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

27.10.2016.
Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēde atklāta plkst. 15.00

Nr.12

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka
Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova
PiedalāsDeputāti – Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,
Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis Poikāns, Andris
Šicāns
Nepiedalās –
Deputāti - Andris Ļubka, Viktors Indričāns – aizņemti pamatdarbā
Administrācijas darbinieki - nekustamo īpašumu speciāliste V.Bļinova, izpilddirektors Toms
Vorkalis, galvenā ekonomiste Svetlana Sprukte
Klātesošās personas - juriste Vera Lipska, laikraksta „ Ludzas zeme“ žurnāliste Aija Socka
Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 2014. gada 18.decembra
lemumā ( prot.Nr.16.,26.&) „Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes
27.11.2014. lēmumā ( prot. Nr.15.,26.&) “Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību
izbeigšanu”” un zemes vienību statusa maiņu
2. Par nekustamā īpašuma „Silagaiļi” kadastra Nr. 6868 009 0050 sadalīšanu
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3. Par adresācijas objekta adreses maiņu
4. Par Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību iznomāšanu
5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejasandriņi”, Malnavas pagasts, Kārsavas
novads nodošanu atsavināšanai
6. Par nekustamā īpašuma Vienības iela 36A-10, Kārsava, Kārsavas novads pārdošanas
cenas apstiprināšanu
7. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību iznomāšanu
8. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 009 0096; 6870 009 0172
iznomāšanu
9. Par nekustamā īpašuma „ Krustceļmājas”, kadastra Nr. 6870 006 0235, sadalīšanu
10. Par pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 006
0305; 6870 006 0223 iznomāšanu
11. Par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6894 010 0025; 6894 005 0099; 6894
006 0379 zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu
12. Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu
13. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku ciršanu Mežvidos pie daudzdzīvokļu
mājas “Kadiķi”, Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā
14. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
15. Par saistošo noteikumu Nr.10 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Kārsavas novada administratīvajā teritorijā” precizēšanu
16. Par projekta „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī” apstiprināšanu
17. Par līdzekļu piešķiršanu Kārsavas vidusskolai
18. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA” Kārsavas namsaimnieks”
19. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Kārsavas vidusskolas stadiona būvdarbu veikšanai
20. Par līdzekļu piešķiršanu apgaismes balstu montāžai Vienības ielā Kārsavā
21. Par Kārsavas domes tehniskā ceļa seguma atjaunošanas finansēšanu
22. Par valsts mērķdotācijas sadali Kārsavas novada pašvaldības izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām no 01.09.2016. līdz 31.12.2016.
23. Par ziedojumu ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu
24. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada
22.decembrī saistošajos noteikumos Nr.18 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu
2016. gadam” apstiprināšanu
25. Par noteikumu“ Kārtība par Ziemassvētku paciņu piešķiršanu bērniem un skolēniem
Kārsavas novadā” apstiprināšanu
26. Par apbalvojuma “ Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķiršanu
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27. Iesniegumu izskatīšana
28. Par projektu ”Energoefektivitātes paaugstināšana Kārsavas pilsētas pirmskolas
izglītības iestādē”

Papildus jautājumi:
1. Par 22.09.2016. domes lēmuma” Iesniegumu izskatīšana” (prot. Nr.11 31.& 2.punkts)
atzīšanu par spēkā neesošu
2. Par Kārsavas novada pašvaldības jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa „STEP UP!”
līdzfinansējuma ieguvējiem
Domes priekšsēdētāja Ināra Silicka piedāvā balsot par domes sēdes darba kārtības
jautājumiem , kā arī papildjautājumiem.
Atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Andrejs
Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris
Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, domes sēdes
darba kārtība apstiprināta. Sēdes darba kārtībā 30 jautājumi.

1.&
Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 2014. gada 18.decembra lemumā
( prot.Nr.16.,26.&) „Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 27.11.2014.
lēmumā ( prot. Nr.15.,26.&) “Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu””
un zemes vienību statusa maiņu
/Ziņo : V.Bļinova/
Kārsavas novada pašvaldībā saņemts Rēzeknes tiesas 2016. gada 21.jūlija spriedums par
zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemi ar kuru D. M. un V. M. tika atjaunotas
īpašuma tiesības ½ domājamā daļā katram uz mantojamo zemi 11,9 ha kopplatībā, tostarp uz zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6872 001 0266, 6872 001 0267, 6872 001 0268.
Minētās zemes vienības bija piešķirtas pastāvīgā lietošanā D. M. un V. M. ½ domājamā daļā
katram un viņiem likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos“ noteiktā kārtībā un termiņos bija
iespējas atjaunot īpašuma tiesības.
Sakarā ar to, ka D. M. un V. M. likumā noteiktā kārtībā līdz 1996.gada 1.jūnijam neiesniedza
Mērdzenes pagasta zemes komisijā mantošanas tiesības apliecinošos dokumentus, zemes komisija
atteica atjaunot īpašuma tiesības uz mantojamo zemi.
D. M. un V. M. saglabājās lietošanas tiesības uz mantojamo zemi līdz 2014. gada
18.decembrim, kad ar Kārsavas novada pašvaldības domes lēmumu ( prot.Nr16.,26.&) ”Par
grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 27.11.2014. lēmumā ( prot. Nr.15.,26.&) “Par
zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu”” tika izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6872 001 0266, 6872 001 0267, 6872 001 0268 un minētās
zemes vienības tika atzītas par piekritīgām Kārsavas novada pašvaldībai.
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2014. gada 23. decembrī starp Kārsavas novada pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses
un bijušajiem zemes lietotājiem D. M. un V. M. no otras puses tika noslēgts lauku apvidus zemes
nomas līgums par minēto zemes vienību nomu ½ domājamā daļā katram.
Sakarā ar to ka ar Rēzeknes tiesas 2016. gada 21.jūliju spriedumu D. M. un V. M. tika
atjaunotas īpašuma tiesības ½ domājamā daļā katram uz mantojamo zemi 11,9 ha kopplatībā, tostarp
uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6872 001 0266, 6872 001 0267, 6872 001 0268., šīs
zemes vienības zaudē pašvaldībai piekritīgās zemes vienības statusu.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, ņemot vērā 2016.gada
24.oktobra Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo
un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot
: PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis,
Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis
Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Kārsavas novada pašvaldības domes 2014.gada 18.decembra lēmumu (
prot.Nr.16.,26.&) „Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 27.11.2014. lēmumā (
prot. Nr.15.,26.&) “Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu”” par zemes vienību: 6872
001 0266 precizētā platība 4,4 ha, 6872 001 0267- 5,5 ha platībā, 6872 001 0268 precizētā platība
2,0 ha lietošanas tiesību izbeigšanu un minēto zemes vienību piekritību Kārsavas novada
pašvaldībai.
2. Atzīt par spēku zaudējušu lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 5.5.1/4 , kas 2014. gada
23. decembrī noslēgts starp Kārsavas novada pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un
bijušajiem zemes lietotājiem D. M. un V. M. no otras puses par minēto zemes vienību nomu ½
domājamā daļā katram.

