LATVIJAS REPUBLIKA

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
____________________________________________________________________________________________

Reģ.Nr.90000017398
Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads,LV-5717
tālr.65781390, fakss 65711030, e-pasts: dome@karsava.lv

DOMES

SĒDES PROTOKOLS
Kārsavā

28.01.2016.
Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēde atklāta plkst. 15.00

Nr.2

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka
Protokolē – pašvaldības juriste Vera Lipska
PiedalāsDeputāti – Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Juris Vorkalis , Tālis Mūrnieks,
Andrejs Krišāns, Andris Ļubka , Modris Karpovs, Inta Rancāne,Edgars Puksts, Ligita Maģiča
Nepiedalās –
Deputāti - Andris Šicāns- aizņemts pamatdarbā, Viktors Indričāns, Vairis Poikāns- slimības dēļ,
Aivars Lipskis- komandējumā
Administrācijas darbinieki- izpilddirektors Toms Vorkalis
Klātesošās personas- Valsts policijas LRP Ludzas iecirkņa kārtības policijas priekšnieks
A.Petrovskis
Valsts policijas Latgales reģionālās pārvaldes Ludzas iecirkņa kārtības policijas priekšnieks
A.Petrovskis sniedza informāciju par 2015.gada policijas darba rezultātiem.
Domes priekšsēdētāja I.Silicka piedāvā iepazīties ar darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Par Kārsavas novada Malnavas pagasta Malnavas ciema adrešu precizēšanu
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2.

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu

3. Par nosaukuma piešķiršanu, adreses maiņu un dzešanu nekustamajiem īpašumiem
4. Par nekustamu īpašumu „ Ābelītes” kadastra apzīmējums 6870 007 0008 un
“Leičaceleņš” kadastra apzīmējums 6870 007 0009 zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu.
5. Par zemes vienības platības precizēšanu
6. Par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 009 0004; 6870 005 8054
iznomāšanu.
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Akmeņkrasts”, Salnavas pagasts, Kārsavas
novads nodošanu atsavināšanai
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dumpīši”, Salnavas pagasts, Kārsavas novads
nodošanu atsavināšanai
9. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības Zaļā ielā 9, Mežvidi, Mežvidu pagasts,
Kārsavas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu
10. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
11. Par pašvaldības izglītības iestāžu savstarpējo norēķinu izcenojumiem
12. Par pašvaldības sociālo iestāžu savstarpējo norēķinu un uzturēšanas normatīva
izcenojumiem
13.
Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pirmsskolas
izglītības programmā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 2016.gadā.
14. Par līdzekļu piešķiršanu apsardzes signalizācijas uzstādīšanai
15. Par līdzekļu piešķiršanu akumulatora lādētāja-palaidēja iegādei
16. Par līdzekļu piešķiršanu Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskajam fondam
17. Par tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās
18. Par Kārsavas Evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieces iesniegumu
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
20. Iesniegumu izskatīšana

Sēdes vadītāja Ināra Silicka piedāvā balsot par domes sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Juris Vorkalis ,
Tālis Mūrnieks, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka , Modris Karpovs, Inta Rancāne,Edgars Puksts,
Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav , domes sēdes darba kārtība apstiprināta. Sēdes
darba kārtībā 20 jautājumi.
Sēdes vadītāja Ināra Silicka piedāvā balsot par domes sēdes papildus darba kārtību.
Sēdes papildus darba kārtībā 1 jautājums.
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Papildus jautājumi:
1. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platību precizēšanu
Atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Juris Vorkalis ,
Tālis Mūrnieks, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka , Modris Karpovs, Inta Rancāne,Edgars Puksts,
Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav , domes sēdes papildus darba kārtība apstiprināta.
Tādējādi darba kārtība ir sekojoša:
1. Par Kārsavas novada Malnavas pagasta Malnavas ciema adrešu precizēšanu
2.

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu

3. Par nosaukuma piešķiršanu, adreses maiņu un dzešanu nekustamajiem īpašumiem
4. Par nekustamu īpašumu „ Ābelītes” kadastra apzīmējums 6870 007 0008 un
“Leičaceleņš” kadastra apzīmējums 6870 007 0009 zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu.
5. Par zemes vienības platības precizēšanu
6. Par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 009 0004; 6870 005 8054
iznomāšanu.
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Akmeņkrasts”, Salnavas pagasts, Kārsavas
novads nodošanu atsavināšanai
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dumpīši”, Salnavas pagasts, Kārsavas novads
nodošanu atsavināšanai
9. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības Zaļā ielā 9, Mežvidi, Mežvidu pagasts,
Kārsavas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu
10. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
11. Par pašvaldības izglītības iestāžu savstarpējo norēķinu izcenojumiem
12. Par pašvaldības sociālo iestāžu savstarpējo norēķinu un uzturēšanas normatīva
izcenojumiem
13.
Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pirmsskolas
izglītības programmā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 2016.gadā.
14. Par līdzekļu piešķiršanu apsardzes signalizācijas uzstādīšanai
15. Par līdzekļu piešķiršanu akumulatora lādētāja-palaidēja iegādei
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16. Par līdzekļu piešķiršanu Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskajam fondam
17. Par tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās
18. Par Kārsavas Evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieces iesniegumu
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
20. Iesniegumu izskatīšana
21. Par Kārsavas novada Malnavas pagasta Malnavas ciema adrešu precizēšanu

1.&
Par Kārsavas novada Malnavas pagasta Malnavas ciema adrešu precizēšanu
/I.Silicka/
Sakarā ar to, ka dažiem Kārsavas novada Malnavas pagasta Malnavas ciema adresācijas
objektu – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68680090634 un būvei ar kadastra apzīmējumu
68680090550016 nav piešķirta adrese, bet būves ar kadastra apzīmējumu 68680090550015 adrese
neatbilst reālai situācijai, pamatojoties uz 2015. gada 11.decembra Ministru kabineta noteikumu
Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.8. , 2.9., 9. punktiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, kā arī ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada 25.janvāra apvienotās
finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo
un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –11 (Ināra Silicka, Pēteris
Laganovskis, Juris Poikāns, Juris Vorkalis , Tālis Mūrnieks, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka ,
Modris Karpovs, Inta Rancāne,Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav,
Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt adresācijas objektam – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0634
adresi Kļavu iela 15, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. (kods 106632774).
2. Mainīt adresācijas objektam- būvei ar kadastra apzīmējumu 68680090550015 adresi no
Kļavu iela 15, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. ( kods 106632774), uz Muižas iela 4, Malnava,
Malnavas pag., Kārsavas nov. ( kods 106632782).

