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LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

____________________________________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90000017398 

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

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

 

                                                                                                                                                       

  DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Kārsavā 

 

 28.04.2016.                                                                  Nr.5 

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, 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 

Nepiedalās –  

 Deputāti  - Juris Vorkalis- aizņemts pamatdarbā 

 

Administrācijas darbinieki-  zemes lietu vecākā speciāliste Anna Orinska, izpilddirektors Toms 

Vorkalis, attīstības nodaļas vadītāja Inese Nagle 

Klātesošās personas- juriste Vera Lipska  

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības nomas  lietošanas tiesību izbeigšanu   

2. Par pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību iznomāšanu 

3. Par pašvaldībai piekritīgās   zemes vienības ar  kadastra  apzīmējumu 6868 009 0400 

iznomāšanu 

mailto:dome@karsava.lv
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4. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6870 003 0166; 6894 009 0028; 6894 011 

0163 iznomāšanu. 

5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0090 zemes nomas tiesību  

  izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

6. Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0040 

iznomāšanu 

7.         Par rezerves zemes fondam  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 004 

8040 (daļas) iznomāšanu 

8.         Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0037 

iznomāšanu 

9. Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 010 0160 

iznomāšanu 

10.         Par nekustamā īpašuma „ Ezerriekstiņi” kadastra Nr. 6870 004 0020 sadalīšanu 

11. Par zemes  vienību  piekritības maiņu 

12.           Par Kārsavas novada pašvaldības domes 2015.gada 28.maija lēmuma Nr.9 

(prot.Nr.5) “Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa Nr.14, Vienības ielā 49A, Kārsavā, 

Kārsavas novadā īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai”  1.punkta 

atcelšanu 

13. Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.10, Vienības ielā 36A Kārsavā, Kārsavas 

novadā īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

14. Par zemes nomas līguma slēgšanu 

15. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības   ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0126, 

Kārsavas novada  Goliševas pagastā  sagatavošanu atsavināšanai 

16. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības   ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0061, 

Kārsavas novada  Goliševas pagastā  sagatavošanu atsavināšanai 

17. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 6854 003 0115, 

Kārsavas novada Goliševas pagastā sagatavošanu atsavināšanai 

18. Par pašvaldībai piekrītošā  nekustamā īpašuma “Vējiņi”,  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6894 011 0029, Kārsavas novada  Salnavas pagastā  sagatavošanu 

atsavināšanai 

19. Par pašvaldībai piekrītošā  nekustamā īpašuma “Cirši”,  zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 6868 008 0209, Kārsavas novada  Malnavas pagastā  sagatavošanu 

atsavināšanai 

20. Par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Zilaiskalns” , Kārsavas novada  

Salnavas pagastā  sagatavošanu atsavināšanai 

21. Par paredzētās darbības akceptēšanu 

22. Par  ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  
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23. Par īres un komunālo maksājumu parādu dzēšanu 

24. Par nekustamā īpašuma nodokļu pārmaksu dzēšanu 

25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 

26. Par papildus līdzekļu piešķiršanu grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrādei 
27. Par  finansējumu  siltumtrases izbūvei Kārsavas pilsētā 
28. Par  līdzekļu piešķiršanu Kārsavas vidusskolas 1.mācību korpusa sienu 

pastiprināšanai 

29. Par līdzekļu piešķiršanu kapličas remontam 

30. Par līdzekļu piešķiršanu Mežvidu pamatskolas autobusa uzturēšanai un remontam 

31. Par Vītolu fonda līdzekļu apstiprināšanu 

32. Par saistošo noteikumu Nr.  4  „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 

22.decembrī saistošajos noteikumos Nr.18 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 

2016. gadam”  apstiprināšanu 

33. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai 

daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai – Vienības iela 74a, Kārsava, Kārsavas novads 

34. Par grozījumiem 08.01.2016. lēmumā Nr.1 “ Par prioritāro ceļu saraksta 

apstiprināšanu pašvaldības grants ceļu būvniecībai vai pārbūvei atbalsta pasākuma 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Kārsavas 

novadā.” 

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

Rīcības plāna aktualizāciju 

36. Par saskaņojuma sniegšanu 

37. Par piedalīšanos LPS kongresā 

38. Iesniegumu izskatīšana 

39. Par  saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Kārsavas novada domes   2015.gada 

29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.15„Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas 

novadā”apstiprināšanu 

 

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

 

 

Atklāti balsojot: PAR –14 ( 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); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav , domes sēdes darba kārtība apstiprināta. Sēdes darba kārtībā 39 jautājumi.  

 

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

Sēdes papildus darba kārtībā 3 jautājumi.  

