jānis Linužs, Modris Karpovs,  Vairis Poikāns, 

Andrejs Ivanovs, Andrejs Krišāns,Andris Ļubka, Jānis Ļubka 

Nepiedalās 

Deputāti – Jānis Linužs, Jānis Ļubka, Vairis Poikāns-  aizņemti pamatdarbā, Tālis 

Mūrnieks- slimības dēļ 

Administrācijas darbinieki-  izpilddirektors Toms Vorkalis 

Klātesošās personas - nav 

 

Domes priekšsēdētāja Ināra Silicka piedāvā  iepazīties un balsot par domes sēdes 

darba kārtības jautājumiem. 

 

Darba kārtība: 

mailto:dome@karsava.lv


 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu 

2. Par komunālo maksājumu rēķinu samaksas termiņu pagarināšanu 

3. Par grozījumiem 27.02.20. domes  lēmumā Nr3 3.& “Par dzīvokļa īres 

tiesībām” 

4. Par 18.03.2020. domes lēmuma Nr.13 , prot. Nr3 “Iesniegumu izskatī-

šana” atcelšanu 

5. Par 18.03.2020. domes lēmuma Nr.15 , prot.Nr.5 “Par kārtējā atvaļinā-

juma piešķiršanu domes priekšsēdētājas vietniekam” precizēšanu 

6. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai 

7. Par saistošo noteikumu Nr.5 Grozījumi 08.07.2009. saistošajos noteiku-

mos Nr.1 „Kārsavas novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu 

8. Iesniegumu izskatīšana 

9. Dažādi 

 

Atklāti balsojot : PAR 11 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns,  Inta 

Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts,  Juris Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs 

Ivanovs, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav,domes sēdes 

darba kārtība apstiprināta. Sēdes darba kārtībā 9 jautājumi. 

 

 

1.& 

  Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu 

ārkārtas situācijā 

/I.Silicka/ 

 

        Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumu, ka 

Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā rezultātā Ministru kabinets ar 2020. gada 12. 

marta rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”  no 12.marta līdz 14.aprīlim 

ir izsludinājis visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, 

secināms, ka no minētā rīkojuma pieņemšanas dienas attiecībā uz nekustamā īpašuma 

nodokļu nomaksas termiņa kavējumu var tikt konstatēti nepārvaramas varas apstākļi: 

       1. Covid-19 izplatība Latvijā  tieši vai netieši ietekmē daudzu nozaru uzņēmumu 

darbību un attiecīgi arī uzņēmuma darbinieku ienākumus; 

       2. Valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa Covid-19 vīrusa izplatības dēļ pašvaldības 

pārtrauc apmeklētāju apkalpošanu klātienē, tādejādi zūd iespēja nomaksāt nekustamā 

īpašuma nodokli pašvaldības domes kasēs skaidrā naudā, kas ir ļoti aktuāli vecāka 

gadagājuma cilvēkiem. 

         Kārsavas novada pašvaldība, ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli, saņem 

daudz lūgumu pārcelt uz vēlāku laiku pirmo un otro nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk 

–NĪN) nomaksas termiņu, kas atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma nodokli” ir 



31.marts un 15.maijs. Pārceļot  NĪN maksājuma termiņus uz vēlāku laiku,  tiktu nodrošināta 

iespēja veikt NĪN maksājumu par gada 1. un 2.ceturksni bez papildu uzrēķina.   

 Pamatojoties uz 2020.gada 20.marta likuma „Par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas 

un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.pantu, kurā noteikts, ka 

Pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas 

termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos 

pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros, atklāti balsojot : PAR 11 (Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns,  Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts,  

Juris Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs Ivanovs, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), PRET 

–nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

        1.  Pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa divus samaksas termiņus no 2020.gada  

31.marta un 2020.gada 15.maija uz 2020.gada 17.augustu, visiem nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājiem, kuru īpašumi atrodas Kārsavas novada administratīvajā teritorijā. 

