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DOMES

SĒDES PROTOKOLS
Kārsavā

16.06.2016.
Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēde atklāta plkst.15.00

Nr.8

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka
Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova
PiedalāsDeputāti – Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Ligita Maģiča,
Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,
Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Juris Vorkalis
Administrācijas darbinieki- nekustamo īpašumu speciāliste Valentīna Bļinova,izpilddirektors
Toms Vorkalis, attīstības nodaļas vadītāja Inese Nagle, galvenā grāmatvede Ilona Lustika, galvenā
ekonomiste Svetlana Sprukte
Klātesošās personas- juriste Vera Lipska
Sēdes vadītāja Ināra Silicka piedāvā balsot par domes sēdes darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Par nekustamā īpašuma „ Mežstrauti” kadastra Nr. 6854 004 0367 sadalīšanu
2. Par nosaukumu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem
3. Par adrešu precizēšanu

4. Par nekustamā īpašuma “Dumpīši”, kadastra numurs 6870 006 0124 nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa maiņu
5. Par lēmuma projektu par pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanu
6. Par nekustamā īpašuma „ Virši” kadastra Nr. 6894 010 0110 sadalīšanu
7. Par nekustamā īpašuma „ Puikas” kadastra Nr. 6894 006 0327 sadalīšanu
8. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0193 zemes nomas tiesību
izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu
9. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0048; 6894 006 0550; 6894
008 0093 iznomāšanu
10. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0074
iznomāšanu
11. Par nekustamā īpašuma “Jaunšņores”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads
pārdošanas cenas apstiprināšanu
12. Par nekustamā īpašuma “Ineši, adrese: Stacijas iela 12, Bozova, Malnavas pagasts,
Kārsavas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu
13. Par nekustamā īpašuma “Komuļi”, adrese: Stacijas iela 21, Bozova, Malnavas
pagasts, Kārsavas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu
14. Par nekustamā īpašuma Mazā Dārza iela 4, Kārsava, Kārsavas novads pārdošanas
cenas apstiprināšanu
15. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 3A-2, Kārsava, Kārsavas novads pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
16. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 3A-2, Kārsava, Kārsavas novads nodošanu
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
17. Par Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra domes sēdes lēmuma
Nr.46 (protokols Nr.12) “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežlauki”, Goliševas
pag., Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai” precizēšanu.
18. Par Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra domes sēdes lēmuma Nr.39
(protokols Nr.14) “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežlauki”, Goliševas pag.,
Kārsavas novads, kadastra numurs 6854 002 0010 nosacītās cenas apstiprināšanu”
atcelšanu
19. Par nekustamā īpašuma “Mežlauki”, Goliševas pagasts, Kārsavas novads
pārdošanas cenas apstiprināšanu
20. Par zemes nomas līguma slēgšanu
21. Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu piešķiršanu komerczvejai Numernes
ezerā 2016.gadam
22. Par telpu iznomāšanu

23. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Salnavas pamatskolas internātā
24. Par ziedojumu fonda līdzekļu apstiprināšanu
25. Par atbalstu pašvaldības projektam „Kultūras norišu kvalitātes uzlabošana Kārsavas
novadā ”,
26. Par atbalstu pašvaldības projektam „Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai visām paaudzēm Kārsavas novadā .”
27. Par atbalstu pašvaldības projektam „Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā stāvokļa
atjaunošana un teritorijas labiekārtošana .”
28. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA” Kārsavas Slimnīca”
29. Par saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada
22.decembrī saistošajos noteikumos Nr.18 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu
2016. gadam” apstiprināšanu
30. Par atbalstu biedrības “Kūzuls” iecerei iesniegt projektu „Vasals, Salnavas
muižā!”
31. Par atbalstu biedrības “Kūzuls” iecerei iesniegt projektu „Ideju, iniciatīvu un
amatnieku centrs Salnavas muižā”
32. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā
33. Par 2015.gada publiskā pāskata apstiprināšanu
34. Par Atzinības raksta piešķiršanu
35. Par dāvinājuma pieņemšanu
36. Iesniegumu izskatīšana
Atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
Poikāns, Juris Poikāns, Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris
Ļubka, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Andris Šicāns, Viktors Indričāns,Juris Vorkalis); PRET
–nav ; ATTURAS –nav , domes sēdes darba kārtība apstiprināta. Sēdes darba kārtībā 36
jautājumi.
Sēdes vadītāja Ināra Silicka piedāvā balsot par domes sēdes papildus darba kārtību.
Sēdes papildus darba kārtībā 5 jautājumi.

Papildus jautājumi:
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
2. Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu finansējuma apstiprināšanu
3. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6868 006 0091 un 6868 006 0096
savstarpējās robežas konfigurācijas maiņu un platību precizēšanu
4. Par nekustamā īpašuma Sporta iela 21, Kārsavas novads sagatavošanu atsavināšanai
5. Par finansējuma piešķiršanu sabiedriskās tualetes ierīkošanai

Atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
Poikāns, Juris Poikāns, Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns,
Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Andris Šicāns, Viktors Indričāns,Juris
Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav , domes sēdes papildus darba kārtība apstiprināta.
Tādējādi darba kārtība ir sekojoša:
1. Par nekustamā īpašuma „ Mežstrauti” kadastra Nr. 6854 004 0367 sadalīšanu
2. Par nosaukumu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem
3. Par adrešu precizēšanu
4. Par nekustamā īpašuma “Dumpīši”, kadastra numurs 6870 006 0124 nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa maiņu
5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanu
6. Par nekustamā īpašuma „ Virši” kadastra Nr. 6894 010 0110 sadalīšanu
7. Par nekustamā īpašuma „ Puikas” kadastra Nr. 6894 006 0327 sadalīšanu
8. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0193 zemes nomas tiesību
izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu
9. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0048; 6894 006 0550; 6894
008 0093 iznomāšanu
10. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0074
iznomāšanu
11. Par nekustamā īpašuma “Jaunšņores”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads
pārdošanas cenas apstiprināšanu
12. Par nekustamā īpašuma “Ineši, adrese: Stacijas iela 12, Bozova, Malnavas pagasts,
Kārsavas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu
13. Par nekustamā īpašuma “Komuļi”, adrese: Stacijas iela 21, Bozova, Malnavas
pagasts, Kārsavas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu
14. Par nekustamā īpašuma Mazā Dārza iela 4, Kārsava, Kārsavas novads pārdošanas
cenas apstiprināšanu
15. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 3A-2, Kārsava, Kārsavas novads pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
16. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 3A-2, Kārsava, Kārsavas novads nodošanu
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu

17. Par Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra domes sēdes lēmuma
Nr.46 (protokols Nr.12) “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežlauki”, Goliševas
pag., Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai” precizēšanu.
18. Par Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra domes sēdes lēmuma Nr.39
(protokols Nr.14) “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežlauki”, Goliševas pag.,
Kārsavas novads, kadastra numurs 6854 002 0010 nosacītās cenas apstiprināšanu”
atcelšanu
19. Par nekustamā īpašuma “Mežlauki”, Goliševas pagasts, Kārsavas novads
pārdošanas cenas apstiprināšanu
20. Par zemes nomas līguma slēgšanu
21. Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu piešķiršanu komerczvejai Numernes
ezerā 2016.gadam
22. Par telpu iznomāšanu
23. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Salnavas pamatskolas internātā
24. Par ziedojumu fonda līdzekļu apstiprināšanu
25. Par atbalstu pašvaldības projektam „Kultūras norišu kvalitātes uzlabošana Kārsavas
novadā ”,
26. Par atbalstu pašvaldības projektam „Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai visām paaudzēm Kārsavas novadā .”
27. Par atbalstu pašvaldības projektam „Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā stāvokļa
atjaunošana un teritorijas labiekārtošana .”
28. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA” Kārsavas Slimnīca”
29. Par saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada
22.decembrī saistošajos noteikumos Nr.18 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu
2016. gadam” apstiprināšanu
30. Par atbalstu biedrības “Kūzuls” iecerei iesniegt projektu „Vasals, Salnavas
muižā!”
31. Par atbalstu biedrības “Kūzuls” iecerei iesniegt projektu „Ideju, iniciatīvu un
amatnieku centrs Salnavas muižā”
32. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā
33. Par 2015.gada publiskā pāskata apstiprināšanu
34. Par Atzinības raksta piešķiršanu
35. Par dāvinājuma pieņemšanu
36. Iesniegumu izskatīšana
37. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
38. Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu finansējuma apstiprināšanu
39. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6868 006 0091 un 6868 006 0096
savstarpējās robežas konfigurācijas maiņu un platību precizēšanu
40. Par nekustamā īpašuma Sporta iela 21, Kārsavas novads sagatavošanu atsavināšanai

41. Par finansējuma piešķiršanu sabiedriskās tualetes ierīkošanai

1.§
Par nekustamā īpašuma „ Mežstrauti” kadastra Nr. 6854 004 0367 sadalīšanu
/V.Bļinova/
Kārsavas novada pašvaldībā 09.06.2016. ir saņemts nekustamā īpašuma “Mežstrauti “
īpašnieces O. M. iesniegums par nekustamā īpašuma
“Mežstrauti”, kadastra numurs 6854
004 0367, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu atdalītajam 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.
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 13.jūnija
Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Tālis
Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors
Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav,
Kārsavas novada dome NOLEMJ:

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Mežstrauti” Kārsavas novada Goliševas pagastā,
kadastra numurs 6854 004 0367, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6854
004 0124, platība 0,9 ha, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Saulespuķes“.