 

 

Papildus jautājumi:  

 

1. Par nekustamā īpašuma „ Skanuļi”, kadastra Nr. 6868 013 0038 sadalīšan 

2.Par mērķdotācijas mācību grāmatu iegādei sadales kārtību 
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3.Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai 

dzīvojamai mājai Parka ielā 10, Kārsavā 

 

 

Atklāti balsojot: PAR –14 ( 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); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav , domes sēdes  papildus darba kārtība apstiprināta.  

 

Tādējādi darba kārtība ir sekojoša: 

 

1. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības nomas  lietošanas tiesību izbeigšanu   

2. Par pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību iznomāšanu 

3. Par pašvaldībai piekritīgās   zemes vienības ar  kadastra  apzīmējumu 6868 009 0400 

iznomāšanu 

4. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6870 003 0166; 6894 009 0028; 6894 011 

0163 iznomāšanu. 

5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0090 zemes nomas tiesību  

  izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

6. Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0040 

iznomāšanu 

7.         Par rezerves zemes fondam  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 004 

8040 (daļas) iznomāšanu 

8.         Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0037 

iznomāšanu 

9. Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 010 0160 

iznomāšanu 

10.         Par nekustamā īpašuma „ Ezerriekstiņi” kadastra Nr. 6870 004 0020 sadalīšanu 

11. Par zemes  vienību  piekritības maiņu 

12.           Par Kārsavas novada pašvaldības domes 2015.gada 28.maija lēmuma Nr.9 

(prot.Nr.5) “Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa Nr.14, Vienības ielā 49A, Kārsavā, 

Kārsavas novadā īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai”  1.punkta 

atcelšanu 
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13. Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.10, Vienības ielā 36A Kārsavā, Kārsavas 

novadā īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

14. Par zemes nomas līguma slēgšanu 

15. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības   ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0126, 

Kārsavas novada  Goliševas pagastā  sagatavošanu atsavināšanai 

16. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības   ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0061, 

Kārsavas novada  Goliševas pagastā  sagatavošanu atsavināšanai 

17. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 6854 003 0115, 

Kārsavas novada Goliševas pagastā sagatavošanu atsavināšanai 

18. Par pašvaldībai piekrītošā  nekustamā īpašuma “Vējiņi”,  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6894 011 0029, Kārsavas novada  Salnavas pagastā  sagatavošanu 

atsavināšanai 

19. Par pašvaldībai piekrītošā  nekustamā īpašuma “Cirši”,  zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 6868 008 0209, Kārsavas novada  Malnavas pagastā  sagatavošanu 

atsavināšanai 

20. Par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Zilaiskalns” , Kārsavas novada  

Salnavas pagastā  sagatavošanu atsavināšanai 

21. Par paredzētās darbības akceptēšanu 

22. Par  ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  

23. Par īres un komunālo maksājumu parādu dzēšanu 

24. Par nekustamā īpašuma nodokļu pārmaksu dzēšanu 

25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 

26. Par papildus līdzekļu piešķiršanu grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrādei 

27. Par  finansējumu  siltumtrases izbūvei Kārsavas pilsētā 
28. Par  līdzekļu piešķiršanu Kārsavas vidusskolas 1.mācību korpusa sienu 

pastiprināšanai 

29. Par līdzekļu piešķiršanu kapličas remontam 

30. Par līdzekļu piešķiršanu Mežvidu pamatskolas autobusa uzturēšanai un remontam 

31. Par Vītolu fonda līdzekļu apstiprināšanu 

32. Par saistošo noteikumu Nr.  4  „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 

22.decembrī saistošajos noteikumos Nr.18 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 

2016. gadam”  apstiprināšanu 

33. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai 

daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai – Vienības iela 74a, Kārsava, Kārsavas novads 

34. Par grozījumiem 08.01.2016. lēmumā Nr.1 “ Par prioritāro ceļu saraksta 

apstiprināšanu pašvaldības grants ceļu būvniecībai vai pārbūvei atbalsta pasākuma 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Kārsavas 

novadā.” 

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

Rīcības plāna aktualizāciju 

36. Par saskaņojuma sniegšanu 

37. Par piedalīšanos LPS kongresā 

38. Iesniegumu izskatīšana 

39. Par  saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Kārsavas novada domes   2015.gada 

29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.15„Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas 

novadā”apstiprināšanu 
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40. . Par nekustamā īpašuma „ Skanuļi”, kadastra Nr. 6868 013 0038 sadalīšanu 

41. 2.Par mērķdotācijas mācību grāmatu iegādei sadales kārtību 

42. 3.Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu piesaistīto zemes gabalu 

labiekārtošanai dzīvojamai mājai Parka ielā 10, Kārsavā 

 

 

                                                                     1.§ 

Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības nomas  lietošanas tiesību izbeigšanu   

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā  ir saņemts  V. P.,  dzīves vieta deklarēta- ____________, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., 05.04.2016. iesniegums par zemes nomas lietošanas tiesību 

izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu   6868 009 0400 0,05 

ha platībā.  

Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0400 0,05 ha platībā  nomu, saskaņā 

ar  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu” prasībām, 18.05.2009. starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un V. P. kā nomnieku 

no otras puses, bija noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 85. 

Saskaņā ar V. P. iesniegumu,  augstāk minētā  lauku apvidus zemes nomas līguma  7.1. punktu,  

pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, ņemot vērā 2016.gada  25.aprīļa  

Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR –

14 ( 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), Kārsavas novada dome NOLEMJ:  

 

 

Izbeigt V. P. nomas lietošanas tiesības uz Kārsavas novada  pašvaldībai piekrītošo  zemes 

vienību   Malnavas pagasta teritorijā  ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0400-0,05 ha platībā  

ar  2016. gada 1. Maiju. 

 

2.§ 

Par pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 
Sakarā ar to, ka  Kārsavas novada pašvaldības domes  24.03.2016. sēdes  lēmumā  prot. Nr.4., 14.&) 

noteiktā   termiņā uz pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Malnavas pagasta teritorijā nav pieteikušies 

vairāki nomas pretendenti, pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi 

par publiskas personas  zemes nomu”,  likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, ņemot vērā 

2016.gada  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   

atklāti balsojot : PAR –14 ( 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), Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Iznomāt Ž. S., dzīves vieta deklarēta – ________________ Malnavas pag., Kārsavas nov., 

pašvaldībai piekritīgās zemes  vienības Malnavas pagasta teritorijā: zemes vienību kadastra 

apzīmējumu  6868 003 0137 - 0,6 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 

0152 neapbūvēto daļu 0,55 ha platībā, saskaņā ar šim lēmumam pievienoto grafisko  pielikumu, 

zemes vienību platības tiks  precizētas, veicot kadastrālo  uzmērīšanu. 

 

2. Noteikt, ka zemes vienības tiek iznomātas lauksaimnieciskai izmantošanai bez apbūves 

tiesībām sākot ar  2016. gada 1. maiju uz laiku līdz pieciem gadiem. 

 

3. Noteikt, ka zemes nomas maksa par iznomātām zemes vienībām ir 1,5% no zemes vienību 

kadastrālās vērtības gadā. 

 

4. Uzdot zemes lietu  vecākai speciālistei Annai Orinskai viena mēneša laikā  no šā lēmuma 

pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumus  par minēto zemes vienību  nomu.  

 

 

 

3.& 

 Par pašvaldībai piekritīgās   zemes vienības ar  kadastra  apzīmējumu 

 6868 009 0400 iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 25.04.2016. saņemts V. K. iesniegums par zemes iznomāšanu 

mazdārziņa ierīkošanai, kurā viņš lūdz iznomāt zemes vienību Malnavas pagasta Malnavas ciemā ar 

kadastra apzīmējumu 6868 009 0400 0,05 ha platībā. 

Minētā zemes vienība saskaņā ar 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" ietilpst dabas un  apstādījumu  teritorijas, dārzi zonējumā un nav iznomāta citai 

personai. 
Pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas 

personas  zemes nomu”,  likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, ņemot vērā 2016.gada  25.aprīļa  

Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –14 

( 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), Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Iznomāt V. K., dzīves vieta deklarēta –  Malnavas pag., Kārsavas nov., pašvaldībai piekritīgo 

zemes  vienību Malnavas pagasta Malnavas ciemā ar  kadastra apzīmējumu  6868 009 0400 - 0,05 

ha platībā. 

 

2. Noteikt, ka zemes vienība tiek iznomātas lauksaimnieciskai izmantošanai bez apbūves 

tiesībām sākot ar 2016. gada 1. maiju uz laiku līdz desmit gadiem. 

 

3. Noteikt, ka zemes nomas maksa par iznomātām zemes vienībām ir 1,5% no zemes vienību 

kadastrālās vērtības gadā. 

 

4. Uzdot zemes lietu  vecākai speciālistei Annai Orinskai viena mēneša laikā  no šā lēmuma 

pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumus  par minēto zemes vienību  nomu.  

 

                                             

                                                                           4.& 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6870 003 0166; 6894 009 0028; 6894 011 0163 

iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi par pašvaldībai un Rezerves  

zemes fondam piekrītošām zemēm  iznomāšanu  Mežvidu pagasta un Salnavas pagasta ar kadastra 

apzīmējumiem  6870 003 0166;6870 003 0191;  6894 009 0028; 6894 011 0163. 

