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LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

____________________________________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90000017398 

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

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

 

                                                                                                                                                       

  DOMES   ĀRKĀRTAS  SĒDES PROTOKOLS 
Kārsavā 

 

 08.01.2016.                                                                  Nr.1 

Sēde sasaukta plkst. 10.30 

Sēde atklāta plkst. 10.30 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova 

 

Piedalās-  

Deputāti –   Ināra Silicka, Aivars Lipskis,  Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, 

Viktors Indričāns ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka , Modris Karpovs,Vairis 

Poikāns, Inta Rancāne 

 

Nepiedalās –  

 Deputāti  - Ligita Maģiča, Edgars Puksts, Andris Šicāns   – aizņemti pamatdarbā  

 

 

Administrācijas darbinieki-  izpilddirektors Toms Vorkalis, attīstības nodaļas vadītāja Inese 

Nagle, teritorijas plānotāja Mārīte Romanovska, nekustamo īpašumu speciāliste Valentīna Bļinova 

Klātesošās personas-  nav 

 

 

Darba kārtība: 

 

 

 

1. Par saistošo noteikumu Nr.1“Par Kārsavas novada domes saistošo noteikumu 

publicēšanas vietu” apstiprināšanu 

mailto:dome@karsava.lv
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2. Par kustamās mantas – traktora MTZ-82L, valsts reģistrācijas numurs T3006LR,     

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

3. Par kustamās mantas – traktora MTZ-82.1., valsts reģistrācijas numurs T8264LA,     

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

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

atsavināšanu otrajā izsolē un grozījumiem izsoles noteikumos 
5. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības  domes 2013. Gada 27. decembra lemumā Par 

zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai ( prot.Nr.15.,28.&)  

6. Par piedalīšanos projekta konkursā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos” un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru 

7. Par prioritāro ceļu saraksta apstiprināšanu pašvaldības grants ceļu būvniecībai vai 

pārbūvei atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos” ietvaros Kārsavas novadā 

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

plāna aktualizāciju 

9. Par  palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

 

 

1.& 

Par saistošo noteikumu Nr.1 

“Par Kārsavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” 

apstiprināšanu 

/I.Silicka/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta 5.daļu, atklāti balsojot: PAR –12 (Ināra 

Silicka, Aivars Lipskis,  Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns ,  

Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka , Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Inta Rancāne) ; 

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

 

 1. Apstiprināt 2016.gada 8.janvāra saistošos noteikumus Nr. 1 “Par Kārsavas novada domes 

saistošo noteikumu publicēšanas vietu” /pielikumā/. 

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

noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrijai. 

3. Publicēt šos saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 
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                                                                             2.& 

Par kustamās mantas – traktora MTZ-82L, valsts reģistrācijas numurs T3006LR,     

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

/V.Bļinova/ 

 

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

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

daļu , atklāti balsojot: PAR –12 (Ināra Silicka, Aivars Lipskis,  Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  

Juris Vorkalis, Viktors Indričāns ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka , Modris 

Karpovs,Vairis Poikāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1.Apstiprināt  pašvaldībai piederošās kustamās mantas – traktora MTZ-82L, valsts 

reģistrācijas numurs T3006LR,    2015.gada 28.decembra  izsoles rezultātus un atzīt R. Č., deklarētā 

dzīvesvieta _______ Isnaudas pagasts, Ludzas novads, par traktora MTZ 82L nosolītāju ar cenu 

EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro un 00 centi) , pievienotās vērtības nodoklis 21%-EUR 420,00 (četri 

simti divdesmit euro un 00 centi), kopā EUR 2420,00 (divi tūkstoši četri simti divdesmit euro un 00 

centi) 

2.  Noslēgt  traktora MTZ 82L, valsts reģistrācijas numurs T3006LR, pirkuma   līgumu  ar R. 

Č., ja nosolītājs līdz 2016.gada 18.janvārim samaksā nosolīto summu un pievienotās vērtības 

nodokli.. 