2.&
Par nosaukumu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem
/V.Bļinova/
Sakarā ar to, ka vairākiem nekustamajiem īpašumiem, kuru sastāvā ietilpst Kārsavas novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, nav piešķirti nosaukumi ir nepieciešams veikt izmaiņas
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, lai varētu veikt šo nekustamo īpašumu
formēšanu reģistrācijai zemesgrāmatā.
Nekustamā īpašuma 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,
Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta ceturtā daļa , 10.04.2012. Ministru
kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” prasībām, ņemot vērā 2016.gada 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās
finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un
veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts,
Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns,
Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs
Krišāns, Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris
Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6872 001 0328 nosaukumu
“Mazkļavas”;
2. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6872 001 0246 nosaukumu
“Jaunegles”;
3. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6868 013 0188 nosaukumu
“Jaundiervas”;

4. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6854 003 0115 nosaukumu “
Kopstrauja”;
5. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6854 004 0447 nosaukumu
“Jaunozolāji”.
3.§
Par adrešu precizēšanu
/V.Bļinova/
Izvērtējot Valsts adrešu reģistra informāciju par vairākiem Kārsavas novada adresācijas
objektiem, tika konstatēts, ka nepieciešams veikt atsevišķu adresācijas objektu datu aktualizāciju.
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 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un
teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,
Vairis Poikāns, Juris Poikāns,
Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,
Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis,Ligita Maģiča);
PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1.Piešķirt apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0633 un būvēm, kuras
atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0633, adresi: “ Ūdenstornis”, Malnava,
Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5750.
2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0211un ar to saistītām ēkām adresi
"Grantaiši ", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104803420 uz Saules iela 11,
Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5750.
3. Dzēst adresi “ Dūmakas 44”, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5750, kods
104803123, kas reģistrēta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0011 .
4.§
Par nekustamā īpašuma “Dumpīši”, kadastra numurs 6870 006 0124
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
/V.Bļinova/
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dumpīši’, kadastra numurs
6870 004 0124, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 006 00124 nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa atbilstību faktiskajām zemes vienības izmantošanas iespējām un

atbilstību teritorijas plānotai izmantošanai, tika konstatēts, ka ir nepieciešams mainīt minētās
zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un
citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma
pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 17.7. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi
noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā
minētajām prasībām.
Šo 18. Punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. Vai 17.
Punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās pašvaldības zemei – tās lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks
(turpmāk – persona).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 20.2
punktu, Kārsavas novada teritorijas plānojumu, kas 2012.gada 22.oktobrī apstiprināts ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.19 “Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” un Kārsavas novada teritorijas
plānojuma 2012. – 2024.gadam 2014. grozījumiem, kas 2015.gada 26.martā apstiprināts ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.2024.gadam 2014.gada grozījumu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”,
likuma “Par pašvaldībām “ 21. panta 27. punktu, ņemot vērā 2016.gada 13.jūnija Kārsavas novada
pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka,
Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,
Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs,
Juris Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
Mainīt nekustamā īpašuma “Dumpīši“, kadastra numurs 6870 006 0124, zemes vienībai
2,7656 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0124, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101) uz
dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa ( kods 0501).

5.§
Par lēmuma projektu par pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanu
/J. Vorkalis/

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts biedrības “Mežvidu līnis” valdes locekļa A. Ļubkas
iesniegums, ar kuru tiek atsaukts lūgums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dumpīši” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0124 iznomāšanu apsaimniekošanas nolūkā.
Saskaņā ar Kārsavas novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 5.6.1 sadaļu,
dabas pamatnes teritorija ir teritorija pilsētā un ciemos ar estētisku un rekreācijas nozīmi – meži,
parki un apstādījumi, kurās galvenā izmantošana ir teritorijas labiekārtojums: parks, mežaparks,
apstādījumi, dabas tūrisma infrastruktūras objekti. Kā papildizmantošana atļauta komercdarbības
būvju – īslaicīgas lietošanas vai sezonas mazumtirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu
ierīkošana.
2. Ņemot vērā iepriekšminēto teritorijas izmantošanas mērķi, deputāti atzīst, ka zemes
vienības iznomāšana nav lietderīga.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 34.panta 2.daļu, 08.07.2009. saistošo noteikumu
nr.1 “Kārsavas novada pašvaldības nolikums” 74.punktu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka,
Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,
Andrejs Krišāns,
Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris
Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, deputāts Andris Ļubka nepiedalās
balsošanā, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

Noraidīt 2016.gada 13. jūnija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības
lietu komitejas sēdes iesniegto lēmuma projektu par pašvaldības nekustamā īpašuma
“Dumpīši”, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0124 2,7656 ha
platībā, iznomāšanu.

6.§
Par nekustamā īpašuma „ Virši” kadastra Nr. 6894 010 0110 sadalīšanu
/V.Bļinova/
Kārsavas novada pašvaldībā 02.06. 2016. ir saņemts I. B., dzīves vieta deklarēta- __________,
Salnavas pag., Kārsavas nov. iesniegums (reģ. Nr.1.3.11.2./384) par nekustamā īpašuma “Virši”
Salnavas pagasta Kārsavas novada ar kadastra Nr. 6894 010 0110 , kopējā platība – 59,2 ha
sadalīšanu, atdalot atsevišķo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0430 – 7,9 ha platībā.
Jaunizveidotam īpašumam piešķirt nosaukumu “Viršukalns”.
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 vēra iepriekš minēto,
pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” prasībām, likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, ņemot vērā
2016.gada 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo
lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
Poikāns, Juris Poikāns,
Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars
Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –
nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1.Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Virši” Salnavas pagasta Kārsavas novada kadastra
Nr. 6894 010 0110, atdalot atseviško zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0430 –
7,9 ha platībā.
2. Jaunizveidotam īpašumam piešķirt nosaukumu “Viršukalns”.

7.§
Par nekustamā īpašuma „ Puikas” kadastra Nr. 6894 006 0327 sadalīšanu
/V.Bļinova/
Kārsavas novada pašvaldībā 01.06. 2016. ir saņemts V. G., dzīves vieta deklarēta___________Salnavas pag., Kārsavas nov. iesniegums (reģ. Nr.1.3.11.2./381) par nekustamā
īpašuma “Puikas” Salnavas pagasta Kārsavas novada ar kadastra Nr. 6894 006 0327 , kopējā platība
– 1,1 ha sadalīšanu, atdalot atsevišķo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0327 – 0,9
ha platībā. Jaunizveidotam īpašumam piešķirt nosaukumu “Mazpuikas”.
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 vēra iepriekš minēto,
pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” prasībām, likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, ņemot vērā
2016.gada 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo
lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
Poikāns, Juris Poikāns,
Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars
Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –
nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1.Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Puikas” Salnavas pagasta Kārsavas novada , atdalot
atseviško zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6894 006 00327 – 0,9 ha platībā.
2. Jaunizveidotam īpašumam piešķirt nosaukuma “Mazpuikas”.

8.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0193 zemes nomas tiesību
izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu
/V.Bļinova/
Izvērtējot likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā publiskotās
informācijas par Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Salnavas
pagastā ar kadastra apzīmējumiem 6894 006 0193 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 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības
apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu,
sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka,

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,
Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs,
Juris Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 26. 05. 2016. lēmumu ( sēdes prot. Nr.7., )
noteiktā termiņā - laika posma no 30.05. 2016 līdz 12.06.2016. uz pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0193– 0,8 ha platībā nomu, ir pieteikušies vairāki pretendenti, veikt līdz
08. 07.2016., minētos zemes vienību nomas tiesību izsoli.
1. 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
2. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgas zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 006 0193– 0,8
ha platībā, zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā).

9.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0048;
6894 006 0550; 6894 008 0093 iznomāšanu
/V.Bļinova/
Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi par pašvaldībai un Rezerves
zemes fondam piekrītošām zemēm iznomāšanu Salnavas pagasta ar kadastra apzīmējumiem
6894 005 0048; 6894 006 0550; 6894 008 0093.
Izvērtējot informāciju par pieprasītam zemes vienībām, tika konstatēts, kā minētās zemes
vienības piekrīt pašvaldībai un Rezerves zemes fondam.
Pamatojoties uz, MK 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par valsts un
pašvaldības zemes nomu” 15, 17..punktiem, likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta 27. daļu, ņemot
vērā 2016.gada 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo
lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
Poikāns, Juris Poikāns,
Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars
Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –
nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1.Iznomāt no pašvaldības un Rezerves zemes fonda zemēm, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem: 6894 005 0048 – 8,0 ha; 6894 006 0550 – 3,31 ha; 6894 008 0093 – 2,0 ha
platībā uz laiku līdz pieciem gadiem.
2.Zemes izmantošanas mērķis – zeme, uz kura galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība ( kods 0101).

3.Publiskot informāciju par pašvaldībai un Rezerves zemes fondam piekrītošām

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0048; 6894 006 0550;
6894 008 0093 iznomāšanu, ievietojot paziņojumu Kārsavas novada pašvaldības
domes ēkā un mājas lapā no 27.06.2016 .līdz 11.07. 2016.