2.&
Par nekustamā īpašuma „Silagaiļi” kadastra Nr. 6868 009 0050 sadalīšanu
/Ziņo : V.Bļinova/
Kārsavas novada pašvaldībā 12.10.2016. ir saņemts iesniegums par nekustamā īpašuma
“Silagaiļi”, kadastra numurs 6868 009 0050 sadalīšanu, atdalot vienu atsevišķu zemes vienību, lai
pievienotu to citam nekustamajam īpašumam.
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).
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.
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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 24.oktobra
Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības
lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR 13
(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris
Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis Poikāns,
Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Silagaiļi” Kārsavas novada Malnavas pagastā ar
kadastra numuru 6868 009 0050, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868
013 0027-5,8 ha platībā, pievienojot šo zemes vienību nekustamajam īpašumam „Velēniņas“
ar kadastra numuru 6868 009 0152.

3.&
Par adresācijas objekta adreses maiņu
/Ziņo : V.Bļinova/
Izvērtējot nekustamā īpašuma “Kangari” īpašnieka ierosinājumu par adresācijas objekta –
apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0095 un uz tā esošās būves ar kadastra
apzīmējumu 6868 011 0095 001 adreses precizēšanu ir konstatēts, ka nepieciešams mainīt minētā
adresācijas objekta adresi.
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,
ņemot vērā 2016.gada 24.oktobra Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un
teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Andrejs
Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris
Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
Mainīt adresācijas objektam- apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 011
0095 un būvei ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0095 001 adresi no “ Kangari”, Straujenka,
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Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5750 uz “ Kangari”, Beržovka, Malnavas pag., Kārsavas nov.,
LV-5750.
4.&
Par Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību iznomāšanu
/Ziņo : V.Bļinova/
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību sastāvu, tika konstatēts, ka
daudzas pašvaldībai piekrītošās zemes vienības vairākus gadus netiek izmantotas saimnieciskā
darbībā un tādēļ tās nav nekustamā īpašuma nodokļa objekti.
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 pamatamantas, 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 24.oktobra Kārsavas novada pašvaldības apvienotās
finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,
Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks,
Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav,
ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt uz laiku līdz pieciem gadiem bez apbūves tiesībām Kārsavas novada pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības Kārsavas novada Goliševas, Mežvidu, Malnavas, Salnavas un
Mērdzenes pagastu teritorijās, saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pielikumu Nr.1.
2. Zemesgabalu nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
3. Publiskot informāciju par Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
Goliševas, Mežvidu, Malnavas, Salnavas un Mērdzenes pagastos nomu ar 2016. gada 1.novembri
nosakot pieteikšanās termiņu līdz 2016. gada 21. novembrim.
Informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot Kārsavas novada domes, Goliševas,
Mežvidu, Malnavas, Salnavas un Mērdzenes pagastu pārvalžu ēkās un pašvaldības mājas lapā.

5.&
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejasandriņi”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads
nodošanu atsavināšanai
/Ziņo : V.Bļinova/
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Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts P. L., dzīvesvieta deklarēta ___________, Malnava,
Malnavas pagasts , Kārsavas novads, atsavināšanas ierosinājums par Kārsavas novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma “Lejasandriņi”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads nodošanu
atsavināšanai.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums “Lejasandriņi”,
Malnavas pagasts, Kārsavas novads pieder Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz ierakstu
Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Malnavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000557703.
Nekustamā īpašuma kadastra numurs 6868 009 0370. Nekustamais īpašums sastāv no vienas
neapbūvētas zemes vienības (kadastra apzīmējums 6868 009 0370) 0,1903 ha platībā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas astoto
punktu atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Lejasandriņi”,
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 un piekto daļu, 37.panta
pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā 2016.gada 24.oktobra Kārsavas novada pašvaldības apvienotās
finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,
Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks,
Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav,
ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Lejasandriņi”,
Malnavas pagasts, Kārsavas novads , 0,1903 ha platībā, kadastra numurs 6868 009 0370.
2. Noteikt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejasandriņi”, Malnavas
pagasts, Kārsavas novads , atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu cenu.
3. Noteikt P. L. pirmpirkuma tiesības uz Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu
“Lejasandriņi”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads .
4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt
nekustamā īpašuma “Lejasandriņi”, 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 nekustamā īpašuma Vienības iela 36A-10, Kārsava, Kārsavas novads pārdošanas
cenas apstiprināšanu
/Ziņo : V.Bļinova/
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Nekustamais īpašums Vienības iela 36A-10, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 6809 900
0541, sastāv no divu istabu dzīvokļa 48,6 m² platībā, kā arī 4850/53474 kopīpašuma domājamām
daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 68090010018001), kā arī
inženierkomunikāciju un labiekārtojuma kopuma, kas atrodas objektā un ir ar to nesaraujami saistīts.
Atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kura atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.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
28.septembra, reģ. Nr. D-16/141 slēdzienu, nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas
standartu “Īpašumu vērtēšana” LVS 401:2013, nosako tirgus vērtību atsavināšanas vajadzībām un
īrnieka veikto ieguldījumu vērtību. Nekustamā īpašuma tirgus vērtība noteikta EUR 2000,00 ( divi
tūkstoši euro un 00 centi). Īrniekam atlīdzināmo ieguldījumu vērtība ir EUR 700,00 (septiņi simti
euro).
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 24.oktobra Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo
lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns,
Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita
Maģiča,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome
NOLEMJ:
1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Vienības iela 36A-10, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra
numurs 6809 900 0541 nosacīto cenu EUR 1300,00 ( viens tūkstotis trīs simti euro un 00 centi).
2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas
alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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7.&
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību iznomāšanu
/Ziņo : V.Bļinova/
Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 22.09.2016. sēdes lēmumā prot. Nr.11.,
15.&) noteiktā termiņā uz pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Kārsavas pilsētas teritorijā nav
pieteikušies vairāki nomas pretendenti, pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.
punktu, ņemot vērā 2016.gada 24.oktobra Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris
Poikāns, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta
Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURASnav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt O. P, dzīves vieta deklarēta ____________, Kārsava, Kārsavas novads, pašvaldībai
piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0341, 1,5635 ha platībā, Kārsavas
pilsētā, saskaņā ar šim lēmumam pievienoto grafisko pielikumu, zemes vienības platība tiks
precizētas, veicot kadastrālo uzmērīšanu.
1.1. Noteikt, ka zemes vienība tiek iznomāta lauksaimnieciskai izmantošanai bez apbūves
tiesībām sākot ar 2016. gada 1. novembri uz laiku līdz pieciem gadiem.
1.2. Noteikt, ka zemes nomas maksa par iznomātām zemes vienībām ir 1,5% no zemes vienību
kadastrālās vērtības gadā.