 

 

 

3.& 

Par kustamās mantas – traktora MTZ-82.1., valsts reģistrācijas numurs T8264LA,     

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

/V.Bļinova/ 

 

 

 

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

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

daļu ,  atklāti balsojot: PAR –12 (Ināra Silicka, Aivars Lipskis,  Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  

Juris Vorkalis, Viktors Indričāns ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka , Modris 

Karpovs,Vairis Poikāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1.Apstiprināt  pašvaldībai piederošās kustamās mantas – traktora MTZ-82.1., valsts 

reģistrācijas numurs T8264LA,    2015.gada 28.decembra  izsoles rezultātus un atzīt A. Š., deklarētā 

dzīvesvieta ______________Malnavas pagasts, Kārsavas novads, par traktora MTZ 82.1. nosolītāju 

ar cenu EUR 3550,00 (trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit euro un 00 centi) , pievienotās vērtības 

nodoklis 21%-EUR 745,50 (septiņi simti četrdesmit pieci euro un 50 centi), kopā EUR 4295,50 (četri 

tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci euro un 50 centi) 
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2.  Noslēgt  traktora MTZ 82.1, valsts reģistrācijas numurs T8264LA, pirkuma   līgumu  ar A. 

Š., ja nosolītājs līdz 2016.gada 18.janvārim samaksā nosolīto summu un pievienotās vērtības 

nodokli. 

 

 

 

4.& 

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

atsavināšanu otrajā izsolē un grozījumiem izsoles noteikumos 
/V.Bļinova/ 

 

 

 

Kārsavas novada pašvaldības dome 2015.gada 26.novembrī pieņēma lēmumu Nr.20 

(protokols Nr.14) “Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas pārdošanu izsolē” pārdot mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli Kārsavas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu- traktoru JUMZ 

6KL, valsts reģistrācijas numurs T1619LD, kā arī apstiprināja pirmās izsoles sākuma cenu EUR 

700,00 (septiņi simti euro un 00 centi). Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles 

dalībnieks. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmā daļā noteikts, ka var rīkot otru 

izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles cenu ne vairāk kā par 20 procentiem. 

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

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

Kārsavas novada pašvaldības domes 2015.gada 26.novembra  lēmumu Nr.20 (protokols Nr.14) “Par 

pašvaldībai piederošās kustamās mantas pārdošanu izsolē”, apstiprināto izsoles noteikumu 6.daļas  

6.1.2. un 6.2. punktiem, atklāti balsojot: PAR –12 (Ināra Silicka, Aivars Lipskis,  Pēteris 

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

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

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1.Uzskatīt par nenotikušu Kārsavas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas- traktora 

JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs T1619LD pirmo izsoli. 

2. Noteikt Kārsavas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas- traktora JUMZ 6KL, 

valsts reģistrācijas numurs T1619LD otro izsoli un apstiprināt otrās izsoles sākuma cenu EUR 

560,00 (pieci simti sešdesmit euro un 00 centi). 

3. Apstiprināt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības kustamās mantas –traktora MTZ-82L, 

valsts reģistrācijas Nr.T3006LR, traktora MTZ-82.1.,valsts reģistrācijas Nr.8264LA, traktora JUMZ 

6KL, valsts reģistrācijas Nr.T1619LD izsoles noteikumos, kuri apstiprināti  ar Kārsavas novada 

pašvaldības 2015.gada 26.novembra domes sēdes lēmumu Nr.20(protokols Nr.14) “Par pašvaldībai 

piederošās mantas pārdošanu izsolē”.- grozījumi pielikumā. 

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

kustamās mantas- traktora JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs T1619LD otro izsoli  LR likuma 

“Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” noteiktajā kārtībā 
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                                                                5.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības  domes 2013. Gada 27. Decembra lemumā 

Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai ( prot.Nr.15.,28.&) 

/V.Bļinova/ 

 

Sakarā ar to ka ar Ludzas rajona tiesas 2015. gada 14. maija spriedumu J. B. un O. Š. tika 

atzītas īpašuma tiesības ½ domājamā daļā katrai uz mantojamo zemi Kārsavas novada Malnavas 

pagasta teritorijā  9,12 ha kopplatībā, tostarp uz zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem  6868 

005 0080- 2,8 ha platībā, 6868 005 0081-1,8 ha platībā, šīs zemes vienības zaudē pašvaldībai 

piekritīgās zemes vienības un starpgabala statusu. 