         Izvērtējot informāciju par pieprasītam zemes vienībām, tika konstatēts, kā minētas 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  25.aprīļa  

Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR –

14 ( 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), Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

  

 

1.Iznomāt no pašvaldības un Rezerves zemes fonda zemēm, zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumiem: 6870 003 0166 – 1,3 ha; , 6894 009 0028 – 0,56 ha; 6894 011 0163 – 1,3 ha; 

6870 003 0191- 3,9 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 003 0166;6870 003 0191;    

         6894 009 0028; 6894 011 0163;  iznomāšanu, ievietojot paziņojumu Kārsavas  

          novada pašvaldība  domes ēkā un mājas lapā no 05.05.2016 .līdz 15.05. 2016. 

 

 

5.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0090 zemes nomas tiesību 

izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
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/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot likumdošanas un normatīvajos aktos noteikta kārtībā publiskotās    

              informācijas par  Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības  Salnavas  

              pagastā ar kadastra apzīmējumiem 6894 008 0090 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  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  

apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR –14 ( 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), Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

  

 

 

        Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 24. 03. 2016. lēmumu ( sēdes prot. Nr.4., ) 

noteiktā termiņā  - laika posma no 29.03. 2016 līdz 11.04.2016. uz pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām 

ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0090– 2,3 ha platībā nomu, ir pieteikušies vairāki pretendenti, veikt līdz 

16. 05.2016., 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 008 0090– 2,3  

ha platībā, zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 

 

 

6.& 

Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6894 008 0040 iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

        Saskaņā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 24.03.2016. lēmumā  

( sēdes prot. Nr.4 ) noteiktā termiņā – posmā no 29.03.2016 gada līdz 11.04.2016.gada. uz pašvaldības  

piekritīgo zemes vienību Kārsavas novada Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6894 008 

0040 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, izvērtējot lietas materiālus tika konstatēts, ka pašvaldībai  

piekritīga 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  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās 

finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR –14 ( 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), 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

file:///C:/ministru
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     1. Iznomāt – z.s. “ Debessvītoli” LV 42401018963,   juridiska adrese: Diervanīši,  Mēerdzenes 

pag, Kārsavas novads.,   pašvaldībai  piekritīgo zemes vienību Salnavas pagasta teritorijā ar 

kadastra apzīmējumu  6894 008 0040 – 5,2  ha;  sakot  ar 01.05.2016. uz laiku līdz 5 gadiem. 

       Nekustamā īpašumā  lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā     saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101). 

    2. Noteikt, ka nekustamā īpašumā gada nomas maksa, saskaņā ar esošo nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi, ir 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības. 

     3. Uzdod zemes lietu speciālistei Ludmilai Krišānei viena mēneša laikā no šā lēmuma 

pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minēto zemes gabalu nomu.  

 

 

                                                                         7.& 

Par rezerves zemes fondam  piekritīgās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6870 004 8040 (daļas) iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

        Saskaņā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 24.03.2016. lēmumā  

( sēdes prot. Nr.4 ,) noteiktā termiņā – posmā no 29.03.2016 gada līdz 11.04.2016.gada. uz pašvaldības  

piekritīgo zemes vienību Kārsavas novada Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6870 004 

8040 (daļu) nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, izvērtējot lietas materiālus tika konstatēts, ka 

pašvaldībai  piekritīga 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  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās 

finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot : PAR –14 ( 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), 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

  

 

     1. Iznomāt – A. K., dekl. dzīvvietas adrese: __________ Kārsava, Kārsavas novads.,   rezerves 

zemes fondam  piekritīgo zemes vienību Mežvidu pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu  6870 

004 8040 (daļu) – 1,0  ha;  sakot  ar 01.05.2016. uz laiku līdz 5. gadiem. 

       Nekustamā īpašumā  lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā     saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101). 

    2. Noteikt, ka nekustamā īpašumā gada nomas maksa, saskaņā ar esošo nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi, ir 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības. 

     3. Uzdod zemes lietu speciālistei Ludmilai Krišānei viena mēneša laikā no šā lēmuma 

pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minēto zemes gabalu nomu.  
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                                                                                8.& 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6870 004 0037 iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

        Saskaņā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 24.03.2016. lēmumā  

( sēdes prot. Nr.4 ,) noteiktā termiņā – posmā no 29.03.2016 gada līdz 11.04.2016.gada. uz pašvaldības  

piekritīgo zemes vienību Kārsavas novada Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6870 004 

0037 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, izvērtējot lietas materiālus tika konstatēts, ka pašvaldībai  

piekritīga 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  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās 

finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR –14 ( 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), 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

     1. Iznomāt – S. J., dekl. dzīvvietas adrese: _________ Mežvidu pag., Kārsavas novads.,   

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Mežvidu pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu  6870 004 

0037– 0,0997  ha;  sakot  ar 01.05.2016. uz laiku līdz 5. gadiem. 