2.Iznomāt SIA “Janka XXL”,reģistrācijas numurs 42403028877, juridiskā adrese Parka iela
31, Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, LV-5740, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
Kārsavas pilsētā :
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0223- 2,9357 ha platībā ;
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0224- 1,4182 ha platībā ;
daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0328- 1,2814 ha platībā;
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0340- 0,7015 ha platībā ;
daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0407- 5,2739 ha platībā;
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0410- 1,5224 ha platībā ;
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0417- 9,6972 ha platībā ;
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zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0438- 1,6933 ha platībā ;
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0446- 5,9732 ha platībā ;
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0458- 4,8389 ha platībā ;
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0179- 2,6128 ha platībā , saskaņā ar šim
lēmumam pievienoto grafisko pielikumu, zemes vienību platības tiks precizētas, veicot kadastrālo
uzmērīšanu.
2.1. Noteikt, ka zemes vienības tiek iznomātas lauksaimnieciskai izmantošanai bez apbūves
tiesībām sākot ar 2016. gada 1. novembri uz laiku līdz pieciem gadiem.
2.2. Noteikt, ka zemes nomas maksa par iznomātām zemes vienībām ir 1,5% no zemes vienību
kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Valentīnai Bļinovai viena mēneša laikā no šā lēmuma
pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumus par minēto zemes vienību nomu.

8.&
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 009 0096; 6870 009 0172 iznomāšanu
/Ziņo : V.Bļinova/
Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi par pašvaldībai piekrītošās
zemes iznomāšanu Salnavas un Mežvidu pagastā ar kadastra apzīmējumiem 6894 009 0096; 6870
009 0172 .
Izvērtējot informāciju par pieprasītām zemes vienībām, tika konstatēts, ka minētās zemes
vienības piekrīt pašvaldībai un nav ierakstītas zemesgrāmatā.
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
24.oktobra Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo
un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot
: PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis,
Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis
Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Iznomāt no pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6894 009
0096 – 2,1 ha; 6870 009 0172 – 2,9 ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem.
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2. Zemes izmantošanas mērķis – zeme, uz kura galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība ( kods 0101).
3. Publiskot informāciju par pašvaldības zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6894
009 0096; 6870 009 0172 iznomāšanu, ievietojot paziņojumu Kārsavas novada
pašvaldības domes ēkā un mājas lapā no 31.10.2016 .līdz 12.11. 2016.

9.&
Par nekustamā īpašuma „ Krustceļmājas” kadastra Nr. 6870 006 0235 sadalīšanu
/Ziņo : V.Bļinova/
Kārsavas novada pašvaldībā 03.10. 2016. ir saņemts A. K., dzīves vieta deklarēta_______________Mežvidu pag., Kārsavas nov. iesniegums (reģ. Nr.1.3.11.2./653) par nekustama
īpašuma “Krustceļmājas” Mežvidu pagasta Kārsavas novada ar kadastra Nr. 6894 006 0325 ,kopēja
platība – 25,7 ha sadalīšanu, atdalot atsevišķo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 009 0182
– 6,9 ha platība. Atdalīto zemes vienību pievienot pie nekustama īpašuma “Meldri”, kadastra
apzīmējums 6870 006 0379.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32. un 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).
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, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta
iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu
vairākos nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām, ņemot vērā 2016.gada 24.oktobra
Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības
lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR 13
(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris
Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis Poikāns,
Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
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1.Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu ““Krustceļmājas ” Mežvidu pagasta Kārsavas novada
kadastra Nr. 6870 006 0325, atdalot atsevišķo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6870 009 0182
– 6,9 ha platībā.
2. Atdalīto zemes vienību pievienot pie nekustama īpašuma “Meldri” kadastra apzīmējums 6870 006
0379.

10.&
Par pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 6870 006 0305; 6870 006 0223 iznomāšanu
/Ziņo : V.Bļinova/
Saskaņā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 22.09.2016. lēmumā
( sēdes prot. Nr.12 ) noteiktā termiņā – posmā no 26.09.2016 līdz 10.10.2016.. uz pašvaldības piekritīgām
zemes vienībām Kārsavas novada Mežvidu pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumiem 6870 006 0305;
6870 006 0223 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, izvērtējot lietas materiālus tika konstatēts, ka
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības pašvaldības funkciju veikšanai nav nepieciešamas un to iespējams
iznomāt.
Pamatojoties uz 30.10.2007. MK noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par valsts un pašvaldības
zemes nomu” 15, 18. 3. punktiem, Administratīva procesa likuma 4. pantu, 5.pantu, 65. panta trešo
daļu, 66.panta pirmās daļas 1. punktu, 67. pantu un 79.pantu , likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
27. punktu, 47. panta pirmo un otro daļu, ņemot vērā 2016.gada 24.oktobra Kārsavas novada
pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka,
Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars
Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis Poikāns, Andris Šicāns),
PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Iznomāt – S. Z. ,dekl. dzīvvieta: ______________, Mežvidu pag, Kārsavas nov., pašvaldībai
piekritīgas zemes vienības Mežvidu pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0305 – 0,5
ha; 6870 006 0223 – 0,8 ha, sakot ar 01.11.2016. uz laiku līdz 5 gadiem.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība ( kods 0101).
2. Noteikt, ka nekustamā īpašumā gada nomas maksa, saskaņā ar esošo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi, ir 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības.
3. Uzdod zemes lietu speciālistei Ludmilai Krišānei viena mēneša laikā no šā lēmuma
pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minēto zemes gabalu nomu.
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11.&
Par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6894 010 0025; 6894 005 0099; 6894 006 0379 zemes
nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu
/Ziņo : V.Bļinova/
Izvērtējot likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā publiskotās informācijas
par Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgam zemes vienībām Salnavas pagastā ar kadastra
apzīmējumiem 6894 005 0099; 6894 006 0379; 6894 010 0025 iznomāšanu rezultātā saņemtos
pieteikumus, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu”15., 18. punktiem, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.
punktu, ņemot vērā 2016.gada 24.oktobra Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris
Poikāns, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta
Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURASnav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 22.09.2016. lēmumu ( sēdes prot. Nr.12.,
) noteiktā termiņā - laika posma no 26.09 2016. līdz 10.10.2016. uz pašvaldībai piekrītošām
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0099-1,94 ha; 6894 006 0379-1,0 ha; 6894
010 0025 – 6,9 ha platībā nomu, ir pieteikušies vairāki pretendenti, veikt līdz 15. 11.2016., minēto
zemes vienību nomas tiesību izsoli.
2. Izveidot minētās zemes vienības nomas tiesību izsoles komisiju, šādā sastāvā
1. Anna Orinska – vecāka zemes lietu speciāliste
2. Ludmila Krišāne – zemes lietu speciāliste
3. Valentīna Blinova – nekustamo īpašumu speciāliste
3. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0099-1,94
ha; 6894 006 0379-1,0 ha; 6894 010 0025– 6,9 ha platībā, zemes nomas tiesību izsoles
noteikumus ( pielikumā)

12.&
Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu
/Ziņo : V.Bļinova/
Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts J. B. 12.10.2016. iesniegums par lauku apvidus
zemes nomas līguma noslēgšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0139 – 1,7
ha platībā.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka minētā zemes vienība bija piešķirta uz
nomu S. B. ( mirusi 25.04.2016).
J. B. ir S. B. vīrs.
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30.09.2016. ar mantojuma apliecību reģ. Nr.4548, ko izdevusi Latgales apgabaltiesas Zvērināta
notāre Ļubova Pavlovska, J. B. atjaunotas nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6870 006 0139 – 1,7 ha platībā.
Pamatojoties uz 30.09.2016.gada mantojuma apliecību Nr. 4548 un 12.10.2016.J. B.
iesniegumu, ņemot vērā 2016.gada 24.oktobra Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris
Poikāns, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta
Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURASnav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1.Noslēgt ar J. B. zemes nomas līgumu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 006
0139 - 1,7 ha platībā no 28.10.2016.līdz 31. 12. 2021.
3. Zemes nomas mērķis – lauksaimniecība izmantojamā zeme ( kods 0101).
4 .Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada nomas maksa, saskaņā ar esošo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi, ir 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības..
5.Uzdod zemes lietu speciālistei Ludmilai Krišānei viena mēneša laikā no šā lēmuma
pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minēto zemes gabalu nomu.