10.§
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6868 011 0074 iznomāšanu
/V.Bļinova/
Saskaņā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 26.05.2016. lēmumā
( sēdes prot. Nr. 7 ) noteiktā termiņā – posmā no 05.05.2016 gada līdz 15.05.2016.gada. uz pašvaldības
piekritīgo zemes vienību Kārsavas novada Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6868 011
0074 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, izvērtējot lietas materiālus ,tika konstatēts, ka pašvaldībai
piekritīgā zemes vienība pašvaldības funkciju veikšanai nav nepieciešama 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 13.jūnija Kārsavas novada
pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka,
Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,
Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs,
Juris Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1.1. Iznomāt – z.s.”Vientuļvilki” reģ. Nr.424010119564, juridiska adrese: Ozolu iela 2,
Salnava, Salnavas pag., pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Malnavas pagasta teritorijā ar
kadastra apzīmējumu 6868 011 0074 – 3,0 ha, sākot ar 01.07.2016. uz laiku līdz 5 gadiem.
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 Annai Orinskai viena mēneša laikā no šā lēmuma
pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minēto zemes gabalu nomu.

11.§
Par nekustamā īpašuma “Jaunšņores”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads pārdošanas
cenas apstiprināšanu
/V.Bļinova/
Nekustamais īpašums “Jaunšņores”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, kadastra numurs
6868 009 0629 sastāv no neapbūvētas zemes vienības ( kadastra apzīmējums 6868 009 0257) ar
kopējo platību 0,62 ha.

Atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kura atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkta noteikumiem.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka , ka
ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona pārdošanas cena ir
vienāda ar nosacīto cenu.
No minētās tiesību normas izriet, ka īpašuma pārdošanas cena, gadījumā ja par brīvu cenu tiek
atsavināts nekustamais īpašums Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā
daļā minētajai personai, ir vienāda ar šī īpašuma nosacīto cenu.
Nosacītā cena, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu ,
ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Pamatojoties uz SIA “Dzieti”, vienotais reģistrācijas numurs 42403010964, 2016.gada
25.aprīļa, reģ. Nr. Z-16/124 slēdzienu, nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas
standartu “Īpašumu vērtēšana” LVS 401:2013 un tirgus vērtība atsavināšanas vajadzībām noteikta
EUR 960,00 ( deviņi simti sešdesmit euro un 00 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma” 8.panta sesto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot
vērā 2016.gada 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo
lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
Poikāns, Juris Poikāns,
Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars
Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –
nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt nekustamā īpašuma “Jaunšņores”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads,
kadastra numurs 6868 009 0629 pārdošanas ( nosacīto) cenu EUR 960,00 (deviņi simti
sešdesmit euro un 00 centi).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

12.§
Par nekustamā īpašuma “Ineši, adrese: Stacijas iela 12, Bozova, Malnavas pagasts,
Kārsavas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu
/V.Bļinova/
Nekustamais īpašums ”Ineši”, adrese: Stacijas iela 12, Bozova, Malnavas pagasts, Kārsavas
novads, kadastra numurs 6868 003 0136 sastāv no apbūvētas zemes vienības ( kadastra apzīmējums
6868 003 0136)ar kopējo platību 0,8658 ha.

Atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kura atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 3.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
25.aprīļa, reģ. Nr. Z-16/123 slēdzienu, nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas
standartu “Īpašumu vērtēšana” LVS 401:2013 un tirgus vērtība atsavināšanas vajadzībām noteikta
EUR 1300,00 ( viens tūkstotis trīs simti euro un 00 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma” 8.panta sesto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot
vērā 2016.gada 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo
lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
Poikāns, Juris Poikāns,
Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars
Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –
nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt nekustamā īpašuma “Ineši”, adrese: Stacijas iela 12, Bozova, Malnavas
pagasts, Kārsavas novads, kadastra numurs 6868 003 0136 pārdošanas (nosacīto) cenu EUR
1300,00 (viens tūkstotis trīs simti euro un 00 centi).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

13.§
Par nekustamā īpašuma “Komuļi”, adrese: Stacijas iela 21, Bozova, Malnavas pagasts,
Kārsavas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu
/V.Bļinova/
Nekustamais īpašums “Komuļi”, adrese: Stacijas iela 21, Bozova, Malnavas pagasts,
Kārsavas novads, kadastra numurs 6868 003 0155 sastāv no apbūvētas zemes vienības ( kadastra
apzīmējums 6868 003 0155) ar kopējo platību 0,4104 ha.
Atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kura atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 3.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
25.aprīļa, reģ. Nr. Z-16/122 slēdzienu, nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas
standartu “Īpašumu vērtēšana” LVS 401:2013 un tirgus vērtība atsavināšanas vajadzībām noteikta
EUR 450,00 ( četri simti piecdesmit euro un 00 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
„Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma” 8.panta sesto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot
vērā 2016.gada 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo
lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
Poikāns, Juris Poikāns,
Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars
Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –
nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt nekustamā īpašuma “Komuļi”, adrese: Stacijas iela 21, Bozova, Malnavas
pagasts, Kārsavas novads, kadastra numurs 6868 003 0155 pārdošanas (nosacīto) cenu EUR
450,00 (četri simti piecdesmit euro un 00 centi).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

14.§
Par nekustamā īpašuma Mazā Dārza iela 4, Kārsava, Kārsavas novads pārdošanas cenas
apstiprināšanu
/V.Bļinova/
Nekustamais īpašums Mazā Dārza iela 4, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 6809
002 0370 sastāv no apbūvētas zemes vienības ( kadastra apzīmējums 6809 002 0370) ar kopējo
platību 0,1196 ha.
Atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kura atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 3.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
25.aprīļa, reģ. Nr. Z-16/125 slēdzienu, nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas
standartu “Īpašumu vērtēšana” LVS 401:2013 un tirgus vērtība atsavināšanas vajadzībām noteikta
EUR 870,00 ( astoņi simti septiņdesmit euro un 00 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma” 8.panta sesto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot
vērā 2016.gada 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo
lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
Poikāns, Juris Poikāns,
Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars
Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –
nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt nekustamā īpašuma Mazā Dārza iela 4, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra
numurs 6809 002 0370 pārdošanas (nosacīto) cenu EUR 870,00 (astoņi simti septiņdesmit
euro un 00 centi).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

15.§
Par nekustamā īpašuma Skolas iela 3A-2, Kārsava, Kārsavas novads pārdošanas cenas
apstiprināšanu
/V.Bļinova/
Saskaņā ar SIA “Dzieti”, vienotais reģistrācijas numurs 42403010964, 2016.gada 25.aprīļa,
reģ. Nr. D-16/60 slēdzienu, nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas standartu “Īpašumu
vērtēšana” LVS 401:2013 un tirgus vērtība atsavināšanas vajadzībām noteikta EUR 1000,00 ( viens
tūkstotis euro un 00 centi).
Pārējie izdevumi (īpašuma reģistrēšana zemesgrāmatā un vērtēšanas izdevumi) sastāda EUR
124,19 (viens simts divdesmit četri euro un 19 centi).
Dzīvokļa kadastrālā vērtība pēc Valsts zemes dienesta datiem noteikta EUR 1312,00 (viens
tūkstotis trīs simti divpadsmit euro un 00 centi).
LR likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”
3.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai
personai par iespējami augstāku cenu.

Pamatojoties uz augstākminēto un LR likumiem „Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likums” 8.panta sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, ņemot vērā 2016.gada 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu
komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns,
Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns,
Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris
Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt nekustamā īpašuma Skolas iela 3A-2, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra
numurs 6809 900 0516, pārdošanas cenu EUR 1500,00 ( viens tūkstotis pieci simti euro un 00
centi) .

16.§
Par nekustamā īpašuma Skolas iela 3A-2, Kārsava, Kārsavas novads nodošanu
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
/V.Bļinova/
Nekustamais īpašums Skolas iela 3A-2, Kārsava, Kārsavas novads pieder Kārsavas novada
pašvaldībai pamatojoties uz ierakstu Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Kārsavas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.109-2.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 1.daļa nosaka, ka publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt , ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei tās funkciju
nodrošināšanai un šī likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu
var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs , kā arī cita institūcija, kuras valdījumā vai turējumā atrodas
publiskas personas manta.
Kārsavas novada pašvaldībai piederošais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa 39,10 m²
platībā, kā arī kopīpašuma 3910/124989 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes
(kadastra apzīmējums 6809 003 0013).
Īpašums nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju
nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu,
5.panta pirmo un piekto daļu , ņemot vērā 2016.gada 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības
apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu,
sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka,
Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,
Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs,
Juris Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –
dzīvokļa īpašumu Nr.2, Skolas iela 3A, Kārsava, Kārsavas novads.
2. Noteikt īpašuma atsavināšanas veidu- pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli .
3. Apstiprināt izsoles sākumcenu EUR 1500,00 ( viens tūkstotis pieci simti euro un 00
centi) .

4. Apstiprināt izsoles noteikumus pašvaldības nekustamam īpašumam Skolas iela 3A-2,
Kārsava, Kārsavas novads – pielikumā.
5. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijai veikt nekustamā īpašuma izsoli LR likuma „Publiskas mantas atsavināšanas
likums” un 01.02.2011.MK noteikumu Nr.109 „ Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta” noteiktajā kārtībā.