       Nekustamā īpašumā  lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā     saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101). 

    2. Noteikt, ka nekustamā īpašumā gada nomas maksa, saskaņā ar esošo nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi, ir 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības. 

     3. Uzdod zemes lietu speciālistei Ludmilai Krišānei viena mēneša laikā no šā lēmuma 

pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minēto zemes gabalu nomu.  

 

 

 

 

9.& 

Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6870 010 0160 iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

        Saskaņā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 24.03.2016. lēmumā  

( sēdes prot. Nr.4 ) noteiktā termiņā – posmā no 29.03.2016 gada līdz 11.04.2016.gada. uz pašvaldības  

piekritīgo zemes vienību Kārsavas novada Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6870 010 

0160 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, izvērtējot lietas materiālus tika konstatēts, ka pašvaldībai  

piekritīga zemes vienība pašvaldības funkciju veikšanai nav nepieciešama un to iespējams iznomāt. 
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         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  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās 

finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR –14 ( 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), 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

     1. Iznomāt – SIA “Atzola” LV 42403027246,   juridiska adrese: Varoņu iela 38 a, Rēzekne, 

pašvaldībai  piekritīgo zemes vienību Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu  6870 010 

0160 – 4,1  ha;  sakot  ar 01.05.2016. uz laiku līdz 5. gadiem. 

       Nekustamā īpašumā  lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā     saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101). 

    2. Noteikt, ka nekustamā īpašumā gada nomas maksa, saskaņā ar esošo nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi, ir 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības. 

     3. Uzdod zemes lietu speciālistei Ludmilai Krišānei viena mēneša laikā no šā lēmuma 

pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minēto zemes gabalu nomu.  

 

 

                                                                            10.& 

Par nekustamā īpašuma „ Ezerriekstiņi” kadastra Nr. 6870 004 0020 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

          Kārsavas novada pašvaldībā 21.04.2015. ir saņemts D. A., dzīves vieta deklarēta- 

___________ Kārsava, Kārsavas nov., iesniegums (reģ. Nr.1.3.11.2./254) par nekustamā īpašuma 

“Ezerriekstiņi” Mežvidu pagasta Kārsavas novada ar kadastra Nr. 6870 004 0020 sadalīšanu, atdalot 

atsevišķo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 005 0269 - 8,96 ha platībā. Jaunizveidotam 

īpašumam piešķirt  nosaukumu “Vējiņi”.  

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. 
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         Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā 

pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma” 19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta 

iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu 

vairākos nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām, ņemot vērā 2016.gada  25.aprīļa  

Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –

14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,   Viktors Indričāns , Ligita 

Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis 

Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

   1.Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Ezerriekstiņi” Mežvidu pagasta Kārsavas novada kadastra 

Nr. 6870 004 0020,  atdalot atseviško zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6870 005 0269– 8,96 

ha platībā.  

  2. Jaunizveidotam īpašumam piešķirt  nosaukuma “Vējiņi”. 

  3. Zemes izmantošanas mērķis- galvenā saimnieciska darbībā – lauksaimniecība (kods 0101. 

 

 

11.& 

Par zemes  vienību piekritības maiņu 

/A.Orinska/ 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada teritorijā esošo rezerves zemes fonda vienību sastāvā  ir 

vairākas apbūvētas, kā arī pašvaldības funkciju veikšanai nepieciešamās zemes vienības ir 

nepieciešams mainīt šo zemes vienību piekritību. 

Zemes pārvaldības likuma 17. panta ceturto daļu, kas nosaka: kamēr Ministru kabinets nav 

izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā 

vai novada pašvaldības teritoriālajā vienībā, vietējās pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par 

rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru 

kabinets var izdot rīkojumu par zemes gabala piederību vai piekritību valstij, ja rezerves zemes fondā 

ieskaitītais zemes gabals ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme atbilstoši likumam 

"Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās". 

 Likuma " Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā" 

3. panta piektās  daļas 1. punkts  nosaka , ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz 

attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru 

atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi, saskaņā ar ko 

Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošas ir  zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6870 006 

0339-0,3 ha platībā, 6872 006 8105-0,7 ha platībā. 

Likuma " Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā" 

4.1 panta otrās daļas 1. punkts nosaka, ka pašvaldībai zemes reformas laikā piekrīt un ierakstāma 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, ja  uz 

http://m.likumi.lv/ta/id/34595-par-valsts-un-pasvaldibu-zemes-ipasuma-tiesibam-un-to-nostiprinasanu-zemesgramatas
http://likumi.lv/doc.php?id=34595#p25
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šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves), saskaņā ar ko pašvaldībai piekrītoša ir zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0428-0,1050 ha platībā. 