13.&
Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku ciršanu Mežvidos pie daudzdzīvokļu mājas
“Kadiķi”, Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā.
/Ziņo: J.Vorkalis/
Mežvidu pagasta pārvaldē tika saņemts daudzīvokļu mājas “Kadiķi” iedzīvotāju iesniegums
par koku izciršanu pie daudzdzīvokļu mājas “Kadiķi” Mežvidu ciema teritorijā. Pamatojot, ka koku
lapas un aizēnojums bojā mājas tehnisko stāvokli, kā arī vairāki bērzi ir bīstami cilvēku un ēkas
drošībai. Pie mājas fasādes aug 8 koki.
2016. gada 8.oktobrī, 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 septembra laikrakstā “
Kārsavas novada vēstis” un Kārsavas novada mājas lapā.
Publiskās apspriešanas materiālus varēja apskatīt Mežvidu pagasta pārvaldē, Kārsavas
novada pašvaldībā( Vienības ielā 53, Kārsavā), Attīstības nodaļā, Mežmuiža, Malnavas fermas,
Malnavas pagasts, Kārsavas novads un mājas lapā www.karsava.lv no 08.09.2016. - 07.10.2016.
Nozīmētā atsauksmju iesniegšanas vieta Mežvidu pagasta pārvalde vai elektroniski
juris@vorkalis.lv līdz 2016. gada 7.oktobrim.
Pamatojoties uz Gala ziņojuma par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku ciršanu
Mežvidos pie daudzdzīvokļu mājas “Kadiķi”, Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā (pielikumā),
ņemot vērā 2016.gada 24.oktobra Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un
teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes
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atzinumu, atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Andrejs
Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris
Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
Atļaut izcirst 8 kokus pie daudzdzīvokļu mājas “Kadiķi” Mežvidu ciema teritorijā,
Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā zemes vienībā ar kadastra numuru 68700060247.

14.&
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
/Ziņo: I.Silicka/
1.
1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts I. P. 23.08.2016. iesniegums ar lūgumu anulēt
ziņas par S. D. deklarēto dzīvesvietu pēc adrese ___________ Kārsava, Kārsavas novads, LV5717.
2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu, „Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma” 12.panta 1.daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 11.02.2003. noteikumiem
nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, ņemot vērā 2016.gada 24.oktobra
Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības
lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR 13
(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris
Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis Poikāns,
Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

2.1.Anulēt S. D. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē ________, Kārsava,
Kārsavas novads, LV5717;
2.2.Anulēt ziņas par S. D. deklarēto dzīvesvietu ar Kārsavas novada domes lēmuma
pieņemšanas datumu;
2.3.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot S. D., ka viņas sniegtās ziņas par
deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu.
2.4.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā.
Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz vienas lapas.

2.
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1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. I. 03.08.2016. iesniegums ar lūgumu anulēt
ziņas par I. I. deklarēto dzīvesvietu pēc adreses ________, Bozova, Malnavas pagasts, Kārsavas
novads, LV5717.
2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu, „Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma” 12.panta 1.daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 11.02.2003. noteikumiem
nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, ņemot vērā 2016.gada 24.oktobra
Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības
lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR 13
(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris
Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis Poikāns,
Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

2.1.Atteikt V. I. anulēt I. I. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē __________, Bozova,
Malnavas pagasts, Kārsavas novads, LV5717.
2.2.Paziņot V. I. par pieņemto lēmumu.
2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz vienas lapas.

15.&
Par saistošo noteikumu Nr.10
“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Kārsavas novada administratīvajā teritorijā”
precizēšanu
/Ziņo: V.Lipska/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 45.panta 4.daļu,
ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieka
A.Draudiņa 05.10.2016. vēstuli Nr. 18-6/7390 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.10”, ņemot vērā
2016.gada 24.oktobra Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu
, sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti
balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Aivars
Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita
Maģiča,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome
NOLEMJ:
1.Precizēt 2016.gada 22.septembra saistošos noteikumus Nr. 10 “Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Kārsavas novada administratīvajā teritorijā” /pielikumā/.
2.Triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt
precizētos saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
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16.&
Par projekta „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī” apstiprināšanu
/ Ziņo J.Vorkalis/
Pamatojoties uz Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēdes Nr. 9 (24.08.2016) protokolu
par projektu konkursa „Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas
simtgadi”” rezultātiem, kurā tika apstiprināta finansējuma piešķiršana Ziemeļlatgales novadu pašvaldību
kopprojektam „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī” 10 000.00 eiro apmērā.
Pašvaldības līdzfinansējums paredzēts 1856.00 eiro apmērā.
Projekta mērķis ir Ziemeļlatgales dabas vērtību atklāšana, godinot Latvijas valsts pastāvēšanas
simtgadi,izmantojot inovatīvu vides izglītības un dabas pētniecības pasākumu kopumu, pamatotu
ilgtspējīgas attīstības vērtībās, sniedzot ieguldījumu Latvijas dabas vērtību saglabāšanā, iesaistot jaunatni
un Latvijas sabiedrību kopumā projekta aktivitātēs.
Projekta aktivitātes notiks Ziemeļlatgales 5 novados – Rugāju, Balvu, Kārsavas, Viļakas un Baltinavas
novados no 01.09.2016. līdz 30.09.2017. Cildinot Latvijas un īpaši Ziemeļlatgalesdabas skaistumu un
daudzveidību esam paredzējuši 3 secīgas un viena otru papildinošas aktivitāšu grupas:
1. Vides apziņu veidojoši pasākumi.
2. Vienota dabas ceļveža izdošana. Apjoms 7000 eksemplāri.
3. Pieci vides instalāciju objekti- katra novada centrā, kas caurvij dabas stihiju- ūdens, uguns,
zemes un gaisa tematiku, kā arī interaktīvā veidā pievērš Latvijas sabiedrības uzmanību vides
aizsardzībai, aicina pētīt un iepazīt dabas un dabas spēku daudzveidību.
Papildus nepieciešamā summa 1856.00 tiks ieplānota Tūrisma budžeta pozīcijās 2017. gadā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā 2016.gada 24.oktobra Kārsavas novada pašvaldības
apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,
Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks,
Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav,
ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt projekta „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī”
realizāciju;
2. Atbildīgā par šā lēmuma 1.punkta izpildi tūrisma organizatore Inga Bernāne;
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram
Tomam Vorkalim.
17.&
Par līdzekļu piešķiršanu Kārsavas vidusskolai
/Ziņo : S.Sprukte/
21.10.2016. Kārsavas novada pašvaldībā saņemts Kārsavas vidusskolas direktora E.Puksta
iesniegums(Nr.692 /1.5.4.) ar lūgumu piešķirt finansējumu EUR 3000EUR digitālās tāfeles
komplekta ar aprīkojumu iegādei skolas materiāli tehniskās bāzes modernizēšanai.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu,21.panta
pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2016.gada 24.oktobra Kārsavas novada pašvaldības apvienotās
finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,
Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks,
Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav,
ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro 00centi) Kārsavas vidusskolai digitālās tāfeles
komplekta ar aprīkojumu iegādei, /budžeta klasifikācijas kods 09.210., struktūrvienība-54,
ekonomiskās klasifikācijas kods 5238/
2. Lēmuma pirmā punktā piešķirto līdzekļu finansēšanas avots: Kārsavas vidusskolas
ieņēmumi par telpu nomu EUR1200 (viens tūkstotis divi simti euro 00 centi), Kārsavas
vidusskolas ieņēmumu par komunālajiem pakalpojumiem nomu EUR1800 (viens tūkstotis
astoņi simti euro 00 centi)
3. Veikt attiecīgos budžeta grozījumus saistošajos noteikumos Nr.18 „Par Kārsavas novada
pašvaldības budžetu 2016. gadam”
4. Atbildīgais par šā lēmuma izpildi Kārsavas vidusskolas direktors E.Puksts.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram
T.Vorkalim.