17.§
Par Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra domes sēdes lēmuma Nr.46
(protokols Nr.12) “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežlauki”, Goliševas pag.,
Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai” precizēšanu.
/V.Bļinova/
Sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma “Mežlauki”, Goliševas pagasts, Kārsavas novads
atsavināšanas gaitā tika konstatēta kļūda, tika veikta atkārtota nekustamā īpašuma kadastrālā
uzmērīšana un veiktas izmaiņas Rēzeknes tiesas Zemegrāmatas nodaļas Goliševas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000522195, precizēta minētā nekustamā īpašuma platība, dome
uzskata, ka ir nepieciešams precizēt Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra domes
sēdes lēmumu Nr.46 (protokols Nr.12) “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežlauki”, Goliševas
pag., Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai”, izsakot to šādā redakcijā:
Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. P., pilnvarotās personas J. Z., deklarētā dzīvesvieta
Vienības iela _________, Kārsava, Kārsavas novadā, LV-5717, iesniegums par Kārsavas novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mežlauki”, Goliševas pag., Kārsavas novads nodošanu
atsavināšanai.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums “Mežlauki”,
Goliševas pag., Kārsavas novads pieder Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz ierakstu
Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Goliševas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000522195. Nekustamā īpašuma kadastra numurs 68540020010. Nekustamais īpašums
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68540020067 un kopējo platību 15,94 ha.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Pašreizējais zemes lietotājs ir V. P., ar kuru 2009.gada 06.maijā noslēgts Lauku apvidus zemes
nomas līgums reģ.Nr.21.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu
atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Mežlauki”, Kārsava,
Kārsavas novads.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu,
37.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā 2016.gada 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības
apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu,
sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka,
Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,
Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs,
Juris Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Mežlauki”,
Goliševas pag., Kārsavas novads, platība 15,94 ha, kadastra numurs 68540020010.
2. Noteikt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvētas zemes vienības
“Mežlauki”,Goliševas pag., Kārsavas novads atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu cenu.
3. Noteikt V. P. pirmpirkuma tiesības uz Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu
“Mežlauki’, Goliševas pag., Kārsavas novads .
4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai
veikt nekustamā īpašuma – neapbūvētas zemes vienības “Mežlauki”, Goliševas pag., Kārsavas
novads atsavināšanu LR likuma „Publiskas mantas atsavināšanas likums” un 01.02.2011.MK
noteikumu Nr.109 „ Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” noteiktajā kārtībā
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas
alejā 88, Rēzekne, LV-4601,viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

18.§
Par Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra domes sēdes lēmuma Nr.39
(protokols Nr.14) “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežlauki”, Goliševas pag.,
Kārsavas novads, kadastra numurs 6854 002 0010 nosacītās cenas apstiprināšanu” atcelšanu
/V.Bļinova/
Sakarā ar to, ka tika veikta nekustamā īpašuma “Mežlauki”, Goliševas pagasts, Kārsavas
novads, kadastra numurs 6854 002 0010 atkārtota novērtēšana atsavināšanas vajadzībām ,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2016.gada
13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris
Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Andris
Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –nav ;
ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
Atcelt Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra domes sēdes lēmumu Nr.39
(protokols Nr.14) “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežlauki”, Goliševas pag., Kārsavas
novads, kadastra numurs 6854 002 0010 nosacītās cenas apstiprināšanu” .

19.§
Par nekustamā īpašuma “Mežlauki”, Goliševas pagasts, Kārsavas novads pārdošanas
cenas apstiprināšanu
/V.Bļinova/

Nekustamais īpašums “Mežlauki”, Goliševas pagasts, Kārsavas novads, kadastra numurs
6854 002 0010 sastāv no neapbūvētas zemes vienības (ar mežaudzi), ar kadastra apzīmējumu 6854
002 0067 un kopējo platību 15,94 ha.
Atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kura atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkta noteikumiem.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka , ka
ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona pārdošanas cena ir
vienāda ar nosacīto cenu.
No minētās tiesību normas izriet, ka īpašuma pārdošanas cena, gadījumā ja par brīvu cenu tiek
atsavināts nekustamais īpašums Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā
daļā minētajai personai, ir vienāda ar šī īpašuma nosacīto cenu.
Nosacītā cena, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu ,
ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Pamatojoties uz SIA “Dzieti”, vienotais reģistrācijas numurs 42403010964, 2016.gada
15.maija, reģ. Nr. M-16/1 slēdzienu, nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas standartu
“Īpašumu vērtēšana” LVS 401:2013 un tirgus vērtība atsavināšanas vajadzībām noteikta EUR 10
900,00 ( desmit tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma” 8.panta sesto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot
vērā 2016.gada 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo
lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
Poikāns, Juris Poikāns,
Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars
Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –
nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt nekustamā īpašuma “Mežlauki”, Goliševas pagasts, Kārsavas novads,
kadastra numurs 6854 002 0010 pārdošanas ( nosacīto) cenu EUR 10 900,00 (desmit tūkstoši
deviņi simti euro un 00 centi).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

20.§
Par zemes nomas līguma slēgšanu
/V.Bļinova/
1.
1. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts J. O., deklarētā dzīvesvieta ____________Kārsavā,
Kārsavas novads, 2016.gada 08.jūnija iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu uz daļu no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0094 , Kārsavā, Kārsavas novads, 6000 kv.m.
platībā.

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka minētā zemes vienība piekrīt Kārsavas
novada pašvaldībai, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4¹. panta 5.punktu. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
Nr.6809 001 0094, kopplatība 17872 kv.m. (1,7872 ha ), nav reģistrēta zemesgrāmatā.
Kārsavas novada teritorijas plānojumā 2012.-2024.gadam plānotā izmantošana paredzēta –
L- lauku zemes. Tās patreizējā izmantošana pilsētā ir- pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu
ierīkošana.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a apakšpunktu un LR Ministru
kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, ņemot
vērā 2016.gada 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo
lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
Poikāns, Juris Poikāns,
Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars
Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –
nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt ar J. O. zemes nomas līgumu uz daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6809 001 0094, Kārsavā, Kārsavas novads, 6000 kv.m. platībā, no 2016.gada 01.jūlija līdz
2021.gada 01.jūlijam.
2. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu”, 18.punkta apakšpunktu 18.2. noteikt 1,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Valentīnai Bļinovai viena mēneša laikā no šā
lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētās zemes vienības nomu.
2.
2. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts M. K., deklarētā dzīvesvieta ___________, Kārsavā,
Kārsavas novads, 2016.gada 06.jūnija iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu uz daļu no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0196 , Kārsavā, Kārsavas novads, 600 kv.m.
platībā.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka minētā zemes vienība piekrīt Kārsavas
novada pašvaldībai, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4¹. panta 5.punktu. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
Nr.6809 003 0196, kopplatība 11677 kv.m. (1,1677 ha ), nav reģistrēta zemesgrāmatā.
Kārsavas novada teritorijas plānojumā 2012.-2024.gadam plānotā izmantošana paredzēta –
DA- dabas pamatnes teritorija. Tās patreizējā izmantošana pilsētā ir- pagaidu lietošanā sakņu
(ģimenes) dārzu ierīkošana.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a apakšpunktu un LR Ministru
kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, ņemot
vērā 2016.gada 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo
lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
Poikāns, Juris Poikāns,
Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars
Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča); deputāts Modris Karpovs
nepiedalās balsošānā, PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Noslēgt ar M.K. zemes nomas līgumu uz daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6809 003 0196, Kārsavā, Kārsavas novads, 600 kv.m. platībā, no 2016.gada 01.jūlija līdz 2021.gada
01.jūlijam.
2. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu”, 18.punkta apakšpunktu 18.2. noteikt 1,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Valentīnai Bļinovai viena mēneša laikā no šā
lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētās zemes vienības nomu.

21.&
Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu piešķiršanu komerczvejai Numernes ezerā
2016.gadam
/J.Vorkalis/

Izskatot IK “Jānis un draugi’’, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 42402018123, juridiskā adrese:
“Ogulāji”, Salnava, Kārsavas novads, LV-5740, 2016. gada 18. maija iesniegumu par zvejas tiesību nomu un zvejas
limita iedalīšanu komerczvejai Numernes ezerā, novada dome konstatē, ka saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu
Numernes ezers ir publiskais ezers, kurā zvejas tiesības pieder valstij.
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk-Noteikumi Nr.918) 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības
pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos
ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem
iedalīto zvejas limitu.
Noteikumu Nr.918 87.punkts nosaka, ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo
noteikumu 2.pielikumu, ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju
sugas un nozvejas apjomu. Savukārt šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam
noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā noteikto
maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā
teritorijā atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 7.panta sesto
daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.2daļu, Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1374
“Noteikumi par rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.punktu,
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas

tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta
trešo daļu, Administratīvā procesa likuma 64.panta 2.daļu, ievērojot to, ka objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams
ievērot šī panta 1.daļā paredzēto viena mēneša termiņu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts,
Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns,
Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris
Ļubka, Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Ligita Maģiča); PRET –nav ;
ATTURAS –1 (Juris Vorkalis), Kārsavas novada dome NOLEMJ:
Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz nākošajai domes sēdei.