Likuma " Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā" 

4.1 panta otrās daļas 5. punkts nosaka, ka pašvaldībai zemes reformas laikā piekrīt un ierakstāma 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, ja  uz 

šī zeme ir nepieciešama pašvaldību funkciju īstenošanai, saskaņā ar ko pašvaldībai piekritīga ir 

zemes vienība ar kadastra  apzīmējumu 6870 011 0073 -2,0 ha platībā. 

 

Pamatojoties uz augstākminēto, Zemes pārvaldības likuma 17. panta  ceturto daļu,  likuma 

"Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 3. panta 

piektās  daļas 1. Punktu,   41 panta otrās daļas  1., 5.punktu,   likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7. 

Punktu,  21.panta 27.punktu, MK noteikumu Nr.996 " Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām 

piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij 

un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi" 13.punktu, ņemot vērā 

2016.gada 25.aprīļa Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , 

sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot : PAR –14 ( 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), Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
 

Mainīt rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību un noteikt par Kārsavas 

novada pašvaldībai piekrītošām šādas  zemes vienības: 

1. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0339 - 0,3 ha platībā; 

3. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 006 8105-0,7 ha platībā; 

2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 011 0073 - 2,0 ha platībā; 

3. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0428 - 0,1030 ha platībā. 

Zemes vienību robežas un platības, kas noteiktas saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmas  informāciju,  tiks precizētas veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu. 

 

 

 

                                                                        12.& 

Par Kārsavas novada pašvaldības domes 2015.gada 28.maija lēmuma Nr.9 (prot.Nr.5) 

“Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa Nr.14, Vienības ielā 49A, Kārsavā, Kārsavas novadā 

īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai”  1.punkta atcelšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldības dome 2015.gada 28.maijā pieņēma lēmumu Nr.9 (prot. Nr.5) 

“Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa Nr.14, Vienības ielā 49A, Kārsavā, Kārsavas novadā īpašuma 

nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai” atsavināt, pārdodot izsolē, Kārsavas novada pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu  Vienības iela 49A-14, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 
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6809 900 0538. Ar Kārsavas novada pašvaldības domes 2015.gada 29.oktobra  lēmumu Nr.1 (prot. 

Nr.12) “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Vienības iela 49A-14, Kārsava, Kārsavas novads 

atsavināšanas cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” tika apstiprināta izsolamā  objekta 

atsavināšanas  cena (pirmās izsoles sākuma cenu) EUR 2200, 00 (divi tūkstoši divi simti  euro un 00 

centi) un apstiprināti izsoels noteikumi.  

Ar Kārsavas novada pašvaldības domes 2015.gada 22.decembra  lēmumu Nr.10 (prot. Nr.15) 

“Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Vienības iela 49A-14, Kārsava, Kārsavas novads atsavināšanu 

otrajā izsolē un grozījumiem izsoles noteikumos” tika apstiprināta izsolamā  objekta atsavināšanas  

cena (otrās izsoles sākuma cenu) EUR 1760, 00 (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit  euro un 00 

centi) un apstiprināti grozījumi izsoles noteikumos.  

Ar Kārsavas novada pašvaldības domes 2016.gada 24.februāra  lēmumu Nr.12 (prot. Nr.3) 

“Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Vienības iela 49A-14, Kārsava, Kārsavas novads atsavināšanu 

trešajā izsolē un grozījumiem izsoles noteikumos” tika apstiprināta izsolamā  objekta atsavināšanas  

cena (trešās izsoles sākuma cenu) EUR 1320, 00 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit euro un 00 

centi) un apstiprināti grozījumi izsoles noteikumos.  

Noteiktajos termiņos netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta  trešās daļas trešais punkts nosaka, 

ka  pēc trešās neveiksmīgās izsoles institūcija, kas organize nekustamā īpašuma atsavināšanu, var 

ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

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

17.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešās daļas trešo 

punktu  , ņemot vērā 2016.gada  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  

attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  

komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR –14 ( 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), 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Uzskatīt par nenotikušu Kārsavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

Vienības iela 49A-14, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 6809 900 0538 trešo izsoli. 

2. Atcelt Kārsavas novada pašvaldības domes 2015.gada 28.maija lēmuma Nr.9 (prot.Nr.5) 

“Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa Nr.14, Vienības ielā 49A, Kārsavā, Kārsavas novadā īpašuma 

nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai”  1.punktu. 