 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, atklāti balsojot: PAR –12 

(Ināra Silicka, Aivars Lipskis,  Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns 

,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka , Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Inta Rancāne) 

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

 

 

 Atcelt 2013. Gada 27. decembra Kārsavas novada pašvaldības domes lēmuma Par 

zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai ( prot. Nr.15.,28.&) 3.punktu  daļā par 

zemes vienību  6868 005 0080 -2,8 ha platībā un  6868 005 0081-1,8 ha platībā atzīšanu par 

starpgabaliem un piekritību Kārsavas novada pašvaldībai. 

 

 

 

6.& 

Par piedalīšanos projekta konkursā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos” un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru 

/I.Nagle/ 

 

   Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „ Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu 

un Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumiem Nr. 475 „Valsts un Eiropas Savienības 

atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā 18.3. punktu, un saskaņā ar Kārsavas novada attīstības 

programmas 2012.-2018.gadam vidējā termiņa prioritātes VP7/ Infrastruktūras attīstība, RV 7.1/ 

Kārsavas novada sasniedzamības uzlabošana un ceļu/ ielas infrastruktūras attīstība, U 7.1.2/ Uzlabot 

un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras tehnisko stāvokli,  

 

1. Piedalīties projektu konkursā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar  

kopējo finansējuma apmēru 1 277 778 EUR(Viens miljons divi simti septiņdesmit septiņi tūkstoši 

septiņi simti septiņdesmit astoņi tūkstoši euro), t.sk. 1 150 000.00 EUR ( Viens miljons un viens 

simts piecdesmit tūkstoši euro) no ELFLA līdzekļiem.  

 

2. Kārsavas novada pašvaldībai nodrošināt 10 %  projekta līdzfinansējumu 127 778,00 EUR 

apmērā.  
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3. Finansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu Valsts kasē . 

 

4.Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi projektu vadītāju I.Lipsku. 

 

5.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada izpilddirektoram T.Vorkalim. 

 

 

Uz domes sēdi ierodas  un piedalās sēdē deputāts Edgars Puksts. 

 

 

7.& 

Par prioritāro ceļu saraksta apstiprināšanu pašvaldības grants ceļu būvniecībai vai pārbūvei 

atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 

Kārsavas novadā 

/I.Nagle/ 

 

2015.gada 18.augustā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.475 “Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”, kuri nosaka kārtību, kādā 

piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos” (turpmāk – pasākums) atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā. Pasākuma mērķis 

ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai 

veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.  

2015.gada 29.oktobrī Kārsavas novada dome ir apstiprinājusi pasākuma „Pamatpakalpojumi 

un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu objektu atlases kritērijus pašvaldības grants ceļu 

būvniecībai vai pārbūvei Kārsavas novadā.  

2015.gada 16. decembrī notika objektu apspriešana ar Kārsavas novada lauksaimniekiem un 

uzņēmējiem par pašvaldības grants ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu. Apspriedes mērķis – 

vienoties par pašvaldības lauku ceļiem, kurus Kārsavas novada pašvaldība iekļaus prioritāri pārbūvei 

virzāmo ceļu sarakstā Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.  

Uzņēmēju apspriedēs tika nolemts paredzēt publisko finansējumu visai novada teritorijai, tāpēc 

2015.gada 22.decembrī Kārsavas novada dome ir apstiprinājusi grozījumus 29.10.2015.lēmumā Nr. 