       2. Informāciju par pieņemto lēmumu publicēt Kārsavas novada pašvaldības mājas 

lapā tīmekļa vietnē Kārsavas www.karsava.lv un izvietot redzamā vietā Kārsavas novada 

domes un pagastu pārvalžu ēkās.  

 

2.& 

Par komunālo maksājumu rēķinu samaksas termiņu pagarināšanu 

      /I.Silicka/ 

 

        Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumu, ka 

Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā rezultātā Ministru kabinets ar 2020. gada 12. 

marta rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”  no 12.marta līdz 14.aprīlim 

ir izsludinājis visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, 

secināms, ka no minētā rīkojuma pieņemšanas dienas attiecībā uz komunālo pakalpojumu 

rēķinu  nomaksas termiņa kavējumu var tikt konstatēti nepārvaramas varas apstākļi: 

       1. Covid-19 izplatība Latvijā  tieši vai netieši ietekmē daudzu nozaru uzņēmumu 

darbību un attiecīgi arī uzņēmuma darbinieku ienākumus; 

       2. Valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa Covid-19 vīrusa izplatības dēļ pašvaldības 

pārtrauc apmeklētāju apkalpošanu klātienē, tādejādi zūd iespēja nomaksāt  komunālo 

pakalpojumu rēķinu pašvaldības domes kasēs skaidrā naudā, kas ir ļoti aktuāli vecāka 

gadagājuma cilvēkiem. 

         Kārsavas novada pašvaldība, ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli, saņem 

daudz lūgumu pārcelt uz vēlāku laiku  komunālo pakalpojumu rēķinu apmaksu. 

 Pamatojoties uz 2020.gada 20.marta likuma „Par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas 

un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, atklāti balsojot : PAR 11 (Ināra 

Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns,  Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars 

Puksts,  Juris Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs Ivanovs, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), 

PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

http://www.karsava.lv/


        1.  Ņemot vērā ārkārtas situāciju un tās iespējamo ietekmi uz klientiem,  komunālo 

maksājumu rēķinu apmaksu veikt ne vēlāk kā   14 dienu laikā pēc ārkārtas stāvokļa 

atcelšanas.      

  2. Informāciju par pieņemto lēmumu publicēt Kārsavas novada pašvaldības mājas 

lapā tīmekļa vietnē Kārsavas www.karsava.lv un izvietot redzamā vietā Kārsavas novada 

domes un pagastu pārvalžu ēkās.  

 

 

3.&  

Par grozījumiem 27.02.20. domes  lēmumā Nr3 3.& “Par dzīvokļa īres tiesībām” 

/I.Silicka/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts “vārds, uzvārds” iesniegums par īres 

līguma noslēgšanu, izīrējot viņai dzīvokli Nr.16,Vienības ielā 76b, Kārsavā. 

Konstatēts, ka minētā lēmumā  pieļauta pārrakstīšanās kļūda, neprecīzi norādot  adresi. 

Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmajā daļā noteikts, ka „iestāde jebkurā laikā 

administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskās 

kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību”.  

 Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 10.panta pirmo daļu, 

Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, atklāti balsojot : PAR 11 (Ināra 

Silicka, Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns,  Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars 

Puksts,  Juris Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs Ivanovs, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), 

PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Labot pārrakstīšanās kļūdu Kārsavas  novada domes 2019.gada 28.februāra lēmumā 

Nr.6 un izteikt šādā redakcijā: 

 

 1.Noraidīt “vārds, uzvārds” iesniegumā norādīto lūgumu par dzīvokļa 

Nr.16,Vienības ielā 76b, Kārsavā, izīrēšanu. 