18.&
Par pamatkapitāla palielināšanu SIA Kārsavas namsaimnieks
/Ziņo: T.Vorkalis/
Kārsavas novada pašvaldībā saņemts 24.10.2016.iesniegums no SIA „Kārsavas
namsaimnieks” valdes locekļa E.Lipska, ar lūgumu palielināt SIA „Kārsavas namsaimnieks”
pamatkapitālu par EUR 25 059 ar PVN SIA „Kārsavas slimnīca” siltummezglu rekonstrukcijas
veikšanai. Pielikumā veicamo darbu tāme EUR 25 059 (ar PVN ) .
SIA “Kārsavas namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.56803002941 kapitāla daļas 100% pieder Kārsavas
novada pašvaldībai.
Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. rīcības plāna noteiktās vidējā termiņa
prioritātes VP8/ Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana,
RV 8.3/ Energoefektivitātes paaugstināšana un centralizētā siltumapgādes sistēmas attīstība un
Rīcības plānā noteikto uzdevumu U 8.3.5/ Modernizēt centralizētās siltumapgādes sistēmas (trases)
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 24.oktobra
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Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības
lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR 13
(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris
Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis Poikāns,
Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas namsaimnieks”, vienotais
reģistrācijas Nr. 56803002941, pamatkapitālā EUR 25 059,00 (divdesmit pieci tūkstoši
piecdesmit deviņi euro un 00 centi) SIA „Kārsavas slimnīca” siltummezglu rekonstrukcijas
veikšanai.
2. Lēmuma 1.punktā noteikto ieguldījumu veikt naudā EUR 25 059,00 (divdesmit pieci
tūkstoši piecdesmit deviņi euro un 00 centi).
3. Ieguldījuma finansēšanas avots: Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžets /siltumtrases
izdevumu finansējums, veicot noteiktās apropriācijas pārdali no budžeta izdevumu
klasifikācijas kods 05.600, struktūrvienība- 115, ekonomiskās klasifikācijas kods 5218 uz
finansēšanas programmu kods ieguldījums pamatkapitālā /.
4. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un SIA „Kārsavas namsaimnieks” valdei veikt
turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram
T.Vorkalim.
19.&
Par papildus līdzekļu piešķiršanu Kārsavas vidusskolas stadiona būvdarbu veikšanai
/Ziņo: T.Vorkalis/
12.10.2016. Kārsavas novada pašvaldībā saņemts Kārsavas vidusskolas direktora E.Puksta
iesniegums(Nr.668 /1.3.11.1.) ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu EUR 11 945EUR Kārsavas
vidusskolas stadiona būvdarbu veikšanai, tai skaitā 1694EUR pievienotās vērtības nodoklis par
2015.gada būvdarbiem.
2015.gadā iepirkuma procedūras rezultātā, Kārsavas novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA
„Ceļdaris” par Kārsavas vidusskolas stadiona pārbūvi EUR 458552,01 bez PVN (ar PVN
554847,93). Būvdarbi uzsākti 2015.gadā un decembrī Kārsavas novada pašvaldība apmaksāja SIA
„Ceļdaris” EUR 8067,86, pieprasot aizņēmumu Valsts kasē EUR 9762EUR (ar PVN). PVN par
2015.gada decembri EUR 1694 apmaksāts 2016.gadā un 2016.gada budžeta plānā nebija iekļauts.
Lai iekļautu plānā PVN izdevumus , jāveic grozījumi finansēšanas plānā, palielinot naudas atlikumu
uz gada sākumu par saņemtā aizņēmuma summu EUR 1694,00
Kārsavas vidusskolas stadiona pārbūves būvdarbu gaitā radās papildus neparedzētie darbi vērtībā
EUR 10248,90 ar PVN. Lai nodrošinātu papildus būvdarbu finansēšanu, ņemot vērā pamatbudžeta
izpildi šā gada trešajā ceturksnī:
1. izdevumu daļā, lietderīgi pārdalīt no budžeta programmas 10.200. /62- sociālā dienesta
mobilā aprūpes grupa/ transportlīdzekļa iegādes , iepirkuma rezultātā, atlikušos līdzekļu
EUR 5980 uz budžeta programmu 09.210 /142- Kārsavas vidusskolas stadiona būvdarbu/
papildus darbu veikšanai.
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2.

ieņēmumu daļā, lietderīgi palielināt azartspēļu nodokļa plānu par EUR4271, attiecīgi
palielinot budžeta programmu 09.210 /142- Kārsavas vidusskolas stadiona būvdarbi/
papildus darbu veikšanas izdevumus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu,21.panta
pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2016.gada 24.oktobra Kārsavas novada pašvaldības apvienotās
finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,
Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks,
Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav,
ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt papildus līdzekļus EUR 10 249,00 (desmit tūkstoši divi simti četrdesmit deviņi
euro 00centi) Kārsavas vidusskolas stadiona būvdarbu veikšanai, /budžeta klasifikācijas kods
09.210., struktūrvienība-146, ekonomiskās klasifikācijas kods 5219,1000/
2. Pārdalīt no budžeta programmas 10.200. /62- sociālā dienesta mobilā aprūpes grupa/
transportlīdzekļa iegādes , iepirkuma rezultātā, atlikušos līdzekļu EUR5980 (pieci tūkstoši
deviņi simti astoņdesmit euro 00 centi) uz budžeta programmu 09.210 /142- Kārsavas
vidusskolas stadiona būvdarbu/ papildus darbu veikšanai.
3. Palielināt azartspēļu nodokļa plānu par EUR4271 (četri tūkstoši divi simti septiņdesmit viens
euro 00 centi), palielinot budžeta programmu 09.210 /142- Kārsavas vidusskolas stadiona
būvdarbi papildus darbu veikšanas izdevumus.
4. Palielināt naudas atlikumu uz gada sākumu par 2015.gadā neizmantotā aizņēmuma summu
EUR 1694,00 (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit četri euro 00 centi) palielinot budžeta
programmu 09.210 /142- Kārsavas vidusskolas stadiona būvdarbi/ pievienotās vērtības
izdevumi.
5. Veikt attiecīgos budžeta grozījumus saistošajos noteikumos Nr.18 „Par Kārsavas novada
pašvaldības budžetu 2016. gadam”
6. Atbildīgais par šā lēmuma 1.punkta izpildi Kārsavas vidusskolas direktors E.Puksts.
7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram
T.Vorkalim.