2.&
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu
/I.Silicka/
Kārsavas novada pašvaldībā 28.12.2015. ir saņemts P. B., dzīves vieta deklarēta___________., Alūksnes nov., 23.12.2015. iesniegums par lietošanas tiesību izbeigšanu uz
mantojamo zemi- neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0076 -0,9 ha platībā,
uz kuru atzītas īpašuma tiesības ar Malnavas pagasta zemes komisijas 1996.gada 10.maija lēmumu.
Savā iesniegumā P. B. lūdz izbeigt lietošanas tiesības uz mantojamo zemi, bet neatsakās no
īpašuma tiesībām uz minēto zemi.
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Pamtojoties uz 1992.gada 9. jūlija likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos“ 6.pantu
P. B. atjaunojamas īpašuma tiesības uz mantojamo zemi- zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6868 003 0076 -0,9 ha platībā.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju par P. B. mantojamo zemi, saskaņā ar P.B.
23.12.2015. iesniegumu, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu,
Administratīvā procesa likuma 64. pantu, kā arī ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības
2016.gada 25.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas, izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :
PAR –11 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Juris Vorkalis , Tālis Mūrnieks,
Andrejs Krišāns, Andris Ļubka , Modris Karpovs, Inta Rancāne,Edgars Puksts, Ligita Maģiča);
PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
Atlikt P. B. iesnieguma par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes
vienību Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0076 0,9 ha platībā
izskatīšanu, pagarinot iesnieguma izskatīšanas termiņu uz laiku līdz četriem mēnešiem.

3.&
Par nosaukuma piešķiršanu, adreses maiņu un dzēšanu nekustamajiem īpašumiem
/I.Silicka/
Izvērtējot VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja iesniegto informāciju par objektu
adresēm, kuras nav atrodamas Valsts adrešu reģistrā, 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, 47.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā Kārsavas novada
pašvaldības 2016.gada 25.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas,
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot : PAR –11 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Juris Vorkalis ,
Tālis Mūrnieks, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka , Modris Karpovs, Inta Rancāne,Edgars Puksts,
Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1.Piešķirt ēkām un būvēm , kuras atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0001
adresi: “Upīši” Annasmuiža, Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV -5725 .
2.Mainīt ēkām un būvēm kuras atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0381
adresi: “Kaupuži” Kaupuži, Salnavas pag., Kārsavas nov. LV -5740 uz adresi: “Kalmes” Kaupuži,
Salnavas pag., Kārsavas nov. LV -5740 .
3.Dzēst adresi no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas : “Jasmiņi”, Mežvidi, Mežvidu pag.,
Kārsavas nov., kods 105917876.
4.Dzēst telpu grupai adresi no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas : “Jasmiņi”- 1, Mežvidi,
Mežvidu pag., Kārsavas nov., kods 118769577.
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5.Dzēst telpu grupai adresi no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas : “Jasmiņi”- 2, Mežvidi,
Mežvidu pag., Kārsavas nov., kods 118769585.

4.&
Par nekustamo īpašumu „ Ābelītes” kadastra apzīmējums 6870 007 0008 un “Leičaceleņš”
kadastra apzīmējums 6870 007 0009 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
/I.Silicka/
Izvērtējot SIA „ Austrumu mērnieks” iesniegta nekustamā īpašuma „ Ābelītes”
kadastra apzīmējums 6870 007 0008 un nekustamā īpašuma “Leičaceleņš” ,kadastra apzīmējums
6870 007 0009 zemes ierīcības projekta lietas materiālus, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
19. panta otro daļu, MK 2011.gada 12. aprīļa noteikumiem NR.288 „ Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 8., 9. punktu un 31. punktu, MK 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 „
Adresācijas sistēmas noteikumi” prasībām, MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „ Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas un nekustamā īpašuma mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1. punktu, Administratīva procesa likuma 51. pantu, 55.panta 1. punktu, 63. panta pirmās
daļas 1. punktu, 64.panta pirmo daļu, 67. pantu, likuma „ Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,
47. pantu, , kā arī ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada 25.janvāra apvienotās
finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo
un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –11 (Ināra Silicka, Pēteris
Laganovskis, Juris Poikāns, Juris Vorkalis , Tālis Mūrnieks, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka ,
Modris Karpovs, Inta Rancāne,Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav,
Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1.Apstiprināt SIA „ Austrumu mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu Kārsavas novada
Mežvidu pagasta nekustamaiem īpašumiem „ Ābelītes” kadastra apzīmējums 6870 007 0008 un
“Leičaceleņš” kadastra apzīmējums 6870 007 0009 .
2. Pieņemtā lēmuma izvērsts teksts pielikuma Nr. 1

5.&
Par zemes vienības platības precizēšanu
/I.Silicka/
Kārsavas novada pašvaldībā saņemta Valsts zemes dienesta 20.01.2016. vēstule Nr. 902/508004-3/1„ Par pagasta ceļa platību.”
Izvērtējot zemes vienības platības atšķirību Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas (NĪVK IS ) teksta un telpiskajos datos, pamatojoties MK 10.04.2012.
noteikumu Nr. 263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
prasībām, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, kā arī ņemot vērā Kārsavas novada
pašvaldības 2016.gada 25.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas,
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot : PAR –11 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Juris Vorkalis ,
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Tālis Mūrnieks, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka , Modris Karpovs, Inta Rancāne,Edgars Puksts,
Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienību platības, saskaņā ar NĪVK IS telpiskajos datos reģistrēto
informāciju, ar sekojušo kadastra apzīmējumu:
6894 003 0076 - 4,2602 ha precizēta platība
2. Veikt izmaiņas VZD NĪVK IS datu bāzē.