22.&
Par telpu iznomāšanu
/V.Lipska/
1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dauseb”, reģ.
nr. 51503063481, juridiskā adrese – Saules iela 15, Daugavpils, valdes locekles Innas Urbanovičas
iesniegums, ar lūgumu nodot nomas lietošanā telpu – mācību klasi Mērdzenes pamatskolas ēkā, c.
Mērdzene, Mērdzenes pagasts, kā arī mācību klasi Kārsavas vidusskolas ēkā, Vienības iela 101a,
Kārsava, Kārsavas novads.
Telpu nomas mērķis – bezdarbnieku neformālās apmācības organizēšana.
Vēlamais nomas termiņš norādīts – no 2016.gada 3.jūnija līdz 2017.gada 31.decembrim.
2. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības, deputāti uzskata, ka
ir iespējams nodot nomas lietošanā minētās telpas, jo pašvaldība tās pastāvīgi neizmanto, nomai
nebūs nepārtraukts, bet regulārs raksturs /dažas reizes nedēļā vai mēnesī/, un telpas izmantošanas
laiks un ilgums tiks saskaņots ar iestādes vadītāju. Pašvaldība gūs ienākumus no savas mantas
iznomāšanas. Šādos gadījumos nav nepieciešams izsludināt nomas tiesību izsoli.
3.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunktu,
Ministru Kabineta 08.06.2010. noteikumu nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
3.punktu, 4.2.2.punktu, kurā noteikts, ka nomnieka noskaidrošanai izsoli nerīko, ja nomas objekts
netiek nodots nepārtrauktā nomnieka lietošanā, bet nomai ir regulārs raksturs un nomas maksa nav
noteikta Ministru kabineta, pašvaldību domes vai citas atvasinātas publiskas personas apstiprinātā
maksas pakalpojumu cenrādī, ņemot vērā 2016.gada 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības
apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu,
sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka,
Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns,
Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs
Krišāns, Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris
Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –1 (Edgars Puksts), Kārsavas novada dome
NOLEMJ:

3.1.Nodot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Dauseb”, reģ. nr. 51503063481, juridiskā
adrese – Saules iela 15, Daugavpils, LV 5401, nomas lietošanā šādas pašvaldībai piederošas telpas:
- mācību klasi Kārsavas vidusskolas ēkā, Vienības iela 101a, Kārsava, Kārsavas novads;
– mācību klasi Mērdzenes pamatskolas ēkā, c. Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Kārsavas
novads,
nosakot nomas maksu EUR 56,80 mēnesī par katru telpu, kā arī pievienotās vērtības
nodoklis, ar termiņu līdz 2017.gada 31.decembrim.
3.2.Nomniekam saskaņot savu darbību un mācību laiku ar katras iestādes, kurā atrodas
konkrētā telpa, vadītāju.

23.&
Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Salnavas pamatskolas internātā
/S.Sprukte/
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.p.b)apakšpunktu, ņemot vērā 2016.gada 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās
finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un
veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts,
Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns,
Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs
Krišāns, Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris
Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par Salnavas pamatskolas internāta telpu izmantošanu naktsmīnei vienai
personai – 3,00 EUR diennaktī. /cenrādis pielikumā/
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram T.Vorkalim.
24.&
Par ziedojumu fonda līdzekļu apstiprināšanu
/S.Sprukte/

Fiziska persona Kārsavas novada domes ziedojumu kontā 25.05.2016 ir ieskaitījusi EUR 95.00 (
deviņdesmit pieci eiro ) Kārsavas vidusskolas 4a klases ekskursijas izdevumu segšanai.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2016.gada
13.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr...., .....§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, ņemot vērā 2016.gada 13.jūnija Kārsavas novada
pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka,
Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,

Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs,
Juris Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt ziedojumu budžeta ieņēmumos fiziskas personas ieskaitītos līdzekļus95.00 (
deviņdesmit pieci eiro 00 centi ) euro apmērā [EKK-2139900] Kārsavas vidusskolas 4a
klases ekskursijas izdevumu segšanai. (budžeta klasifikācijas kods 09.210, struktūrvienība51, ekonomiskās klasifikācijas kods 2322)
2. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma 1.punkta izpildi Kārsavas vidusskolas direktoru E.Pukstu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram
T.Vorkalim.

25.&
Par atbalstu pašvaldības projektam „Kultūras norišu kvalitātes uzlabošana Kārsavas
novadā ”
/I.Nagle/
Pamatojoties uz izludināto Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā
lauku attīstībai 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju “aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, balstoties
uz Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam rīcības plānā noteiktajām prioritātēm
VP3/ Iedzīvotāju izglītības līmeņa un sabiedriskās aktivitātes palielināšana, kā arī kultūras un sporta
pieejamības veicināšana ,RV3.5/ Novada iedzīvotāju un viesu kultūras dzīves aktivizēšana,U 3.5.3/
Nodrošināt materiāltehnisku atbalstu amatiermākslas kolektīviem,
Kārsavas novada pašvaldība plāno realizēt projektu „Kultūras norišu kvalitātes uzlabošana
Kārsavas novadā ”,
kura ietvaros plānots iegādāties tērpus un apavus pašvaldības
amatierkolektīviem, aprīkojumu brīvdabas pasākumiem,un akustiskos instrumentus .
Projekta mērķis: Veicināt sabiedrības iesaistīšanos kultūras dzīvē, saglabāt un popularizēt kultūras
mantojumu Kārsavas novadā
Projekta plānotais realizēšanas laiks 01.11.2016-.01.11.2017.g.
Projekta kopējās izmaksas veido līdz 50 000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro), no tām 90%
Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 45 000,00 EUR (četrdesmit
pieci tūkstoši pieci simti euro) un 10% pašvaldības līdzfinansējums 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši
euro ).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, 12.pantu, ņemot vērā 2016.gada 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības
apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu,
sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka,
Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,
Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs,
Juris Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Piedalīties izludināto Eiropas Savienības projektu konkursā lauku attīstībai 2014.-2020. gadam
apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
“aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar Kārsavas novada pašvaldības projektu „Kultūras
norišu kvalitātes uzlabošana Kārsavas novadā “,
2. Noteikt projekta „Kultūras norišu kvalitātes uzlabošana Kārsavas novadā” plānoto budžetu līdz 50 000
(piecdesmit tūkstoši euro 00 centi) euro, kas tiks precizēts pēc iepirkuma procedūras rezultātiem.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt projekta līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta
attiecināmajām izmaksām ar Kārsavas novada pašvaldības budžetu.
4. Projekta priekšfinansējumu 80% no Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai fanansējuma un
pašvaldības 10% līdzfinansējumu plānot 2016.-2017.gada Kārsavas novada pašvaldības budžetā
precizējot naudas plūsmas plānu projektā pa gadiem
5. Noteikt atbildīgo par šā projekta dokumentu iesniegšanu un realizēšanu projekta koordinatori Ritu
Jonikāni.
6. Kontoli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram T.Vorkalim un attīstības nodaļas vadītājai I.Naglei.

26.&
Par atbalstu pašvaldības projektam „Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
visām paaudzēm Kārsavas novadā .”
/I.Nagle/

Pamatojoties uz izludināto Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā
lauku attīstībai 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”aktivitātē„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, balstoties uz
Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam rīcības plānā noteiktajām prioritātēm
VP8/ Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga attīstība, RV 8.2/
Pašvaldības vides sakārtošana , U 8.2.5/ Nodrošināt novadu parku, aktīvās atpūtas zonu ierīkošanu
un sakārtošanu, rotaļu laukumu ierīkošanu.
Kārsavas novada pašvaldība plāno realizēt projektu „Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai visām paaudzēm Kārsavas novadā ”, kura ietvaros plānots iegādāties āra trenažierus
pagastiem un ierīkot bērnu rotaļu laukumus Kārsavas pilsētā un Mežvidu pagastā.
Projekta mērķis: Mazināt novada iedzīvotāju sociālās atstumtības risku, uzturēt veselīgu
dzīvesveidu, uzlabot dzīves līmeni un kvalitāti.
Projekta plānotais realizēšanas laiks 01.11.2016-.01.11.2017.g.
Projekta kopējās izmaksas veido līdz 30 000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro), no tām 90% Eiropas
Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 27 000,00 EUR (divdesmit septiņi
tūkstoši euro) un 10% pašvaldības līdzfinansējums 3 000,00 EUR (trīs tūkstoši euro ).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, 12.pantu, ņemot vērā 2016.gada 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības
apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu,
sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka,
Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,

Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs,
Juris Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Piedalīties izludināto Eiropas Savienības projektu konkursā lauku attīstībai 2014.-2020. gadam
apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
“aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar Kārsavas novada pašvaldības projektu
„Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai visām paaudzēm Kārsavas novadā”.
2. Noteikt projekta „Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai visām paaudzēm
Kārsavas novadā” plānoto budžetu līdz 30 000 (trīsdesmit tūkstoši euro 00 centi) euro , kas tiks
precizēts pēc iepirkuma procedūras veikšanas.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt projekta līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta
attiecināmajām izmaksām ar Kārsavas novada pašvaldības budžetu.
4. Projekta priekšfinansējumu 80% no Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai fanansējuma un
pašvaldības 10% līdzfinansējumu plānot 2016.-2017.gada Kārsavas novada pašvaldības budžetā
precizējot naudas plūsmas plānu projektā pa gadiem
5. Noteikt atbildīgo par šā projekta dokumentu iesniegšanu un realizēšanu projekta koordinatori Ritu
Jonikāni.