20.&
Par līdzekļu piešķiršanu apgaismes balstu montāžai Vienības ielā Kārsavā
/Ziņo: T.Vorkalis/
2015.gadā ceļa satiksmes negadījumā tika bojāti Kārsavas novada pašvaldības īpašumā esošie divi
apgaismes stabi.
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AAS „Baltijas Apdrošināšanas nams” par diviem bojātiem apgaismes stabiem Kārsavas novada
pašvaldībai izmaksāja apdrošināšanas atlīdzību 2015.gada 18.decembrī EUR 2617,41 un 2016.gadā
EUR 2617,41.
Divu apgaismes stabu montāžai Vienības ielas posmā SIA „ACUK” sagatavojis izdevumu tāmi
EUR 5231,77.
Lai finansētu montāžas izdevumus, nepieciešamas veikt budžeta grozījumus saistošajos noteikumus
„Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadā”, palielinot plānoto budžeta atlikumu uz
2016.gada sākumu par EUR 2615.00 un palielinot plānotos ieņēmumus par saņemto atlīdzību no
apdrošināšanas sabiedrības par bojātu īpašumu EUR 2617.00 apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu,21.panta
pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2016.gada 24.oktobra Kārsavas novada pašvaldības apvienotās
finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,
Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks,
Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav,
ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1) Piešķirt EUR 5232,00 (pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit divi euro 00centi) divu apgaismes
stabu montāžai Vienības ielas posmā Kārsavā, /budžeta klasifikācijas kods 06..600.,
struktūrvienība-31, ekonomiskās klasifikācijas kods 2241/
2) Palielināt ieņēmumu plānu par saņemto atlīdzību no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu
īpašumu EUR 2617,00 apmērā (divi tūkstoši seši simti septiņpadsmit viens euro 00 centi),
palielinot budžeta programmu 06.600 /31- Kārsavas pilsētas teritorijas uzturēšana apgaismes
stabu montāžas darbu veikšanai.
3) Palielināt naudas atlikumu uz gada sākumu par EUR 2615,00 (divi tūkstoši seši simti
piecpadsmit euro 00 centi) palielinot budžeta programmu 06.600 /31- Kārsavas pilsētas
teritorijas uzturēšana apgaismes stabu montāžas darbu veikšanai.
4) Veikt attiecīgos budžeta grozījumus saistošajos noteikumos Nr.18 „Par Kārsavas novada
pašvaldības budžetu 2016. gadam”
5) Atbildīgais par šā lēmuma 1.punkta izpildi Kārsavas novada izpilddirektors T.Vorkalis.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības priekšsēdētājas vietniekam
P.Laganovskim.

21.&
Par Kārsavas domes tehniskā ceļa seguma atjaunošanas finansēšanu
/Ziņo: T.Vorkalis/
Balstoties uz Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam rīcības plānā noteiktajām
prioritātēm VP7/ Infrastruktūras attīstība, RV 7.1/ Kārsavas novada sasniedzamības uzlabošana un
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ceļu/ ielas infrastruktūras attīstība un Rīcības plānā noteikto uzdevumu U 7.1.2/ Uzlabot un atjaunot
ielu un ceļu infrastruktūras tehnisko stāvokli,
iepirkuma rezultātā noslēgts līgums ar SIA „Inteco Wood”, reģ.Nr.42403032177, PAR būvdarbiem
„Kārsavas domes tehniskā ceļa seguma atjaunošana” par piedāvāto līgumcenu 30 269,37 EUR bez
PVN (ar PVN 36625,94)
SIA „Inteco Wood” konstatēja tehniskā projekta nepilnības par bruģa stāvlaukuma platību, kura
faktiski atšķiras no plānotās par 120m2. Kopējā bruģētā laukuma platība ir 666m2 plānoto 546m2
vietā. Pēc iesniegtās tāmes papildus aprēķināts EUR 2275,76 ar PVN par papildus darbu veikšanu.
Par būvuzraudzības pakalpojumiem būvdarbiem „Kārsavas domes tehniskā ceļa seguma
atjaunošana” noslēgts līgums ar Sergeju Beliju par summu EUR 580,83.
Kopējās izmaksas Kārsavas domes tehniskā ceļa seguma atjaunošanai veido 39482,53 euro.
Paredzamais Būvdarbu finansēšanas avots :
 Kārsavas pilsētas speciālā budžeta autoceļu uzturēšanas ieguldījums pamatkapitālā 26166 euro.
 2016. gada speciālā budžeta autoceļu kapitālo ieguldījumu fonds (15% no kopējā autoceļu
uzturēšanas budžeta) 13317 euro .
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu,21.panta
pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2016.gada 24.oktobra Kārsavas novada pašvaldības apvienotās
finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,
Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks,
Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav,
ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt speciālā budžeta autoceļu uzturēšanas līdzekļus EUR 39483,00 (trīsdesmit deviņi
tūkstoši četri simti astoņdesmit trīs euro 00centi) Kārsavas domes tehniskā ceļa seguma
atjaunošanai Kārsavas pilsētā /budžeta klasifikācijas kods 04.510., struktūrvienība-76,
ekonomiskās klasifikācijas kods 5213/
2. 1.punktā piešķirto līdzekļu finansēšanas avots: Kārsavas pilsētas speciālā budžeta autoceļu
uzturēšanas ieguldījums pamatkapitālā 26166 euro, 2016. gada speciālā budžeta autoceļu
kapitālo ieguldījumu fonds 13317 euro.
3. Atbildīgām personām veikt attiecīgos budžeta grozījumus saistošajos noteikumos Nr.18 „Par
Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi autoceļu uzturēšanas vecākais speciālists A.Šarkovskis.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram
T.Vorkalim.