6.&
Par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 009 0004; 6870 005 8054 iznomāšanu
/I.Silicka/
Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi par pašvaldībai un Rezerves
zemes fondam piekrītošās zemes iznomāšanu Mežvidu pagasta ar kadastra apzīmējumiem 6870
009 0004; 6870 005 8054.
Izvērtējot informāciju par pieprasītam zemes vienībām, tika konstatēts kā minētas zemes
vienības piekrīt pašvaldībai.
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, kā arī ņemot vērā Kārsavas novada

pašvaldības 2016.gada 25.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas,
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot : PAR –11 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Juris Vorkalis ,
Tālis Mūrnieks, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka , Modris Karpovs, Inta Rancāne,Edgars Puksts,
Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt no pašvaldības un Rezerves zemes fonda zemēm, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem: 6870 009 0004 – 1,5 ha; 6870 005 8054 – 0,7 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 6870 009 0004; 6870 005 8054 iznomāšanu,
ievietojot paziņojumu Kārsavas novada pašvaldības domes ēkā un mājas lapā no
01.02.2016 .līdz 12.02. 2016.

7.&
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Akmeņkrasts”, Salnavas pagasts, Kārsavas novads
nodošanu atsavināšanai
/I.Silicka/
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Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts S. Z., dzīvesvieta deklarēta ________ Kārsava,
Kārsavas novads,
2016.gada 11.janvāra atsavināšanas ierosinājums par Kārsavas novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Akmeņkrasts”, Salnavas pagasts, Kārsavas novads
nodošanu atsavināšanai.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums “Akmeņkrasts”,
Salnavas pagasts, Kārsavas novads pieder Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz ierakstu
Ludzas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Salnavs pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000551452.
Nekustamā īpašuma kadastra numurs 6894 005 0112. Nekustamais īpašums sastāv no vienas
zemes vienības ( kadastra apzīmējums 6894 005 0217) ar kopējo platību 3.07 ha.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas astoto
punktu atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Akmeņkrasts”,
Salnavas pagasts, Kārsavas novads.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu,
37.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada
25.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas, izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –11
(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Juris Vorkalis , Tālis Mūrnieks, Andrejs
Krišāns, Andris Ļubka , Modris Karpovs, Inta Rancāne,Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav
; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Akmeņkrasts”,
Salnavas pagasts, Kārsavas novads , 3.07 ha platībā, kadastra numurs 6894 005 0112.
2. Noteikt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Akmeņkrasts”, Salnavas
pagasts, Kārsavas novads , atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu cenu.
3. Noteikt S. Z.pirmpirkuma tiesības uz Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu
“Akmeņkrasts”, Salnavas pagasts, Kārsavas novads .
4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt
nekustamā īpašuma “Akmeņkrasts”, Salnavas pagasts, Kārsavas novads atsavināšanu LR likuma
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” un 01.02.2011.MK noteikumu Nr.109 „ Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” noteiktajā kārtībā.

8.&
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dumpīši”, Salnavas pagasts, Kārsavas novads
nodošanu atsavināšanai
/I.Silicka/
Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts T. L., dzīvesvieta deklarēta __________, Salnava,
Salnavas pagasts , Kārsavas novads,
2016.gada 06.janvāra atsavināšanas ierosinājums par
Kārsavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Dumpīši”, Salnavas pagasts, Kārsavas
novads nodošanu atsavināšanai.
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Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums “Dumpīši”, Salnavas
pagasts, Kārsavas novads pieder Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz ierakstu Ludzas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Salnavs pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000551141.
Nekustamā īpašuma kadastra numurs 6894 001 0096. Nekustamais īpašums sastāv no vienas
zemes vienības ( kadastra apzīmējums 6894 0051 0096) ar kopējo platību 3.1 ha.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas astoto
punktu atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Dumpīši”,
Salnavas pagasts, Kārsavas novads.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu,
37.panta pirmās daļas 4.punktu , kā arī ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada
25.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas, izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –11
(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Juris Vorkalis , Tālis Mūrnieks, Andrejs
Krišāns, Andris Ļubka , Modris Karpovs, Inta Rancāne,Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav
; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Dumpīši”,
Salnavas pagasts, Kārsavas novads , 3.1 ha platībā, kadastra numurs 6894 001 0096.
2. Noteikt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dumpīši”, Salnavas pagasts,
Kārsavas novads , atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu cenu.
3. Noteikt T. L. pirmpirkuma tiesības uz Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu
“Dumpīši”, Salnavas pagasts, Kārsavas novads .
4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt
nekustamā īpašuma “Dumpīši”, Salnavas pagasts, Kārsavas novads atsavināšanu LR likuma
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” un 01.02.2011.MK noteikumu Nr.109 „ Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” noteiktajā kārtībā.

9.&
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības Zaļā ielā 9, Mežvidi, Mežvidu pagasts,
Kārsavas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu
/I.Silicka/

Nekustamais īpašums Zaļā iela 9, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, kadastra
numurs 6870 006 0296, sastāv no apbūvētas zemes vienības ( kadastra apzīmējumu 6870 006 0296)
ar kopējo platību 0,1502 ha.
Atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kura atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkta noteikumiem.
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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
18.janvāra, reģ. Nr. Z-16/14 slēdzienu, nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas
standartu “Īpašumu vērtēšana” LVS 401:2013 un tirgus vērtība atsavināšanas vajadzībām noteikta
EUR 470,00 (četri simti septiņdesmit euro un 00 centi).
Nekustamā īpašuma vērtēšanas izdevumi EUR 121,00 (viens simts divdesmit viens euro un
00 centi).
„Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta
pirmās daļas 2.punktus nosaka, ka manta atsavināma vai nododama īpašumā citai personai par
iespējami augstāku cenu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Latvijas
Republikas likumiem „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likums” 3.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 8.panta
sesto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu , kā arī ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības
2016.gada 25.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas, izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :
PAR –11 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Juris Vorkalis , Tālis Mūrnieks,
Andrejs Krišāns, Andris Ļubka , Modris Karpovs, Inta Rancāne,Edgars Puksts, Ligita Maģiča);
PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt nekustamā īpašuma Zaļā iela 9, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads,
kadastra numurs 6870 006 0296 pārdošanas cenu EUR 591,00 ( pieci simti deviņdesmit viens 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.