6. Kontoli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram T.Vorkalim un attīstības nodaļas vadītājai I.Naglei.

27.&
Par atbalstu pašvaldības projektam „Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana
un teritorijas labiekārtošana .”
/I.Nagle/
Pamatojoties uz izludināto Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā
lauku attīstībai 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”aktivitātē„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, balstoties uz
Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam rīcības plānā noteiktajām prioritātēm
VP8/ Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga attīstība, RV 8.2/
Pašvaldības vides sakārtošana , U 8.2.2/ Nodrošināt publisko objektu rekonstrukciju/ sakārtošanu un
publisko rekreācijas objektu/ teritoriju sakārtošanu un ierīkošanu iedzīvotāju atpūtas vajadzībām,
Kārsavas novada pašvaldība plāno realizēt projektu „Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā stāvokļa
atjaunošana un teritorijas labiekārtošana”, kura ietvaros plānoti labiekārtošanas darbi(celiņu un
laukumu bruģēšana), atpūtas vietu aprīkojums (strūklakas ierīkošana, laternu uzstādīšana) un
apzaļumošanas darbi. Minētais dīķis ar pieguļošo teritoriju pieder pašvaldībai /kadastra nr.
68090030195/.
Projekta mērķis: Radīt iedzīvotājiem pievilcīgu un ainavisku rekreācija objektu, uzlabot iedzīvotāju
brīvā laika pavadīšanas un atpūtas iespējas.

Projekta plānotais realizēšanas laiks 01.11.2016-.01.11.2017.g.
Projekta kopējās izmaksas veido 37 900,72 EUR (trīsdesmit septini tūkstoši deviņi simti euro 72
centu), no tām 90% Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums
34110.65 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši viens simts desmit euro 65 centu) un 10% pašvaldības
līdzfinansējums 3790,07 EUR (trīs tūkstoši septini simti deviņdesmit euro 07 centi ).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, 12.pantu, ņemot vērā 2016.gada 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības
apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu,
sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka,
Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,
Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs,
Juris Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Piedalīties izludināto Eiropas Savienības projektu konkursā lauku attīstībai 2014.-2020. gadam
apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju “aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar Kārsavas novada pašvaldības
projektu „Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana
.”
2. Noteikt projekta „Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana un teritorijas
labiekārtošana” plānoto budžetu 37 900.72 (trīsdesmit septini tūkstoši deviņi simti euro 72 centi).
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt projekta līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta
attiecināmajām izmaksām ar Kārsavas novada pašvaldības budžetu.
4. Projekta priekšfinansējumu 27 288,52 euro un pašvaldības līdzfinansējumu 3790.07 euro plānot 2016.2017.gada Kārsavas novada pašvaldības budžetā precizējot naudas plūsmas plānu projektā pa gadiem
5. Noteikt atbildīgo par šā projekta dokumentu iesniegšanu un realizēšanu projekta koordinatori Ritu
Jonikāni.
6. Kontoli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram T.Vorkalim un attīstības nodaļas vadītājai I.Naglei.

28.&
Par pamatkapitāla palielināšanu SIA Kārsavas Slimnīca
/I.Silicka/
10.06.2016 Kārsavas novada pašvaldībā saņemts iesniegums (nr.412/1.3.11.1) no SIA “Kārsavas
slimnīca” ar lūgumu sociālās aprūpes nodaļai ierīkot ugunsdrošības sistēmu.
Aprūpes mājā 2st. ugunsdrošības nozīmīgas inženiertehnikas sistēmas ierīkošanas veikšanai SIA
“Kārsavas slimnīca “ pamatkapitālā jāiegulda 2190,15 euro, saskaņā ar Ludzas pilsētas un rajona
BUB piestādīto tāmi.

SIA “Kārsavas slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003257732 kapitāla daļas 100% pieder Kārsavas
novada pašvaldībai.
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 13.jūnija
Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Tālis
Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors
Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav,
Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr.
40003257732, pamatkapitālā EUR 2190,15 (divi tūkstoši viens simts deviņdesmit euro un
15 centi).
2. Lēmuma 1.punktā noteikto ieguldījumu veikt naudā EUR 2190,15 (divi tūkstoši viens simts
deviņdesmit euro un 15 centi).
3. Ieguldījuma finansēšanas avots: Kārsavas novada pašvaldības programma „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”, veicot attiecīgos budžeta grozījumus.
4. .Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un SIA „Kārsavas slimnīca” valdei veikt
turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram T.Vorkalim

29.&
Par saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 22.decembrī
saistošajos noteikumos Nr.18 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”
apstiprināšanu
/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 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo
lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis
Poikāns, Juris Poikāns,
Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars
Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –
nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada
22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu
2016.gadam”
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.7 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai
elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Saistošie noteikumi stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi.

30.&
Par atbalstu biedrības “Kūzuls” iecerei iesniegt projektu „Vasals, Salnavas muižā!”
/V.Kirsanova/

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts biedrības”Kūzuls” iesniegums (10.06.2016 reģ.nr.
1.3.11./411) par plānoto projekta „Vasals, Salnavas muižā!” realizēšanu. Plānotā projekta kopējā
summa sastāda EUR 100 000. Projektā plānoti sadarbības partneri- Kārsavas novada pašvaldība un
zemnieku saimniecība ”Magonītes”. Nepieciešamais līdzfinansējums no Kārsavas novada
pašvaldības EUR 10 000.
Projekta mērķis -veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā tūrisma produkta radīšanā, palielinot
lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par
priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu
piedāvājumam.
Minētā projekta ietvaros plānots izveidot vismaz vienu darba vietu.
Projekta plānotais realizēšanas laiks 01.11.2016-.01.11.2017.g.
Pamatojoties uz izludināto Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā
lauku attīstībai 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”aktivitātē 19.2.1.„Vietējās ekonomikas stiprināšanas
iniciatīvas”, balstoties uz Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam rīcības plānā
noteiktajām prioritātēm VP8/ Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga
izmantošana RV 8.4/ Kultūrvēsturiskā mantojuma un tā ekonomiskā potenciāla attīstība U8.4.1/
Aktualizēt kultūrvēsturisko mantojumu kā vienu no tūrisma un aktīvās atpūtas iespējām tūrisma un
kultūras projektu, ietvaros Kārsavas novada pašvaldība plāno atbalstīt biedrības “Kūzuls” ieceri
realizēt projektu„Vasals, Salnavas muižā”, kura ietvaros plānota Salnavas muižas atjaunošana,
tūrisma pakalpojuma izveidošana, Latgaliešu dzīvesveida kā 21.gadsimta kultūrvērtības stiprināšana
un integrēšana tūrismā Kārsavas novadā un tā apkaimē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, 12.pantu, ņemot vērā 2016.gada 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības
apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu,
sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka,
Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,
Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Modris Karpovs, Juris

Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –1 (Viktors Indričāns), Kārsavas novada dome
NOLEMJ:

1. Abalstīt biedrības”Kūzuls” ieceri iesniegt izludināto Eiropas Savienības projektu konkursā
lauku attīstībai 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”aktivitātē 19.2.1.„Vietējās ekonomikas stiprināšanas
iniciatīvas” un īstenot projektu „Vasals, Salnavas muižā” ar kopējo summu EUR 100 000
(viens simts tūkstotis 00 centi) .
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt projekta līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta
attiecināmajām izmaksām ar Kārsavas novada pašvaldības budžetu.
3. Finansējuma piešķiršanas gadījumā uzdot biedrībai „Kūzuls”, saskaņā ar Kārsavas novada
pašvaldības nolikumu „ Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību
sabiedrisko organizāciju darbībai” , divu nedēļu laikā pēc projekta pabeigšanas iesniegt
Kārsavas novada attīstības nodaļai atskaiti par pašvaldības piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanu
un projekta īstenošanu.
4. Kontoli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram T.Vorkalim un attīstības nodaļas
vadītājai I.Naglei.
31.&
Par atbalstu biedrības “Kūzuls” iecerei iesniegt projektu „Ideju, iniciatīvu un
amatnieku centrs Salnavas muižā”
/V.Kirsanova/

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts biedrības”Kūzuls” iesniegums (10.06.2016 reģ.nr.
1.3.11./411) par plānoto projekta „Ideju, iniciatīvu un amatnieku centrs Salnavas muižā”
realizēšanu. Plānotā projekta kopējā summa sastāda EUR 100 000. Projektā plānoti
sadarbības partneri - Kārsavas novada pašvaldība un zemnieku saimniecība”Magonītes”.
Nepieciešamais līdzfinansējums no Kārsavas novada pašvaldības EUR 10 000.
Projekta mērķis -. veicināt pilsonisko līdzdalību, spēcināt un uzlabot dzīves kvalitāti,
paaugstināt sociālo atbildību vietējās kopienas stiprināšanai austrumu pierobežā, Salnavas
pagastā.
Rosināt pagasta iedzīvotāju vēlmi kopīgi darboties sevis izglītošanā, tautas gudrībās un
veicinot pilsonisko līdzdalību vietējās kopienas attīstībā, iedvesmojoties no pozitīvās pieredzes
stāstiem.
Veicināt latviskās ģimenes un tautas tradīciju saglabāšanu un nodošanu nākošajām paaudzēm.
Minētā projekta ietvaros plānots izveidot vismaz vienu darba vietu.
Projekta plānotais realizēšanas laiks 01.11.2016-.01.11.2017.g.
Pamatojoties uz izludināto Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa
veidā lauku attīstībai 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”aktivitātē 19.2.1.„Vietējās ekonomikas

stiprināšanas iniciatīvas”, balstoties uz Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018.
gadam rīcības plānā noteiktajām prioritātēm VP8/ Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana RV 8.4/ Kultūrvēsturiskā mantojuma un tā
ekonomiskā potenciāla attīstība U8.4.2/ Nodrošināt kultūrvēsturiskā mantojuma objektu
atjaunošanu un saglabāšanu, kā arī iekļaušanu tūrisma maršrutos un to popularizēšanu tūrisma
informācijas centrā Kārsavas novada pašvaldība plāno atbalstīt biedrības “Kūzuls”ieceri
realizēt projektu „Ideju, iniciatīvu un amatnieku centrs Salnavas muižā”, kura ietvaros
plānots izveidot mājražotāju un amatnieku centru, iekārtot „Salnavas muzikantu ciema”
mājokli, mājražotāju degustāciju zāli.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, 12.pantu, ņemot vērā 2016.gada 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības
apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu,
sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka,
Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,
Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Modris Karpovs, Juris
Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –1 (Viktors Indričāns), Kārsavas novada dome
NOLEMJ:

1. Abalstīt biedrības”Kūzuls” ieceri iesniegt izludināto Eiropas Savienības projektu konkursā
lauku attīstībai 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”aktivitātē 19.2.1.„Vietējās ekonomikas stiprināšanas
iniciatīvas” un īstenot projektu „Ideju, iniciatīvu un amatnieku centrs Salnavas muižā” ar
kopējo summu EUR 100 000 (viens simts tūkstotis 00 centi) .
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt projekta līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta
attiecināmajām izmaksām ar Kārsavas novada pašvaldības budžetu.
3. Finansējuma piešķiršanas gadījumā uzdot biedrībai „Kūzuls”, saskaņā ar Kārsavas novada
pašvaldības nolikumu „ Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību
sabiedrisko organizāciju darbībai” , divu nedēļu laikā pēc projekta pabeigšanas iesniegt
Kārsavas novada attīstības nodaļai atskaiti par pašvaldības piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanu
un projekta īstenošanu.
4. Kontoli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram T.Vorkalim un attīstības nodaļas
vadītājai I.Naglei.

32.&
Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā
/V.Kirsanova/
Kārsavas novada domē ir saņemts biedrības „Kūzuls”, reģ. nr.40008099942, juridiskā adrese –
Liepu iela 1, Salnavas ciems, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, valdes locekles Valentīnas
Kirsanovas iesniegums ar lūgumu nodot biedrībai bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai piederošo

nekustamo īpašumu – ēku ar kadastra numuru 68940060533002 “Internāts” Salnavas pagasta
Salnavas ciemā. Ēkas kopējā platība – 1082,3 kv.m.
Iesniedzēja norāda, ka ēka nepieciešama projektu “Ideju, iniciatīvu un amatnieku centrs
Salnavas muižā” un “Vasals, Salnavas muižā” realizācijai, piedaloties ELFLA, Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam, apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. “Vietējās ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvas” atklātajā konkursā.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka minētā ēka pieder Kārsavas novada
pašvaldībai un tā nav nepieciešama pašvaldības funkciju realizēšanai.
„Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 5.panta
2.daļas 4.1.punktā noteikts, ka pašvaldība var nodot savu mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā
labuma organizācijai.
Biedrība “Kūzuls” ir ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu.
Biedrības darbība ir saistīta ar pašvaldības iedzīvotāju brīvā laika, sabiedrisko, sociālo un
kultūras aktivitāšu organizēšanu, dažādu projektu realizēšanu, tāpēc ir atbalstāma ēkas nodošana
bezatlīdzības lietošanā. Projektu veiksmīgas realizācijas gadījumā sabiedrība iegūs iespēju attīstīt
amatniecību, tiks sakopts un uzturēts patapinātais īpašums, iedzīvotājiem tiks dažādotas brīvā laika
pavadīšanas iespējas.
2. Pamatojoties uz biedrības valdes locekles iesniegumu, kultūras un izglītības komitejas
atzinumu, „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 5.panta
2.daļas 4.1 punktu, un Civillikuma 1947. pantu, 1948. pantu, ņemot vērā 2016.gada 13.jūnija
Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Tālis
Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors
Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav,
Kārsavas novada dome NOLEMJ:

2.1.Nodot biedrībai „Kūzuls” bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
– ēku ar kadastra numuru 68940060533002 “Internāts” Kārsavas novada Salnavas pagasta Salnavas
ciemā, noslēdzot patapinājuma līgumu. Ēkas kopējā platība – 1082,3 kv.m.
2.2.Patapinājuma līgumu noslēgt uz 10 /desmit/ gadiem no līguma spēkā stāšanās dienas.
2.3. Patapinājuma līguma mērķis - projektu “Ideju, iniciatīvu un amatnieku centrs Salnavas
muižā” un “Vasals, Salnavas muižā” realizācija, piedaloties ELFLA, Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam, apakšpasākumā 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. “Vietējās ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros.

33.&
Par 2015.gada publiskā pāskata apstiprināšanu
/I.Silicka, I.Lustika, I.Nagle,A.Malakāne/
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par budžeta un finanšu vadību” 14.panta 3.daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 72.pantu, Latvijas Republikas Ministru
Kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” ,
ņemot vērā 2016.gada 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un
teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,
Vairis Poikāns, Juris Poikāns,
Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,
Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis,Ligita Maģiča);
PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1.Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu /pielikumā/.
2.Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītājai:
2.1.nosūtīt pašvaldības gada publisko pārskatu elektroniskā veidā Vides aizsardzības
un Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. mēneša laikā pēc sagatavošanas publicēt pašvaldības gada publisko pārskatu
pašvaldības mājaslapā internetā.

34.&
Par Atzinības raksta piešķiršanu
/ I.Silicka/

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.)”, 2011.gada 24.augusta domes sēdē
apstiprināto nolikumu” Kārsavas novada pašvaldības Atzinības raksta nolikums”, Malnavas
koledžas direktora J.B. 03.06.2016. vēstuli Nr.1-12/42, ņemot vērā 2016.gada 13.jūnija Kārsavas
novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14
(Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks,
Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Modris Karpovs, Juris
Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS – nav, deputāts Viktors Indričāns nepiedalās
balsošanā, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

Piešķirt Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu :
1.1.J. B. par panākumiem bagātu darbu , kas ir veicinājis un stiprinājis Kārsavas novada
un Malnavas koledžas izaugsmi un attīstību, jauno speciālistu sagatavošanu atbilstoši
darba tirgus prasībām ;
1.2. I. D. –R. par ievērojamo ieguldījumu Malnavas koledžas un Kārsavas novada attīstībā;
1.3. V. I. par aktīvu ES projektu izstrādi un realizēšanu, par godprātīgu darbu jauniešu
profesionālajā sagatavošanā, audzināšanā , kā arī aktīvu darbību Kārsavas novada
aktivitātēs;
1.4. G. S. par godprātīgu un kvalitatīvu sava darba pienākumu veikšanu.
35.&
Par dāvinājuma pieņemšanu
/ A.Malakāne,I.Silicka/
Kārsavas novada domē ir saņemts biedrības „Velku Biedrība”, reģ. nr.40008032748,
juridiskā adrese – Ģimnastikas iela 6-28, Rīga, valdes priekšsēdētāja I.Velka iesniegums ar lūgumu
pieņemt dāvinājumu no “ Velku Biedrības” ,kas satāvēs no lietotiem apģērbiem,apaviem,lietotiem
skolas soliem un citām lietotām mēbelēm vērtībā līdz 15 000 eiro.
Pamatojoties uz Pieņemti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas
13.punktu, likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 18.panta
pirmo daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2010.gada 24.novembra saistošo noteikumu Nr.30
““Par kārtību, kādā kārsavas novada pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto
pašvaldības mantu un finanšu resursus” 17.punktu,kas nosaka, ka “ Pašvaldības izveidoto
iestāžu vadītāji un domes priekšsēdētājs ir tiesīgi lemt par novada domei vai domes iestādei sniegta
dāvinājuma pieņemšanu, domes nodaļu vai iestāžu vajadzībām. Gadījumos, kad dāvinājuma summa
pārsniedz EUR 1422.87,- vai tiek dāvināts nekustamais īpašums, nepieciešama domes atļauja
dāvinājuma pieņemšanai” , ņemot vērā 2016.gada 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības
apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu,
sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka,
Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,
Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs,
Juris Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Pieņemt dāvinājumu no biedrības “ Velku Biedrība” vērtībā līdz 15 000 eiro.
2. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi sociālā dienesta vadītāju Andželu Malakāni.
3. Kontoli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram T.Vorkalim.