 

 

 

13.& 

Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.10, Vienības ielā 36A Kārsavā, Kārsavas novadā 

īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

/A.Orinska/ 

 

2016.gada 06.aprīlī Kārsavas novada pašvaldībā saņemts A. S., deklarētā dzīvesvieta 

____________, Kārsava, Kārsavas novads,  iesniegums, ar lūgumu sagatavot un nodot atsavināšanai 

pašvaldībai piekrītošu dzīvokli pēc adreses Vienības iela 36A -10, Kārsava, Kārsavas novads.  
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Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas piekto 

punktu atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz dzīvokli Nr.10, Vienības ielā 36A, 

Kārsavā, Kārsavas novadā. 

Pamatojoties  likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par valsts 

un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu , 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un 

sesto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā 2016.gada  25.aprīļa  Kārsavas  novada  

pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR –14 ( 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), Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu- dzīvokļa īpašumu 

Nr.10, Vienības ielā 36A, Kārsava, Kārsavas novads, kura sastāvā ietilpst  dzīvoklis Nr.10 un  

daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 6809 001 0018 001)  kopīpašuma  4850/53474 

domājamās daļas.  

2. Uzdot  Kārsavas novada pašvaldības īpašuma  privatizācijas un atsavināšanas komisijai: 

2.1. veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma Nr.10, Vienības iela 36A, Kārsava, 

Kārsavas novads ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

2.2. organizēt atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ievērojot Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 8.panta otrās un  sestās daļas prasības. 

2.3. veikt dzīvokļa īpašuma Nr.10, Vienības iela 36A, Kārsava, Kārsavas novads atsavināšanu 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktajā  kārtībā. 

 

 

 

14.& 

Par zemes nomas līguma slēgšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts M. K., deklarētā dzīvesvieta _________ Kārsavā, 

Kārsavas novads, 2016.gada 01.aprīļa iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu uz daļu no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0094 , Kārsavā, Kārsavas novads, 5500 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 
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vērā 2016.gada  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   

atklāti balsojot : PAR –14 ( 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), Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Noslēgt ar M. K.  zemes nomas līgumu uz daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6809 001 0094, Kārsavā, Kārsavas novads, 5500 kv.m. platībā, no 2016.gada 01.maija līdz 

2021.gada 01.maijam. 

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.  

 

 

 

15.& 
Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības   ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0126, 

Kārsavas novada  Goliševas pagastā  sagatavošanu atsavināšanai 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. P., deklarētā dzīves vieta _________, Goliševa, 

Goliševas pagasts, Kārsavas novads, 2016.gada 19.aprīļa iesniegums par pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0126, kopējā platība 1,0749 ha, kas atrodas 

Kārsavas novada Goliševas pagastā nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatēts: ka saskaņā ar   

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektās daļas 2.punktu zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0126, kopējā platība 

1,0749 ha ( veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta), kas atrodas 

Kārsavas novada Goliševas pagastā piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai.  Nomas tiesīgā persona A. 

P. ir izmantojis zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar  kadastra apzīmējumu 6854 004 0126 

,  noslēdzot  lauku apvidus zemes nomas līgumu  likuma „ Valsts un pašvaldību īpašuma  

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2ˡ.daļas 

noteiktajā kārtībā.  Minētā zemes vienība nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

 Atbilstoši „Publiskas  personas mantas atsavināšanas  likuma” 4.panta ceturtās daļas 

8.punktā noteiktajam A. P. ir tiesības ierosināt zemes vienības ar kadastra apzīmējums 6854 004 

0126 atsavināšanu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  ņemot vērā 

2016.gada  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   

atklāti balsojot : PAR –14 ( 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), Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1.Nostiprināt īpašuma tiesības uz pašvaldībai piekrītošo neapbūvētu zemes vienību , kadastra 

apzīmējums 6854 004 0126, kopējā platība 1,0749 ha ( veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības 

platība var tikt precizēta), Kārsavas novada Goliševas pagastā uz Kārsavas novada pašvaldības 

vārda. 

    2.Uzdot zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai reģistrēt  pašvaldībai piekrītošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0126, Kārsavas novada Goliševas pagastā , Rēzeknes 

tiesas zemesgrāmatu nodaļā un veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar nekustamā 

īpašuma sagatavošanu atsavināšanai. 