10.&
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
/I.Silicka/
1.
1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. N. 03.12.2015. iesniegums ar lūgumu anulēt
ziņas par D. P., R. P. un I. S. deklarēto dzīvesvietu.
2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu, „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma”
12.panta 1.daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 11.02.2003. noteikumiem nr.72 „Kārtība,
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, kā arī ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības
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2016.gada 25.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas, izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :
PAR –11 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Juris Vorkalis , Tālis Mūrnieks,
Andrejs Krišāns, Andris Ļubka , Modris Karpovs, Inta Rancāne,Edgars Puksts, Ligita Maģiča);
PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

2.1.Anulēt D. P., I. S. un par nepilngadīgo R. P. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
adresē : _________, Kārsava, Kārsavas novads, LV 5717;
2.2.Anulēt ziņas par D. P., I. S. un nepilngadīgā R. P. deklarēto dzīvesvietu ar Kārsavas
novada domes lēmuma pieņemšanas datumu;
2.3.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot D. P. un I. S., ka viņu un par
nepilngadīgo bērnu R. P. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz
deklarēto
dzīvesvietu.
2.4.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā.
Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz vienas lapas.
2.

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. B. 13.01.2016. iesniegums ar lūgumu anulēt
ziņas par Z. Č. deklarēto dzīvesvietu pēc adrese ____________, Kārsava, Kārsavas novads, LV5717.
2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu, „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma”
12.panta 1.daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 11.02.2003. noteikumiem nr.72 „Kārtība,
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” , kā arī ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības

2016.gada 25.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas, izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :
PAR –11 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Juris Vorkalis , Tālis Mūrnieks,
Andrejs Krišāns, Andris Ļubka , Modris Karpovs, Inta Rancāne,Edgars Puksts, Ligita Maģiča);
PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
2.1.Anulēt Z. Č. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē ________ Kārsava, Kārsavas
novads, LV5717;
2.2.Anulēt ziņas par Z. Č. deklarēto dzīvesvietu ar Kārsavas novada domes lēmuma
pieņemšanas datumu;
2.3.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot Z Č., ka viņas sniegtās ziņas par
deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu.
2.4.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā.
Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz vienas lapas.
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11.&
Par pašvaldības izglītības iestāžu savstarpējo norēķinu izcenojumiem
/I.Silicka/
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250
“Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta “g”
apakšpunktā noteikto un pamatojoties uz 2015.gada budžeta faktiskajiem iestāžu uzturēšanas
izdevumiem, , kā arī ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada 25.janvāra apvienotās
finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo
un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –11 (Ināra Silicka, Pēteris
Laganovskis, Juris Poikāns, Juris Vorkalis , Tālis Mūrnieks, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka ,
Modris Karpovs, Inta Rancāne,Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav,
Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Noteikt ar 2016.gada 1.janvāri pašvaldību savstarpējos norēķinos pielietojamos
izcenojumus vienam audzēknim mēnesī saskaņā ar 1.pielikumu .
2. Uzdot novada izpilddirektoram noslēgt līgumus ar pašvaldībām, kuru administratīvajā
teritorijā deklarētie audzēkņi apmeklē Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādes.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājas vietnieks P. Laganovskis.
4. Atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 26.februāra lēmumu Nr. 26 „Par Kārsavas novada
pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu, pamata un vispārējās izglītības iestāžu
audzēkņu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2015.gadā ”.

12.&
Par pašvaldības sociālo iestāžu savstarpējo norēķinu un uzturēšanas normatīva
izcenojumiem
/I.Silicka/
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250
“Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr. 275
“Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma
izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta “g” apakšpunktā
noteikto un pamatojoties uz 2016.gada budžeta iestādes izdevumu tāmei, kā arī ņemot vērā Kārsavas

novada pašvaldības 2016.gada 25.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu
komitejas, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot : PAR –11 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Juris
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Vorkalis , Tālis Mūrnieks, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka , Modris Karpovs, Inta Rancāne,Edgars
Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt pansionātā “Mūsmājas” ar 2016.gada 1.janvāri pašvaldību savstarpējos norēķinos
pielietojamo izcenojumu vienai personai mēnesī 364,73 EUR apmērā, saskaņā ar
1.pielikumu .
2. Noteikt pansionātā “Mūsmājas” ar 2016.gada 1.janvāri uzturēšanas izcenojumu vienam
klientam mēnesī 429,72 EUR apmērā, saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pansionāta “Mūsmājas” vadītāju R.Čeirāni.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājas vietnieks P. Laganovskis.
5. Atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 26.februāra lēmumu Nr. 28 „Par Kārsavas novada
pašvaldības sociālās mājas “Mūsmājas” iemītnieku uzturēšanas izmaksām 2015.gadā ”

13.&
Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības
programmā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 2016.gadā
/I.Silicka/
Izglītības likuma 17. panta 2.² daļa nosaka, ka pašvaldība nosaka vienam izglītojamam
pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas attiecīgās pašvaldības
izglītības iestādēs.
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumi Nr.709 ”Noteikumi par izmaksu
noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām
izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”
5.punkts nosaka, ka pašvaldības atbalsts par vienu bērnu tiek noteikts tādā apmērā, kas atbilst
bērna deklarētās dzīvesvietas pašvaldībā noteiktajām vienam izglītojamam nepieciešamajām
vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas
īstenošanai.
Aprēķinot vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās
izmaksas Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar Kārsavas novada domes
2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr. 11 „ Par pašvaldības izglītības iestāžu savstarpējo
norēķinu izcenojumiem ”, izmantota Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos
Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai
sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumiem” 20.²punktā noteiktā izmaksu aprēķina kārtība.
Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.apakšpunktu, , kā arī ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada 25.janvāra apvienotās
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finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo
un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –11 (Ināra Silicka, Pēteris
Laganovskis, Juris Poikāns, Juris Vorkalis , Tālis Mūrnieks, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka ,
Modris Karpovs, Inta Rancāne,Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav,
Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt pašvaldības vidējās izmaksas vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības
programmā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē EUR 190,68 apmērā mēnesī,
pielikums nr.1.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes izpilddirektors T.Vorkalis.
3. Atbildīgais par lēmuma kontroli – domes priekšsēdētājas vietnieks P.Laganovskis.
4.Atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 26.februāra lēmumu Nr. 27 „ Par pašvaldības vidējās
izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē 2015.gadā.”
14.&
Par līdzekļu piešķiršanu apsardzes signalizācijas uzstādīšanai
/T.Vorkalis/
2015.gada nogalē, pie Kārsavas novada domes ēkas, nezināmas personas mēģināja uzlauzt A/S
Citade bankomātu. Šobrīd, kad kriminogēnā situācija ir saasinājusies, pašvaldībai ir jāpievērš
lielāka vērība drošības pasākumiem, lai novērstu prettiesiskus un citādus objektu apdraudējumus.
Pēc minētās prettiesiskās darbības, pašvaldībai lietderīgi uzstādīt Kārsavas domes ēkai apsardzes
signalizāciju, kuras izmaksas sastāda 1444,00 euro .
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī

ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada 25.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un
teritoriālo lietu komitejas, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu
komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –11 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris
Poikāns, Juris Vorkalis , Tālis Mūrnieks, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka , Modris Karpovs, Inta
Rancāne,Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome
NOLEMJ:

1. Piešķirt 1444,00 euro (viens tūkstoši četri simti četrdesmit četri eiro, 00 centi) Kārsavas
domes ēkas apsardzes signalizācijas uzstādīšanai, prettiesisku apdraudējumu novēršanai
(budžeta klasifikācijas kods 06.600, struktūrvienība- 29, ekonomiskās klasifikācijas kods 5239).
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2. Apmaksu veikt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”, veicot attiecīgos budžeta grozījumus saistošajos noteikumos
Nr.18 “Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 1.punkta 1.pielikumā.
3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi Kārsavas novada izpilddirektoru T.Vorkali.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada priekšsēdētājas vietniekam
P.Laganovskim.

15.&
Par līdzekļu piešķiršanu akumulatora lādētāja-palaidēja iegādei
/T.Vorkalis/
Lai nodrošinātu pašvaldības autotransporlīdzekļu iedarbināšanu pazeminātas gaisa temperatūras
apstākļos, steidzami jāiegādājas akumulatoru lādētājs- palaidējs. Tirgus izpētes rezultātā, piedāvātā
cena sastāda 304.00 euro.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī
ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada 25.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un
teritoriālo lietu komitejas, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu
komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –11 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris
Poikāns, Juris Vorkalis , Tālis Mūrnieks, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka , Modris Karpovs, Inta
Rancāne,Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt 304,00 euro (trīs simti četri eiro, 00 centi) akumulatora lādētāja- palaidēja iegādei,
pašvaldības autotransporlīdzekļu iedarbināšanas nodrošināšanai pazeminātas gaisa temperatūras
apstākļos (budžeta klasifikācijas kods 06.600, struktūrvienība- 29, ekonomiskās klasifikācijas kods
5239)

2. Apmaksu veikt no Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta (budžeta klasifikācijas kods
06.600, struktūrvienība- 29, ekonomiskās klasifikācijas kods 2242), veicot attiecīgos
budžeta grozījumus saistošajos noteikumos Nr.18 “Par Kārsavas novada pašvaldības
budžetu 2016.gadam” 1.punkta 1.pielikumā.
3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi Kārsavas novada izpilddirektoru T.Vorkali.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada priekšsēdētājas vietniekam
P.Laganovskim.

16.&
Par līdzekļu piešķiršanu Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskajam fondam
/I.Silicka/
Pamatojoties uz 2013.gada 27.marta Kārsavas novada pašvaldības domes lēmumu nr.4,
noslēgts līgums ar Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā fonda pārstāvi par Ls1000,00, sadalot uz
3 gadiem, lai restaurētu Kārsavas pilsētas ģerboni pilsētas ģerboņu galerijā. 2013.g. un 2014.g, uz
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rēķina pamata tika apmaksāts pa 1/3 no paredzētās summas. 2015.gadā apmaksa netika veikta, jo
fonds rēķinu neuzstādīja. Lai noslēgtās pašvaldības saistības izpildītu, 2016.gadā Rīgas Brāļu kapu
un Latvijas vēsturiskajam fondam jāapmaksā uzstādītais rēķins 474,00 EUR apmērā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī
ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada 25.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un
teritoriālo lietu komitejas, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu
komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –11 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris
Poikāns, Juris Vorkalis , Tālis Mūrnieks, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka , Modris Karpovs, Inta
Rancāne,Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome
NOLEMJ:

1. Piešķirt 474,00 euro (četri simti septiņdesmit četri eiro, 00 centi) Rīgas Brāļu kapu un
Latvijas vēsturiskajam fondam Kārsavas pilsētas ģērboņa restaurēšanai RBK Pilsētu
ģērboņu galerijā (budžeta klasifikācijas kods 08.620, struktūrvienība- 90, ekonomiskās
klasifikācijas kods -2279).
2. Apmaksu veikt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”, veicot attiecīgos budžeta grozījumus saistošajos noteikumos
Nr.18 “Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 1.punkta 1.pielikumā.
3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi Kārsavas novada izpilddirektoru T.Vorkali.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada priekšsēdētājas vietniekam
P.Laganovskim.