 2. Izīrētājam – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Kārsavas namsaimnieks” – 

rakstveidā brīdināt “vārds, uzvārds” par viņas pienākumu atbrīvot dzīvojamo telpu viena 

mēneša laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

4.& 

Par 18.03.2020. domes lēmuma Nr.13 , prot. Nr3 “Iesniegumu izskatīšana”atcelšanu 

/P.Laganovskis/ 

http://www.karsava.lv/


 

1. Kārsavas novada pašvaldībā  18.03.2020. tika izskatīts  “vārds, uzvārds” 

iesniegums ar lūgumu izīrēt viņai dzīvokli. “vārds, uzvārds” atteicās no viņai piešķirtā 

dzīvokļa. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 13. panta 1.daļu, pamatojoties likuma 

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

risināšanā” 3.panta 1.punktu, atklāti balsojot : PAR 11 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, 

Viktors Indričāns,  Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts,  Juris Poikāns, Modris 

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

nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Atcelt 18.03.2020. domes lēmumu Nr.13 , prot. Nr3 “Iesniegumu izskatīšana” 

2.punktu par dzīvokļa piešķiršanu “vārds, uzvārds”. 

 

                                                                5.& 

Par 18.03.2020. domes lēmuma Nr.15 , prot.Nr.5 “Par kārtējā atvaļinājuma piešķir-

šanu domes priekšsēdētājas vietniekam” precizēšanu 

 

/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   , atklāti balsojot : PAR 10 (Ināra Silicka,  Viktors Indričāns,  Inta 

Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts,  Juris Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs 

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

Laganovskis nepiedalās balsošanā,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Izteikt 18.03.2020. domes lēmumu Nr.15 , prot.Nr.5 “Par kārtējā atvaļinājuma 

piešķiršanu domes priekšsēdētājas vietniekam” šādā redakcijā: 

 

 1.Piešķirt novada domes priekšsēdētājas vietniekam  Pēterim Laganovskim  

neizmantotās  apmaksātās  4 papildatvaļinājuma dienas par 2019.gadu  no 14.aprīļa 

līdz 17.aprīlim/ieskaitot/. 

 

6.& 

   Par 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,  atklāti balsojot : PAR 10 (Pēteris Laganovskis,  Viktors Indričāns,  

Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts,  Juris Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs 

Ivanovs, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav,  Ināra Silicka  

nepiedalās balsošanā,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 1.Piešķirt novada domes priekšsēdētājai Inārai Silickai   ikgadējo  apmaksāto 

atvaļinājumu par laika periodu no 01.07.2019. – 30.06.2020.   4 dienas   no 06.aprīļa 

līdz 09.aprīlim/ieskaitot/. 

2. Domes priekšsēdētāja vietniekam Pēterim Laganovskim aizvietot domes 

priekšsēdētāju viņas atvaļinājuma laikā. 

7.& 

Par saistošo noteikumu Nr.5 Grozījumi 08.07.2009. saistošajos noteikumos nr.1 

„Kārsavas novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu 

/I.Silicka/ 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 43.panta trešo daļu, 

45.panta otro, piekto, sesto un septīto daļu, atklāti balsojot : PAR 11 (Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis, Viktors Indričāns,  Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts,  Juris 

Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs Ivanovs, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), PRET –nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 5 „Grozījumi 08.07.2009. saistošajos 

noteikumos nr.1 „Kārsavas novada pašvaldības nolikums”. 

 2.Triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt 

saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  

ministrijai. 

                                                         8.& 

                                  Iesniegumu izskatīšana 

/P.Laganovskis/ 

 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts “vārds, uzvārds” iesniegums ar lūgumu 

piešķirt viņai labiekārtotu dzīvokli Kārsavā, Kārsavas novadā. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. panta 1.daļu, atklāti balsojot : PAR 11 (Ināra Silicka, 



Pēteris Laganovskis, Viktors Indričāns,  Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts,  

Juris Poikāns, Modris Karpovs,  Andrejs Ivanovs, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), PRET 

–nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Reģistrēt “vārds, uzvārds” Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu 

risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra vispārējā grupā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

                                                                      9.& 

                                                                   Dažādi 

                                                               / I.Silicka, E.Puksts/ 

Sēdes nobeigumā domes priekšsēdētāja Ināra Silicka informēja deputātus par 

situāciju novadā- par pirmsskolas izglītības iestāžu, bibliotēku darbu. Kārsavas vidusskolas 

direktors Edgars Puksts informēja klātesošos par attālinātā mācību procesa norisi novadā. 

 

 

Sēde slēgta plkst. 10.20 

  

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja      Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


