
1 

 

          

 

 

 

 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

____________________________________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90000017398 

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

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

 

                                                                                                                                                       

  DOMES  ĀRKĀRTAS  SĒDES PROTOKOLS 
Kārsavā 

 

 17.05.2016.                                                                  Nr.6 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēde atklāta plkst. 15.00 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova 

 

Piedalās-  

Deputāti –   Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  

Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Ligita Maģiča 

Nepiedalās –  

 Deputāti  - Andris Šicāns, Vairis Poikāns, Andris Ļubka, Aivars Lipskis- aizņemti pamatdarbā 

 

Administrācijas darbinieki-  izpilddirektors Toms Vorkalis 

Klātesošās personas-  nav 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par nekustamā īpašuma „ Rači”, kadastra Nr. 6868 003 0221 sadalīšanu  

2. Par līdzekļu piešķiršanu autoruzraudzības veikšanai  siltumtrases izbūvei Kārsavas 

pilsētā 

3. Par atbalstu vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa ”Stiglovas katoļu 

baznīca”remontam. 

mailto:dome@karsava.lv
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4. Par domes iekšpagalma labiekārtošanu 

 Sēdes vadītāja Ināra Silicka  piedāvā balsot par  domes  ārkārtas sēdes darba kārtību. 

 

 

Atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  

Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, 

Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav , domes  ārkārtas sēdes darba kārtība apstiprināta. 

Sēdes darba kārtībā 4 jautājumi.  
  

 

                                                                             1.& 

Par nekustamā īpašuma „ Rači”, kadastra Nr. 6868 003 0221 sadalīšanu 

/I.Silicka/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 12.05.2016. ir saņemts nekustamā īpašuma “Rači” īpašnieka 

pilnvarotās personas J. F. iesniegums par nekustamā īpašuma            “Rači”, kadastra numurs 6868 

003 0221 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, atklāti balsojot : PAR –11 (Ināra 

Silicka,   Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, 

Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Rači” Kārsavas novada Malnavas  pagastā ar 

kadastra numuru 6868 003 0221,  atdalot piecas zemes vienības: ar kadastra apzīmējumu 6868 

003 0220- 16,5 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0221-13,5 ha platībā, ar kadastra 

apzīmējumu 6868 003 0222- 6,0ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0256-56,0 ha 

platībā, ar kadastra   apzīmējumu 6868 011 0192-18,1 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo 

īpašumu ar nosaukumu „Lindāni“. 

 

                                                                       2.& 

Par līdzekļu piešķiršanu autoruzraudzības veikšanai  siltumtrases izbūvei Kārsavas pilsētā 

/I.Silicka/ 

 

Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. rīcības plāna noteiktās vidējā termiņa 

prioritātes VP8/ Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga 

izmantošana,  RV 8.3/ Energoefektivitātes paaugstināšana un centralizētā siltumapgādes 

sistēmas attīstība un Rīcības plānā noteikto uzdevumu U 8.3.5/ Modernizēt centralizētās 

siltumapgādes sistēmas (trases), ietvaros 2016.gada 28.aprīļa  Kārsavas novada domes sēdē 

piešķirts siltumtrases izbūvei Kārsavas pilsētā no katlu mājas līdz Teātra ielai 3 ar 4 siltummezgliem  

EUR 193 259,29 un  būvuzraudzībai EUR 2000,00.  

Autoruzraudzības veikšanai siltumtrases izbūvei nepieciešami EUR 847,00, tai skaitā PVN. 

  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu , 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot : PAR –11 (Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis,  Juris 

Poikāns,  Juris Vorkalis  ,  Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, 

Inta Rancāne, Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem” 847,00 euro (astoņi simti četrdesmit septiņi eiro, 00 centi) 

autoruzraudzības veikšanai  siltumtrases izbūvei Kārsavas pilsētā/budžeta 

klasifikācijas kods 06.600., struktūrvienība-91, ekonomiskās klasifikācijas kods 5218/ 

2. Atbildīgie par lēmuma izpildi izpilddirektors T.Vorkalis un  attīstības nodaļas vadītāja 

I.Nagle.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības priekšsēdētājas 

vietniekam P.Laganovskim. 

 

 

                                                                              3.& 

Par atbalstu vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa ”Stiglovas katoļu baznīca”remontam 

(I.Silicka) 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 23.03.2016 saņemta vēstule no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijas par vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa”Stiglovas katoļu baznīca”aizsardzības 

stāvokli. Klāt pievienots 2016.gada 29. februāra apsekošanas akts Nr.14.3-06/111 , kurā konstatēts, 

ka nepieciešami neatliekami nesošo siju remonta un protezēšanas darbi, piesaistot pieredzējušus  

vēsturisko ēku atjaunošanas meistarus. 
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Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija lūdz sniegt finansiālu palīdzību Stiglovas Svētā 

Krusta Pagodināšanas draudzei neatliekamo kultūras pieminekļa saglabāšanas darbu veikšanai. 

Projekta mērķis atbilst Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. rīcības plānā 

noteiktajām vidējā termiņa prioritātēm VP8/ Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un dabas 

resursu ilgtspējīga attīstība 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  attīstības programmas investīciju plānā 2012.-2018. gadam ir plānots projekts 

„Stiglavas baznīcas jumta rekonstrukcija”(p/n 122). 

Bužetā ir plānoti līdzekļi Biedrību un NVO atbalstam EUR 5000. 

   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai 

vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un Kārsavas novada 

attīstības programmu 2012.-2018. Gadam, atklāti balsojot : PAR –11 (Ināra Silicka,   Pēteris 

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

Modris Karpovs, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

Garantēt  līdzfinansējumu 10% apmērā Stiglovas Svētā Krusta Pagodināšanas 

draudzes baznīcas neatliekamo remontdarbu veikšanai projekta atbalsta gadījumā. 

 

 

4.& 

Par domes iekšpagalma labiekārtošanu 

(I.Silicka) 
 

  

Domes sēdē priekšsēdētāja Ināra Silicka  piedāvāja deputātiem apspriest jautājumu par domes 

iekšpagalma sakārtošanu. Iekšpagalms tiek izmantots kā automašīnu stāvvieta un  piebraucamais 

ceļš. Automašīnu stāvvietā būtu vēlams uzklāt bruģi, bet piebraucamo ceļu noasfaltēt vai uzklāt 

divkāršo segumu. Domes deputāti konceptuāli atbalstīja ideju par domes iekšpagalma 

labiekārtošanu. 
 

 
 

 

 

Sēde slēgta plkst. 15.45 

  

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 