17.&
Par tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās
/V.Lipska/
2015.gada 1.janvārī stājās spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likums (turpmāk – Likums). Saskaņā ar minētā Likuma pārejas noteikumu 11.punktu
publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija saskaņā ar šā likuma 7.pantu līdz 2016.gada 1.janvārim
pieņem lēmumu par tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās. Likuma 7.panta pirmajā daļā noteikts, ka
publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību
kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem. Šo prasību nepiemēro, ja likumā ir
noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas. Minētā panta
otrajā daļā noteikts, ka lēmumu par publiskas personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās
pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver:
1) vērtējumu attiecībā uz atbilstību šā likuma 4. panta nosacījumiem;
2) vispārējo stratēģisko mērķi.
Saskaņā ar Likuma 4.panta pirmo daļu publiska persona drīkst iegūt līdzdalību
kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos.
Ņemot vērā minēto, Kārsavas novada pašvaldības domei (turpmāk – dome) ir jāpieņem
lēmums, kurā tai jāizvērtē Kārsavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzdalības SIA
„Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”, SIA “Kārsavas namsaimnieks” un SIA
“Kārsavas slimnīca” atbilstība Likuma 4.panta nosacījumiem, proti, vai minēto trīs sabiedrību
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komercdarbības veikšana atbilst kādai no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā
noteiktajām pazīmēm, kā arī jānosaka kapitālsabiedrību vispārējais stratēģiskais mērķis.
I. Par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 4.panta nosacījumiem
Publiskās personas, tostarp pašvaldības, parasti darbojas publisko tiesību jomā, un tikai
izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 87.panta pirmo daļu publiska persona privāto tiesību jomā darbojas šādos gadījumos:
1) veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai;
2) sniedzot pakalpojumus;
3) veicot komercdarbību.
Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir noteikti
Valsts pārvaldes iekārta likuma 88.panta pirmajā daļā, proti:
1) tiek novērsta tirgus nepilnība — situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības
interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
2) publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu kontrolētas kapitālsabiedrības
darbības rezultātā tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai
pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai;
3) tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās
teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.
Saskaņā ar minētā panta otro daļu, publiska persona pirms kapitālsabiedrības dibināšanas
vai līdzdalības iegūšanas esošā kapitālsabiedrībā veic paredzētās rīcības izvērtējumu, ietverot arī
ekonomisko izvērtējumu, lai pamatotu, ka citādā veidā nav iespējams efektīvi sasniegt šā panta
pirmajā daļā noteiktos mērķus. Veicot izvērtējumu, publiska persona konsultējas ar kompetentajām
institūcijām konkurences aizsardzības jomā un komersantus pārstāvošām biedrībām vai
nodibinājumiem, kā arī ievēro komercdarbības atbalsta kontroles jomu regulējošu normatīvo aktu
prasības.
Dome izvērtēja SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”, SIA
“Kārsavas namsaimnieks” un SIA “Kārsavas slimnīca” komercdarbības atbilstību Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 88.panta pirmajai daļai un nolēma noteikt, ka atkritumu apsaimniekošana, komunālie
pakalpojumi un dzīvojamo māju pārvaldīšana, kā arī ārstniecība un sociālā rehabilitācija saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktu ir Pašvaldībai stratēģiski svarīgas
nozares kurās pakalpojumus nenodrošina citi komersanti.
Lēmuma pamatojumā tika konstatētas arī citas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta
pirmajai daļai atbilstošas minēto sabiedrību komercdarbības pazīmes:
- SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” 100% kapitāla daļas
pieder pašvaldībām. Uzņēmuma dalībnieki ir Rēzeknes pilsētas (49,30%), Rēzeknes
novada (17,51%), Viļānu novada (6,31%), Kārsavas novada (5,09%), Ciblas novada
(1,83%), Zilupes novada (3,26%), Ludzas novada pašvaldības (16,70%). Pašvaldības,
kas ir SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” kapitāla daļu
īpašnieces, veikušas būtiskus ieguldījumus kapitālsabiedrības pamatkapitālā. Papildus
minētajam uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi SIA „Austrumlatgales atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība”, lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanu, ir investējis
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līdzekļus atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izveidošanā un atkritumu
noglabāšanas poligona “Križevņiki” izveidošanā un uzturēšanā. Līdz ar to SIA
„Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” komercdarbība atbilst Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 5.punktam. Pašvaldības līdzdalība SIA
„Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” ir nepieciešama, lai
nodrošinātu sabiedrības interešu īstenošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā
pašvaldības teritorijā. Šajā gadījumā konstatējama SIA „Austrumlatgales atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība” komercdarbības atbilstība Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 88.panta pirmās daļas 1.punktam.
SIA “Kārsavas namsaimnieks” darbojas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jomā, komunālo pakalpojumu /siltuma piegāde,
ūdensapgāde, kanalizācija/ sniegšanā, kas nav tieša pašvaldības funkcija. Pašvaldībai
pieder 100% kapitāla daļu. Domes ieskatā, nav lietderīgi pārtraukt SIA “Kārsavas
namsaimnieks” darbību šajā jomā, jo pēdējo divu gadu laikā dzīvojamo māju
kopīpašnieki nav atteikušies no SIA “Kārsavas namsaimnieks” sniegto pakalpojumu
izmantošanas, bet vienas dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki atteicās no cita
komersanta nekvalitatīvi sniegtā pakalpojuma. SIA “Kārsavas namsaimnieks”
apsaimniekošanas pakalpojuma pārtraukšana pazeminātu daudzdzīvokļu māju
apsaimniekošanas kvalitāti, būtu pretrunā ar māju dzīvokļu kopīpašnieku pieņemtajiem
lēmumiem par apsaimniekošanas līgumu noslēgšanu un radītu grūtības lielai iedzīvotāju
daļai, kas savukārt būtu pretrunā likuma “Par pašvaldībām” 3.pantā noteiktajam –
darboties, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
Vienlaicīgi, dome neierobežo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopību tiesības
atteikties no SIA “Kārsavas namsaimnieks” sniegtā māju apsaimniekošanas pakalpojuma
un izvēlēties citu komersantu.
SIA “Kārsavas slimnīca” ir Ludzas rajona padomes dibināta un Kārsavas novada domei
2009.gadā nodota kapitālsabiedrība, tā iespēju robežās organizē pašvaldības autonomās
funkcijas izpildi – veselības aprūpes pieejamība. Pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļu.
Tirgus nespēj piedāvāt līdzvērtīgu pakalpojumu sniedzēju novadā. SIA “Kārsavas
slimnīca” ar ERAF un pašvaldības atbalstu ir izveidojusi normatīvo aktu prasībām
atbilstošu pakalpojuma struktūru, vidi un materiāltehnisko bāzi minimālo veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanai, nodibinot telpu nomas attiecības ar ģimenes ārstiem,
piedāvājot laboratorijas, sociālās aprūpes u.c. pakalpojumus.

Ņemot vērā minēto, kā arī Lēmumā ietverto pamatojumu, secināms, ka pašvaldības
līdzdalība SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”, SIA “Kārsavas slimnīca”
un SIA “Kārsavas namsaimnieks” atbilst Likuma 4.panta nosacījumiem un līdz ar to tai ir
saglabājama tieša līdzdalība šajās kapitālsabiedrībās.
II. Vispārējais stratēģiskais mērķis
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.pantā noteikts:
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“(1) Publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo
līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem. Šo prasību nepiemēro, ja
likumā ir noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas.
(2) Lēmumu par publiskas personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās
publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver:
1) vērtējumu attiecībā uz atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem;
2) vispārējo stratēģisko mērķi.”
SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”, SIA “Kārsavas slimnīca” un
SIA “Kārsavas namsaimnieks” pamatuzdevumi ir attiecīgi īstenot atkritumu apsaimniekošanu
reģionā, sniegt komunālos pakalpojumus /apkure, ūdensapgāde un kanalizācija/ un dzīvojamo māju
pārvaldīšana, kā arī ārstniecība, veselības aprūpe un sociālā rehabilitācija. Saskaņā ar Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktu tās ir Pašvaldībai stratēģiski svarīgas
nozares, kurās pakalpojumus nenodrošina citi komersanti, bet kuri ir būtiski svarīgi un nepieciešami
iedzīvotājiem.
Visu trīs minēto kapitālsabiedrību primārais uzdevums nav peļņas gūšana, bet gan šo
sabiedrībai nozīmīgo funkciju un pakalpojumu īstenošana. Kapitālsabiedrības savu darbību
koncentrē tikai savu īpašnieku pašvaldību administratīvajās teritorijās.
Savas darbības laikā, SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”, SIA
“Kārsavas slimnīca” un SIA “Kārsavas namsaimnieks” ir plānveidīgi pilnveidojušas un uzlabojušas
ar sniedzamajiem pakalpojumiem saistīto infrastruktūru, un faktiski ir izpildījušas
priekšnosacījumus, lai ilgtermiņā varētu šos pakalpojumus sniegt.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu, 88.panta
pirmo un otro daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmo
daļu, 7.panta pirmo un otro daļu, pārejas noteikumu 11.punktu , kā arī ņemot vērā Kārsavas novada