22.&
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Par valsts mērķdotācijas sadali Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no 01.09.2016. līdz 31.12.2016.
/Ziņo: E.Puksts/

Pamatojoties uz MK rīkojumu Nr.571 no 30.09.2016, likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu; likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 29.pantu; Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 9.punktu; 05.07.2016.
Ministru kabineta noteikumu Nr.445 ,,Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.punktu,
05.07.2016.. Ministru kabineta noteikumu Nr.447 "Par valsts budžetu mērķdotāciju
pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu
vispārējās vidējās izglītības iestādēs" 1.punktu, 28.08.2001. Ministru kabineta noteikumu
Nr.382 ,,Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 1.punktu; ņemot vērā
Kārsavas novada domes priekšsēdētājas rīkojumu Nr.3.6.1/98 no 13.09.2016., ņemot vērā
2016.gada 24.oktobra Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un
teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,
Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis
Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis Poikāns, Andris Šicāns),
PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām atlikumu uz 01.01.2016. 8633,61 euro, saskaņā ar pielikumu.
2. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 222072,00 euro Kārsavas novada pašvaldības vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2016.līdz 31.12.2016, saskaņā ar
pielikumu.
3. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 10317,00 euro Kārsavas novada izglītības iestādēs
interešu izglītības programmu īstenošanai, pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2016. līdz 31.12.2016. ,saskaņā ar pielikumu.
4. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 23472,00 euro Kārsavas novada pašvaldības izglītības
iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2016.līdz 31.12.2016. ,saskaņā ar
pielikumu.
5. Apstiprināt pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
rezerves fondu summā 10625,75 euro, saskaņā ar pielikumu.
6. Iestāžu vadītājiem un direktoriem veikt attiecīgos grozījumus ieņēmumu un izdevumu budžeta
tāmēs.
7. Atbildīgie par lēmuma izpildi attiecīgo iestāžu vadītāji un direktori
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izglītības metodiķei V.Šicānei
un izpilddirektoram T.Vorkalim.
1.
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23.&
Par ziedojumu ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu
/Ziņo:S.Sprukte/
1.Fiziska persona Kārsavas novada domes ziedojumu kontā 20.10.2016 ieskaitījusi EUR 25.00 (
divdesmit pieci eiro ) Kārsavas vidusskolas 2.klašu braucienam uz GORS izrādi.
2. Fiziska persona Kārsavas novada domes ziedojumu kontā 20.10.2016 ieskaitījusi EUR 100.00
(viens simts eiro ) Mērdzenes pamatskolas mācību ekskursijai uz Līgatni un Siguldu.
3. Juridiska persona Kārsavas novada domes ziedojumu kontā 19.10.2016 ieskaitījusi EUR 1300,00
(viens tūkstotis trīs simti eiro ) Mērdzenes pamatskolas maznodrošināto bērnu atbalstam.
4. Juridiska persona Kārsavas novada domes ziedojumu kontā 19.10.2016 ieskaitījusi EUR 550,00
(pieci simti piecdesmit eiro ) Salnavas pamatskolas maznodrošināto bērnu atbalstam.
Pamatojoties uz augstākminēto, vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 27.punktu, ņemot vērā 2016.gada 24.oktobra Kārsavas novada pašvaldības
apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris
Laganovskis, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts,
Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET
-nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt ziedojumu budžeta ieņēmumos fiziskas personas ieskaitītos līdzekļus EUR
25.00 ( divdesmit pieci eiro 00 centi) apmērā [EKK-2139900] Kārsavas vidusskolas 2.klašu
skolēnu braucienam uz GORS izrādi (budžeta klasifikācijas kods 09.210, struktūrvienība126, ekonomiskās klasifikācijas kods 2322).
2. Apstiprināt ziedojumu budžeta ieņēmumos fiziskas personas ieskaitītos līdzekļus EUR
100.00 (viens simts eiro ) apmērā [EKK-2139900] Mērdzenes pamatskolas mācību
ekskursijai uz Līgatni un Siguldu. (budžeta klasifikācijas kods 09.210, struktūrvienība- 95,
ekonomiskās klasifikācijas kods 2322).
3. Apstiprināt ziedojumu budžeta ieņēmumos juridiskas personas ieskaitītos līdzekļus EUR
1300,00 (viens tūkstotis trīs simti eiro ) apmērā [EKK-2139900] Mērdzenes pamatskolas
maznodrošināto bērnu atbalstam (budžeta klasifikācijas kods 09.210, struktūrvienība-95 ,
ekonomiskās klasifikācijas kods 2369).
4. Apstiprināt ziedojumu budžeta ieņēmumos juridiskas personas ieskaitītos līdzekļus EUR
550,00 (pieci simti piecdesmit eiro ) apmērā [EKK-2139900] Salnavas pamatskolas
maznodrošināto bērnu atbalstam (budžeta klasifikācijas kods 09.210, struktūrvienība-84 ,
ekonomiskās klasifikācijas kods 2369).
5. Noteikt atbildīgos par šā lēmuma 1.punkta izpildi Kārsavas vidusskolas direktoru E.Pukstu,
par šā lēmuma 2.,3.punkta izpildi Mērdzenes pamatskolas direktori I.Avotu, par šā lēmuma
4.punkta izpildi Salnavas pamatskolas direktora vietnieci S.Geidāni.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram
T.Vorkalim.
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24.&
Par saistošo noteikumu Nr. 12 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada
22.decembrī saistošajos noteikumos Nr.18 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu
2016. gadam” apstiprināšanu
/Ziņo: S.Sprukte/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā 2016.gada
24.oktobra Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo
un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot
: PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis,
Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis
Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr..12 „Grozījumi Kārsavas novada domes
2015.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par Kārsavas novada
pašvaldības budžetu 2016.gadā”
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.12 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai
elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Saistošie noteikumi stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

25.&
Par noteikumu“ Kārtība par Ziemassvētku paciņu piešķiršanu bērniem un skolēniem
Kārsavas novadā” apstiprināšanu
/Ziņo:E.Puksts/
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, ņemot vērā 2016.gada
24.oktobra Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo
un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot
: PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis,
Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis
Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
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Apstiprināt noteikumus “ Kārtība par Ziemassvētku paciņu piešķiršanu bērniem un
skolēniem Kārsavas novadā”/pielikumā/ .

26.&
Par apbalvojuma “ Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķiršanu
/ Ziņo: J.Vorkalis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka ,ka
pašvaldības autonomās funkcijas ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm
un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.),2010.gada 24.marta domes sēdē
apstiprināto nolikumu „Par apbalvojuma „Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķiršanu”, 2011.gada
24.augusta domes sēdē apstiprināto nolikumu” Kārsavas novada pašvaldības Atzinības raksta
nolikums”, ņemot vērā 2016.gada 24.oktobra izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas
sēdes atzinumu , 2016.gada 24.oktobra Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības
un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas
sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns,
Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,
Juris Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav,
Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Izvirzīt apbalvojumam „ Kārsavas novada Goda pilsonis” :
1.1.A. D. par gribasspēku, neatlaidību, cilvēkmīlestību , patriotismu , dzimtā pagasta
un Kārsavas novada popularizēšanu valstī, Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām;
1.2.A. T. par izcilu, ilgstošu, radošu un profesionālu darbu kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanā –dejas popularizēšanā.
2. Piešķirt Kārsavas novada Atzinības rakstu :
2.1.A. J. par garīgo vērtību saglabāšanu un popularizēšanu, par prasmi saliedēt Stiglavas
draudzi un nesavtīgu sava pienākuma veikšanu.