36 .&
Iesniegumu izskatīšana
/I.Silicka, J.Vorkalis/
1.
01.06.2016. Kārsavas novada pašvaldībā saņemts biedrības “Latgalieši” reģistrācijas
nr.50008091141, iesniegums(Nr. 493/1.3.10.) ar lūgumu atbalstīt Latgales latviešu pirmā kongresa
simtgadei veltītā pieminekļa celtniecības dokumentācijas sagatavošanas izdevumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot
vērā 2016.gada 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo
lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR –10 (Ināra Silicka, Vairis Poikāns,
Tālis Mūrnieks, Inta
Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs,
Ligita Maģiča); PRET –5(Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Juris Vorkalis, Andris
Ļubka); ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem” 200,00 euro (divi simti eiro, 00 centi) biedrībai “Latgalieši” Latgales latviešu
pirmā kongresa simtgadei veltītā pieminekļa celtniecības dokumentācijas sagatavošanas
izdevumu segšanai (budžeta klasifikācijas kods 08.620., struktūrvienība-90, ekonomiskās
klasifikācijas kods 3263).
2. Lēmuma 1.punktā minēto summu ieskaitīt Biedrībai “Latgalieši” reģistrācijas nr.
50008091141,
Atbrīvošanas
aleja
174
,
Rēzekne,
LV-4604,
kontā
Nr.LV62ZZZ50008091141.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram T.Vorkalim
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības priekšsēdētājas vietniekam
P.Laganovskim.
2.
10.06.2016. Kārsavas novada pašvaldībā saņemts Latgaliešu valodas, literatūras un
kultūrvēstures skolotāju asociācijai reģ. Nr.50008091141, iesniegums (Nr.415/1.3.11.1.) ar lūgumu
atbalstīt radošos kursus- nometni Latgales reģiona skolotājiem “Vosoruošona- 2016”, kas notiks no
31.07.-05.08.2016 Rēzeknes novada Rogovkā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot
vērā 2016.gada 13.jūnija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo
lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis

Poikāns, Juris Poikāns,
Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars
Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –
nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem” 150,00 euro (viens simts eiro, 00 centi) Latgaliešu valodas, literatūras un
kultūrvēstures skolotāju asociācijai radošo kursu- nometnes Latgales reģiona skolotājiem
“Vosoruošona- 2016”organizēšanai (budžeta klasifikācijas kods 09.810., struktūrvienība-55,
ekonomiskās klasifikācijas kods 2279).
2. Lēmuma 1.punktā minēto summu ieskaitīt Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures
skolotāju asociācijai reģ. nr.50008056771, Rogovka, Nautrēnu vidusskola, Rēzeknes
novads, LV-4652, kontā Nr.LV53HABA0551025080062.
3. Atbildīgā par lēmuma izpildi izglītības metodiķe I.Laganovska –Vesere.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram T.Vorkalim
Papildus jautājumi:
37.&
Par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piedziņu
/I.Silicka/
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, Civilprocesa
likuma 600.panta 5.daļu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns,
Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns,
Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris
Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1.1. Piedzīt no SIA „ HETERA” (2014.g.3.,4.cet.-2016.g.1.,2.cet) nekustamā īpašuma
nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo
un nekustamo īpašumu.
1.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai
Gaidai Rutkovskai.
1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas

38.&
Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu finansējuma apstiprināšanu
/S.Sprukte/
Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) ir atbalstījis Kārtsavas mūzikas un mākslas skolas projektus:

1. “Datorgrafikas klases tehniskā nodrošinājuma modernizācija” kopējais finasējums EUR
1954,00, tai skaitā VKKF finansējums EUR 1954,00
Projekta ietvaros plānots iegādāties datorus ar programmām 3gab. un videoprojektoru 1gab.
2. “Tubas iegāde pūtēju orķestrim” kopējais fonansējums EUR 1200,00, tai skaitā VKKF
finansējums EUR 1200,00. Projekta ietvaros plānots iegādāties tubu 1gab.
Minētie projekti atbilst Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam rīcības plānā
noteiktajām prioritātēm VP3/ Iedzīvotāju izglītības līmeņa un sabiedriskās aktivitātes palielināšana,
kā arī kultūras un sporta pieejamības veicināšana ,RV3.3/ Interešu izglītības, kā arī mūžizglītības
attīstība un pilnveidošana,U 3.3.2/ Pilnveidot aprīkojumu interešu izglītības programmu
nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, 12.pantu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns,
Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns,
Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris
Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīto Kārsavas mūzikas un mākslas skolas projektu
“Datorgrafikas klases tehniskā nodrošinājuma modernizācija” ar kopējo finasējumu EUR
1954,00 (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit četri euro 00 centi), tai skaitā VKKF
finansējums EUR 1954,00. (ieņēmumu kods 18.6.9.03, izdevumu budžeta klasifikācijas kods
09.510, struktūrvienība- 18, ekonomiskās klasifikācijas kods 5238)
2. Apstiprināt Valsts kultūrkapitāla fonds atbalstīto Kārsavas mūzikas un mākslas skolas projektu
“Tubas iegāde pūtēju orķestrim” ar kopējo finansējumu EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti
euro 00 centi), tai skaitā VKKF finansējums EUR 1200,00. (ieņēmumu kods 18.6.9.04, izdevumu
budžeta klasifikācijas kods 09.510, struktūrvienība- 19, ekonomiskās klasifikācijas kods 5239)
3. Lēmuma 1.un 2.punktos apstiprinātās summas iekļaut Kārsavas novada pašvaldības
pamatbudžetā.
4. Noteikt atbildīgo par projektu realizēšanu Kārsavas mūzikas un mākslas skolas direktori V.Krišāni.
5. Kontoli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram T.Vorkalim.

39.&
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6868 006 0091 un 6868 006 0096 savstarpējās
robežas konfigurācijas maiņu un platību precizēšanu
/V.Bļinova/
Veicot AS “Latvijas valsts meži” nekustamā īpašuma “Valsts meži”ar kadastra numuru 6868
002 0089 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0096 kadastrālās uzmērīšanas
procesā robežu apsekošanu dabā tika konstatēts, ka minētās zemes vienības un Kārsavas novada
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0091 savstarpējās robežas

konfigurācija dabā neatbilst nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas kadastra
informācijai.
Sakarā ar to, ka pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 006
0091 robežu noteikšana dabā nav veikta, bet kadastra kartē attēlotās robežas neatbilst faktiskajam
robežām dabā, ir nepieciešams mainīt minētās zemes vienības robežas ar zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6868 006 0096 konfigurāciju un precizēt zemes vienību platības.
Saskaņā ar robežu apsekošanas rezultātā konstatētām zemes vienību robežas neatbilstību
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem, pamatojoties uz
27.12.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”
prasībām , likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra
Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta
Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris
Karpovs, Juris Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome
NOLEMJ:
1 . Mainīt AS “Latvijas valsts meži” kadastra numurs 6868 002 0089 zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6868 006 0096 un Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6868 009 0091 savstarpējās robežas konfigurāciju atbilstoši šim lēmumam
pievienotajam grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt AS “Latvijas valsts meži” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0096
precizēto platību -545,46 ha.
3. Noteikt Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6868 009 0091 precizēto platību 0,67 ha.
40.&
Par nekustamā īpašuma Sporta iela 21, Kārsavas novads
sagatavošanu atsavināšanai
/V.Bļinova/
Kārsavas novada dome uzskata par lietderīgu sadalīt nekustamo īpašumu Sporta iela
21,Kārsava, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 002 0179 un nodot atsavināšanai daļu no
šī nekustamā īpašuma, jo šī īpašuma daļa nav nepieciešama un piemērota pašvaldībai tās funkciju
realizēšanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot:
PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Tālis
Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors
Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav,
Kārsavas novada dome NOLEMJ:
Uzsākt nekustamā īpašuma Sporta iela 21, Kārsava, Kārsavas novads sagatavošanu
atsavināšanai:
- izstādāt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei;

-

izstrādāt grafisko pielikumu zemes ierīcības projektam.

41.&
Par finansējuma piešķiršanu sabiedriskās tualetes ierīkošanai
(I.Silicka)
16.06.2016. Kārsavas novada pašvaldībā saņemts Goliševas pārvaldes vadītāja
A.Posredņikova iesniegums (Nr.537/1.5.4.) ar lūgumu piešķirt finansējumu 490 euro sabiedriskās
tualetes ierīkošanai Goliševas ciemā uz pašvaldībai piederošā zemes gabala kadastra Nr. 6854 004
0335/Pielikumā SIA Kokbūve sagatavota tāme/
Balstoties uz Dabas resursu nodokļa likuma 29.panta pirmajā daļā noteikto, ka pašvaldības vides
aizsardzības speciālā budžeta līdzekļi izmantojami tikai tādu pasākumu un projektu finansēšanai,
kuri saistīti ar vides aizsardzību, lietderīģi atbalstīt minēto lūgumu, jo izbūvējot sabiedrisko tualeti
ciematā tiks samazināts vides piesārņojums un nodrošināta sakopta un droša vide.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dabas
resursu nodokļa likuma 29.panta pirmo daļu , atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Edgars
Puksts, Pēteris Laganovskis, Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs
Krišāns, Andris Ļubka, Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris
Vorkalis,Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt 490,00 euro (četri simti deviņdesmit eiro, 00 cents) sabiedriskās tualetes ierīkošanai
Goliševas ciemā uz pašvaldībai piederošā zemes gabala kadastra Nr. 6854 004 0335.
2. Apmaksu veikt no Dabas resursu nodokļa līdzekļiem (budžeta klasifikācijas kods 05.600.,
struktūrvienība-25, ekonomiskās klasifikācijas kods 5212) pamatojoties uz iesniegtajiem
norēķinu dokumentiem.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Goliševas pārvaldes vadītājs A.Posredņikovs.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram T.Vorkalim

Sēde slēgta plkst. 16.20
Sēdi vadīja
Sēdi protokolēja

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