pašvaldības 2016.gada 25.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas,
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot : PAR –11 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Juris Vorkalis ,
Tālis Mūrnieks, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka , Modris Karpovs, Inta Rancāne,Edgars Puksts,
Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Atzīt Kārsavas novada domes līdzdalību SIA „Austrumlatgales atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība” par atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem.
1.2. Noteikt, ka SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” vispārējais
stratēģiskais mērķis ir sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas uzturēšana un attīstība tādā
veidā, kas nodrošina normatīvo aktu prasību, tajā skaitā Eiropas Savienības noteikto mērķu attiecībā
uz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības efektivitāti, ievērošanu.
2. Atzīt Kārsavas novada domes līdzdalību SIA “Kārsavas namsaimnieks” par atbilstošu
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem.
2.1. Noteikt, ka SIA “Kārsavas namsaimnieks” vispārējais stratēģiskais mērķis ir komunālo
pakalpojumu /apkure, ūdensapgāde un kanalizācija/ sniegšana un dzīvojamo māju pārvaldīšana tādā
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veidā, kas nodrošina normatīvo aktu prasību izpildi attiecībā uz pašvaldības pienākumu organizēt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punktā
noteiktajā kārtībā.
3. Atzīt Kārsavas novada domes līdzdalību SIA “Kārsavas slimnīca” par atbilstošu Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem.
3.1. Noteikt, ka SIA “Kārsavas slimnīca” vispārējais stratēģiskais mērķis ir ārstniecība,
veselības aprūpe un sociālā rehabilitācija tādā veidā, kas nodrošina normatīvo aktu prasību izpildi
attiecībā uz pašvaldības pienākumu nodrošināt iedzīvotājiem veselības aprūpes pieejamību likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punktā noteiktajā kārtībā.

18.&
Par Kārsavas Evaņģēliski luteriskās
draudzes priekšnieces iesniegumu
/V.Lipska/
1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Kārsavas Evaņģēliski luteriskās draudzes
priekšnieces A. Zanderes 11.12.2015. iesniegums, kurā lūgts nodot draudzes īpašumā baznīcas ēku
Vienības ielā 72, Kārsavā, Kārsavas novads.
Iesniegumā norādīts, ka Kārsavas Evaņģēliski luteriskā draudze 1992.gada 28.decembrī
iesniedza Kārsavas pilsētas izpildkomitejā iesniegumu ar lūgumu atjaunot īpašuma tiesības uz
draudzes īpašumu – zemi un ēkām, kas tai piederēja 1940.gadā.
Pamatojoties uz iesniegumu, ar 1996.gada 26.jūnija Kārsavas pilsētas domes zemes
komisijas lēmumu Nr. 61, draudzei atzītas un atjaunotas īpašuma tiesības uz mantojamo zemi 5,53
ha platībā. Lēmums par īpašuma tiesību atjaunošanu uz ēkām netika pieņemts.
Lai baznīcas ēku ierakstītu zemes grāmatā uz draudzes vārdam, nepieciešams dokuments,
kas apliecina nostiprināmās tiesības.
Iesniegumam ir pievienots Ludzas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas
1990.gada 25.oktobra lēmums Nr. 204 par Latvijas Evaņģēliski – luteriskās baznīcas Kārsavas
draudzes bijušās baznīcas ēkas nodošanu no rajona kinodirekcijas bilances Kārsavas Evaņģēliski
luteriskā draudzes bilancē ar 1991.gada 1.janvāri. 1991.gada 22.februārī, piedaloties Ludzas rajona
izpildu komitejas , Ludzas kinodirekcijas un Kārsavas draudzes pārstāvjiem, sastādīts akts par to, ka
baznīcas ēka ir apsekota un nodota Kārsavas draudzei.
Likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 27.pants noteic, ka ēku
atrašanās juridiskās personas bilancē pati par sevi nerada īpašuma tiesības.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 34.pantu, reliģisko
organizāciju ēkas ierakstāmas zemesgrāmatā, pamatojoties uz pilsētas domes vai pagasta padomes
lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu vai vienošanos par īpašuma atdošanu.
Likuma “Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām” 7.pantā noteikts, ka pamats
jautājuma izskatīšanai par reliģisko organizāciju objektu atdošanu ir īpašnieka pieteikums, kas
jāiesniedz pašvaldībā pēc īpašuma objekta atrašanās vietas līdz 1994.gada 31.martam. Iesniedzēja
norāda, ka tāds iesniegums Kārsavas pilsētas domē tika iesniegts 1992.gada 28.decembrī.
2. Novada dome uzskata, ka iesniedzējas lūgumu nav iespējams izlemt ar domes lēmumu
sekojošu apsvērumu pēc.
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Kā izriet no iesniegumam pievienotajiem dokumentiem, baznīcas ēka Kārsavas Evaņģēliski
luteriskajai draudzei ir nodota ar Ludzas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas 1990.gada
25.oktobra lēmumu Nr. 204, tomēr šis lēmums nav tiesisks pamats īpašuma tiesību nostiprināšanai
zemesgrāmatā.
Kārsavas novada dome nevar atjaunot īpašuma tiesības uz tādu ēku vai būvi, kas neatrodas
ne domes īpašumā, ne bilancē, jo arī tāds lēmums nebūs tiesisks pamats īpašuma tiesību
nostiprināšanai zemesgrāmatā.
“Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma” 1.pantā noteikts, ka rajonu pašvaldību
reorganizācijas gaitā vietējās pašvaldības saskaņā ar šo likumu, rajona pašvaldības reorganizācijas
plānu un citiem normatīvajiem aktiem pārņem attiecīgā rajona pašvaldības funkcijas, institūcijas,
mantu, finanšu līdzekļus, tiesības un saistības, lai nodrošinātu pašvaldību darba nepārtrauktību un
pēctecību.
2009.gadā pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas gaitā Ludzas rajona padome
nenodeva Kārsavas novada pašvaldībai baznīcas ēku, kas atrodas Kārsavā, Vienības ielā 72, jo tā
jau 1991.gada 22.februārī bija nodota Kārsavas Evaņģēliski luteriskajai draudzei, pamatojoties uz
Ludzas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas 1990.gada 25.oktobra lēmumu Nr. 204.
Tāpēc šobrīd Kārsavas novada dome nevar nodot draudzei to, kas nepieder pašai domei neviens nevar nodot citam vairāk tiesību, kā pieder viņam pašam. Šāds domes lēmums nebūs
uzskatāms par tiesisku pamatu draudzes īpašuma tiesību nostiprināšanai uz baznīcas ēku likuma “Par
nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 28.panta izpratnē.
Likuma “Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām” 8.pantā noteikts, ka pilsētas
dome vai pagasta padome pieteikumu izskata triju mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu
saņemšanas un pieņem lēmumu par īpašuma objekta atdošanu natūrā vai par īpašuma kompensācijas
piešķiršanu, vai par atteikumu atjaunot īpašuma tiesības.
Kā tas ir paredzēts likuma “Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām” 7.panta
2.daļā, reliģisko organizāciju īpašuma tiesības (vai to pārmantojamības fakts) ir jāpierāda ar
dokumentiem, bet, ja dokumenti nav saglabājušies, — ar tiesas spriedumu.
Draudzes īpašumā jau ir dokuments, ar kuru baznīcas ēka ir nodota draudzes bilancē ar
minēto Ludzas rajona padomes lēmumu. Iespējams, ka pastāv Civillikuma 998.pantā un 999.pantā
minētie nosacījumi īpašuma tiesību iegūšanai ar ieilgumu – vairāk nekā 10 gadus ilgušu tiesisku
ēkas valdījumu, ko var konstatēt Ludzas rajona tiesa Civilprocesa likumā noteiktajā sevišķajā
tiesāšanās kārtībā, pieteicējam iesniedzot visus nepieciešamos pierādījumus. Tiesas spriedums var
būt likumīgs pamats draudzes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par
nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 28.panta 4.punktu.
Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 34.panta 2.daļu, kā
arī ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada 25.janvāra apvienotās finanšu, attīstības
un teritoriālo lietu komitejas, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu
komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –11 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris
Poikāns, Juris Vorkalis , Tālis Mūrnieks, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka , Modris Karpovs, Inta
Rancāne,Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome
NOLEMJ:
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Atteikt Kārsavas Evaņģēliski luteriskajai draudzei, reģ. nr. 90000659753, juridiskā adrese:
Vienības iela 72, Kārsava, Kārsavas novads, atjaunot īpašuma tiesības uz baznīcas ēku Vienības ielā
72, Kārsavā, Kārsavas novads.