27.&
Iesniegumu izskatīšana
/Ziņo: P.Laganovskis/
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1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts L. U. iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo
platību Salnavā uz vienu gadu.
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 24.oktobra Kārsavas novada
pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka,
Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars
Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis Poikāns, Andris Šicāns),
PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

Sniegt L. U. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot
Nr.______________ Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads uz vienu gadu.
Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz vienas lapas.

viņai dzīvokli

28.&
Par projektu ”Energoefektivitātes paaugstināšana Kārsavas pilsētas pirmskolas izglītības
iestādē”
/Ziņo: I.Silicka/
Balstoties uz Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. rīcības plāna noteiktās vidējā
termiņa prioritātēm, VP3/ Iedzīvotāju izglītības līmeņa un sabiedriskās aktivitātes palielināšana,
kā arī kultūras un sporta pieejamības veicināšana, RV 3.1/ Izglītības un sporta infrastruktūras
attīstība, U3.1.2/ Nodrošināt izglītības iestāžu, kā arī to pieguļošās infrastruktūras attīstības un
rekonstrukcijas plāna realizāciju,
2015.gadā Kārsavas novada pašvaldības piedalījās un bija atbalstīta Vides aizsardzības un
reģionālās aizsardzības ministrijas izsludināto atbalsta programmā „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai „ 5.kārta projektā „Kompleksi risinājumi siltumīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai Kārsavas pilsētas PII”. Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 148
337, no tām attiecināmās izmaksas EUR 134 059 (t.sk.KPFI –EUR 53 710 (40% no attiecināmajām
izmaksām un 36% no kopējām izmaksām.)). KPFI projektā pašvaldības kopējais finansējums
veidoja 94 627 euro.
Kārsavas novada dome projektu neatbalstīja, jo ;






zema atbalsta intensitāte- (40% no attiecināmajām izmaksām),
īss projekta realizācijas termiņš- 30 aprīlis,
neatbilstošs būvdarbu veikšanas laiks- ziemas sezona,
nepiemērots laiks bērnudārza slēgšanai būvdarbu laikā- bērnu vecāku neapmierinātība.
būvdarbu laikā bērni atrastos ēkā- netiktu ievērota drošība.
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2016.gada aprīlī veikta iepirkuma procedūra (ID Nr. KNP 2016/13) „Energoefektivitātes
paaugstināšana Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” un noteikts uzvarētāja pretendents
SIA “Nejss” par summu 84882,77 euro , ar PVN 102 708,15 euro.
2016.gadā jūnijā tika izstrādāts ēkas energosertifikāts Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādei, kurš bija nepieciešams Projektu ideju koncepta iesniegšanai VARAM Darbības programmā
"'Izaugsme un nodarbinātība"'4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām
attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu
izmantošanu pašvaldības ēkās"'. Finansējuma nepietiekamības dēļ, ideju koncepciju neatbalstīja.
Lai uzlabotu ēkas vispārējo tehnisko stāvokli un siltumapgādi, tomēr, nepieciešams veikt
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus.
Saskaņa ar iepirkuma nolikuma 1.4.2. punktu, SIA “NEJSS” rakstiski piekrita pagarināt
piedāvājuma derīguma termiņu līdz 31.12.2016.
Iespējamais būvdarbu uzsākšanas termiņš- 2017.gada maijs , saskaņots ar iestādes vadītāju Ināru
Laganovsku.
Būvdarbu ”Energoefektivitātes paaugstināšana Kārsavas pilsētas pirmskolas izglītības iestādē’
finansēšanas avots – ilgtermiņa aizņēmums Valsts kase.
Šā gada septembra mēnesī Kārsavas novada pašvaldības saistības veido 4,59 % no pašvaldības
2016.gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez valsts budžeta transfertiem noteiktam mērķim.
2017.gadam provizoriskais plānotais saistību procents – 7% no likumā pieļaujamiem 20%.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, ņemot vērā
2016.gada 24.oktobra Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu
, sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti
balsojot : PAR 12 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Andrejs Krišāns, Aivars
Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Ligita Maģiča,Vairis
Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- 1 (Juris Vorkalis), Kārsavas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt projektu ”Energoefektivitātes paaugstināšana Kārsavas pilsētas pirmskolas
izglītības iestādē”
2. Noslēgt līgumu ar SIA „Nejss’” par projekta ”Energoefektivitātes paaugstināšana Kārsavas
pilsētas pirmskolas izglītības iestādē” būvdarbiem kopsummā ar PVN 102708,15 EUR
(viens simts divi tūkstoši septiņi simti astoņi euro 15 centi)
3. Iekļaut 2017.gada budžetā projekta ”Energoefektivitātes paaugstināšana Kārsavas pilsētas
pirmskolas izglītības iestādē” izdevumus ar finansēšanas avotu- ilgtermiņa aizņēmums
Valsts Kasē.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors T. Vorkalim.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada domes priekšsēdētājas vitniekam P.Laganovskim.

Papildus jautājumi:
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29.&
Par 22.09.2016. domes lēmuma” Iesniegumu izskatīšana” (prot. Nr.11 ,31.& 2.punkts)
atzīšanu par spēkā neesošu
/Ziņo:P.Laganovskis/
22.09.2016. domes sēdē tika pieņemts lēmums par dzīvojamās platības piešķiršanu E. G. ,
izīrējot viņai dzīvokli ________________ Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads.
2016.gada 04.oktobrī Mērdzenes pagasta pārvaldes komisija apsekoja augstākminēto
dzīvokli un konstatēja, ka dzīvoklis ir bez apkures, krāsns nav, pa šo laiku atslēgta elektrības padeve.
Komisija konstatēja, ka izīrētā platība nav dzīvošanai piemērota.
Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
4.punktu, atklāti balsojot : PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Andrejs
Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris
Vorkalis, Ligita Maģiča,Vairis Poikāns, Andris Šicāns), PRET -nav, ATTURAS- nav, Kārsavas
novada dome NOLEMJ:
Atzīt par spēkā neesošu 22.09.2016. domes sēdes lēmumu Nr 31 prot. Nr.11 2.punkts “
Iesniegumu izskatīšana” .

30.&
Par Kārsavas novada pašvaldības jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa „STEP UP!”
līdzfinansējuma ieguvējiem
/Ziņo: J.Vorkalis/
Deputāts Juris Vorkalis iepazīstināja klātesošos ar jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa „
Step Up“ līdzfinansējuma ieguvējiem:
2014.gadā – Marita Joņina –zemeņu audzēšana, Lana Bļase- šūšanas pakalpojumi, Gunita
Mūrniece-Krišāne- maizes cepšana;
2015.gadā- SIA „ Modes salons „ Lagu“ –apavu ražošana, Santa Krilovska- arbūzu audzēšana;
2016.gadā – Edgars Potašs, Raivis Rumaks- akvaponika, Jānis Gabrāns- guļbūvju ražošana,
Megija Petinena- bērnu pasākumu rīkošana, Modris Dičs- paipalu audzēšana.
Deputāti pieņēma zināšanai sniegto informāciju par konkursa „ Step Up“ līdzfinansējuma
ieguvējiem.
Sēde slēgta plkst. 16.50
Sēdi vadīja
Sēdi protokolēja

Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka
Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova
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