21 “Par pašvaldības grants ceļu atlases kritēriju apstiprināšanu pasākuma “Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros .” 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu 

projektu iesniegumu konkursu veidā” 8.punktu, kurš nosaka, ka projektā ietvertos objektus nosaka 

vietējā pašvaldība atbilstoši tās noteiktiem un apstiprinātiem atlases kritērijiem, izskatot informāciju 

par Kārsavas novada uzņēmēju izvirzītiem pašvaldības grants ceļiem, izvērtējot atbilstību objektu 

atlases kritērijiem pašvaldības grants ceļu pārbūvei Kārsavas novadā, un saskaņā ar Kārsavas novada 

attīstības programmas 2012.-2018.gadam vidējā termiņa prioritātes VP7/ Infrastruktūras attīstība, 

RV 7.1/ Kārsavas novada sasniedzamības uzlabošana un ceļu/ ielas infrastruktūras attīstība, U 7.1.2/ 

Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras tehnisko stāvokli, atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra 

Silicka, Aivars Lipskis,  Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns ,  
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Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka , Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Inta Rancāne, 

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

 

 

1. Apstiprināt projektā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pārbūvējamo 

ceļu posmus šādā secībā:  

1.1.Straujas ielas pārbūve Mērdzenes pagastā – no 0.000– 0.633 km ( garums 0.633 km);  

 A – 57 Kārsava – Jēči – Otrie Mežvidi ceļa posma pārbūve Malnavas pagastā – no 0.000-

2.000 km ( garums 2.000 km); 

 C-79 Tronova Ubagova ceļa posma pārbūve Malnavas pagastā – no 0.000-0.800 km ( 

garums 0.800 km); 

 A-1 Salnava – Aizsili- Bēliņi- Verpeļi ceļa posma pārbūve Salnavas pagastā – no 0.000 – 

0.900 km ( garums 0.900 km ); 

 Jāņa ielas pārbūve Mežvidu pagastā – no 0.000 – 0.142 km ( garums 0.142 km); 

 Parka ielas pārbūve Mežvidu pagastā – no 0.000 – 0.268 km( garums 0.268 km); 

 Zaļās ielas pārbūve Mežvidu pagastā – no 0.000 – 0.231 km un no 0.000 – 0.198 ( garums 

0.429 km); 

 Alejas ielas pārbūve Kārsavas pilsētas teritorijā – no 0.000-1.784 km ( garums 1.784 km); 

 Nākotnes ielas pārbūve Kārsavas pilsētas teritorijā – no 0.140-0.376 km ( garums 0.236 

km). 

 

1.2. Smilšu ielas pārbūve Goliševas pagastā – no 0.197-0.597 km ( garums 0.4 km); A-120  

Pudinava –Latvīšu Stiglova pārbūve Mērdzenes pagastā – no 0.00-3.97 km (garums 3.97 km). 

 

2. Izstrādāt tehniskos projektus prioritātē Nr.1.1. apstiprinātajiem ceļu posmiem. 

 

3.Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi projektu vadītāju I.Lipsku. 

 

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

 

 

 

 

8.& 

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

plāna aktualizāciju 

/M.Romanovska/ 
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 Pamatojoties uz 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 13.10.2011. 

likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12.pantu, MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu, pamatojoties 

uz VARAM Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī 

87.punktu, atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka, Aivars Lipskis,  Pēteris Laganovskis,  Juris 

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

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

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt aktualizēto Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīcijas plānu 2016.-

2018.gadam un Rīcības plānu 2016.-2018. saskaņā ar pielikumiem. 

2. Publicēt Paziņojumu par Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīcijas plāna 2016.-

2018.gadam un Rīcības plāna 2016.-2018.gadam aktualizēšanu pašvaldības mājas lapā 

www.karsava.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kārsavas novada vēstis”. 

3. .Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi projektu vadītāju I.Lipsku. 

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

 

9.& 

Par  palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

/P.Laganovskis/ 

 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts R. V. iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo 

platību – dzīvokli Kārsavā. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1.punktu, 11.panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra 

Silicka, Aivars Lipskis,  Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns ,  

Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Andris Ļubka , Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Inta Rancāne, 

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

 

Sniegt R. V. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, izīrējot viņam dzīvokli nr.4,Stacijas 

iela nr.9, Kārsava, Kārsavas novads.  

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

Sēde slēgta plkst. 11.15 

  

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

                                                       
 
  

http://www.karsava.lv/
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