19.&
Par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piedziņu
/V.Lipska/
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, Civilprocesa
likuma 600.panta 5.daļu, kā arī ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada 25.janvāra
apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –11 (Ināra Silicka,
Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Juris Vorkalis , Tālis Mūrnieks, Andrejs Krišāns, Andris
Ļubka , Modris Karpovs, Inta Rancāne,Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –
nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1.1.Piedzīt no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TIMBER IMPEX" nekustamā īpašuma
nodokļa parādu (2014.g.-2015.g.), 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.

2.1. Piedzīt no SIA „ LATGALES MEŽS” (2014.g.3.,4,cet.-2015.g.) nekustamā īpašuma
nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo
un nekustamo īpašumu.
2.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Anitai
Kalniņai, Bērzpils iela 2, Balvi, LV-4501.
2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas
3.1.Piedzīt no AS „Latvijas Zoovetapgāde” (2013.g.-2015.g) nekustamā īpašuma nodokļa
parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu.
3.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai
Gunitai Špēlai, Mārupes iela 4, 4.st., 43.kab., Rīga, LV 1002.
3.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas.
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4.1.Piedzīt no J. B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2015.g.) piedziņu vēršot uz nodokļa
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
4.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai
Anitai Briškai,, Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne.
4.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas.

20.&
Iesniegumu izskatīšana
/P.Laganovskis/
1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts D. P. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam
dzīvojamo platību.
1.1.Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 47. panta 1., 2.daļu, likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. panta 1.daļu, kā arī ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības
2016.gada 25.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas, izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :
PAR –11 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Juris Vorkalis , Tālis Mūrnieks,
Andrejs Krišāns, Andris Ļubka , Modris Karpovs, Inta Rancāne,Edgars Puksts, Ligita Maģiča);
PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
Reģistrēt D. P. Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās
palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru 35.
Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz vienas lapas.
Papildus jautājumi:

21.&
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platību precizēšanu
/A.Orinska/
Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldībā saņemtajā Valsts zemes dienesta Latgales
reģionālās nodaļas 21.12.2015. vēstulē Nr.9-02/510147-1/3 „Par pagasta ceļu platībām” ietverto
informāciju par zemes vienību platību atšķirību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) teksta un telpiskajos datos, pamatojoties MK 10.04.2012. noteikumu Nr. 263
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām, likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, atklāti balsojot : PAR –11 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,
Juris Poikāns, Juris Vorkalis , Tālis Mūrnieks, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka , Modris Karpovs,
Inta Rancāne,Edgars Puksts, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada
dome NOLEMJ:
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1. Precizēt zemes vienību platības, saskaņā ar NĪVK IS reģistrēto informāciju, šādām zemes
vienībām:
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 012 0158 -precizētā platība 0,55 ha;
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0125 - precizētā platība 1,0 ha;
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 003 0149 - precizētā platība 1,3 ha.
Sēde slēgta plkst. 16.45
Sēdi vadīja

Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka

Sēdi protokolēja

pašvaldības juriste

24

V.Lipska
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