3. Ar šī lēmuma izpildi saistītos izdevumus segt no  Kārsavas novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

 

 

 

16.& 
Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības   ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0061, 

Kārsavas novada  Goliševas pagastā  sagatavošanu atsavināšanai 

 /A.Orinska/  

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts P. F., deklarētā dzīves vieta _____________, Ludza, 

Ludzas novads, LV-5701, 2016.gada 19.aprīļa iesniegums par pašvaldībai piekrītošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0061, kopējā platība 1,7 ha, kas atrodas Kārsavas novada 

Goliševas pagastā nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatēts: ka saskaņā ar   

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektās daļas 2.punktu zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0061, kopējā platība 

1,7 ha ( veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta), kas atrodas Kārsavas 

novada Goliševas pagastā piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai.  Nomas tiesīgā persona P. F. ir 

izmantojis zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar  kadastra apzīmējumu 6854 004 0126 , 

2009.gada 12.maijā noslēdzot  lauku apvidus zemes nomas līgumu  reģ.Nr.22 likuma „ Valsts un 

pašvaldību īpašuma  privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 

25.panta 2ˡ.daļas noteiktajā kārtībā.  Minētā zemes vienība nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

 Atbilstoši „Publiskas  personas mantas atsavināšanas  likuma” 4.panta ceturtās daļas 

8.punktā noteiktajam P. F. ir tiesības ierosināt zemes vienības ar kadastra apzīmējums 6854 002 

0061 atsavināšanu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  ņemot vērā 

2016.gada  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   

atklāti balsojot : PAR –14 ( 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), Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1.Nostiprināt īpašuma tiesības uz pašvaldībai piekrītošo neapbūvētu zemes vienību , kadastra 

apzīmējums 6854 002 0061, kopējā platība 1,7 ha ( veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības 

platība var tikt precizēta), Kārsavas novada Goliševas pagastā uz Kārsavas novada pašvaldības 

vārda. 

    2.Uzdot zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai reģistrēt  pašvaldībai piekrītošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0061, Kārsavas novada Goliševas pagastā , Rēzeknes 

tiesas zemesgrāmatu nodaļā un veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar nekustamā 

īpašuma sagatavošanu atsavināšanai. 

 3. Ar šī lēmuma izpildi saistītos izdevumus segt no  Kārsavas novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

 

 

 

17.& 
Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 6854 003 0115, 

Kārsavas novada Goliševas pagastā sagatavošanu atsavināšanai 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts lauksaimniecības ražojumu kopīgās pārstrādes un 

realizācijas kooperatīvās sabiedrības “STRAUJA”, reģistrācijas Nr.46803002530, juridiskā adrese: 

Goliševa, Goliševas pagasts, Kārsavas novads, LV-5704, valdes priekšsēdētāja M.Belokurova, 

2016.gada 6.aprīļa iesniegums par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6854 003 0115, kopējā platība 23,7 ha, kas atrodas Kārsavas novada Goliševas pagastā nodošanu 

atsavināšanai. 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatēts: ka saskaņā ar   

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektās daļas 2.punktu zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6854 003 0115, kopējā platība 

23,7 ha ( veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta), kas atrodas 

Kārsavas novada Goliševas pagastā piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai.  Nomas tiesīgā persona  ir 

izmantojusi zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar  kadastra apzīmējumu 6854 003 0115 , 

2009.gada 12.maijā noslēdzot lauku apvidus zemes nomas līgumu (reģ.Nr.26) likuma „ Valsts un 

pašvaldību īpašuma  privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 

25.panta 2ˡ.daļas noteiktajā kārtībā.  Minētā zemes vienība nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

 Atbilstoši „Publiskas  personas mantas atsavināšanas  likuma” 4.panta ceturtās daļas 

8.punktā noteiktajam lauksaimniecības ražojumu kopīgās pārstrādes un realizācijas kooperatīvās 

sabiedrības “STRAUJA”, reģistrācijas Nr.46803002530, juridiskā adrese: Goliševa, Goliševas 

pagasts, Kārsavas novads, LV-5704, valdes priekšsēdētājam  M.Belokurovam  ir tiesības ierosināt 

zemes vienības  , kadastra apzīmējums 6854 003 0115 atsavināšanu.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,   ņemot vērā 

2016.gada  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   

atklāti balsojot : PAR –14 ( 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), Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1.Nostiprināt īpašuma tiesības uz pašvaldībai piekrītošo neapbūvētu zemes vienību , kadastra 

apzīmējums 6854 003 0115, kopējā platība 23,7 ha ( veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības 

platība var tikt precizēta), Kārsavas novada Goliševas pagastā uz Kārsavas novada pašvaldības 

vārda. 

    2.Uzdot zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai reģistrēt  pašvaldībai piekrītošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 6854 003 0115, Kārsavas novada Goliševas pagastā , Rēzeknes 

tiesas zemesgrāmatu nodaļā un veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar nekustamā 

īpašuma sagatavošanu atsavināšanai. 

 3. Ar šī lēmuma izpildi saistītos izdevumus segt no  Kārsavas novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

 

 

 

18.& 
Par pašvaldībai piekrītošā  nekustamā īpašuma “Vējiņi”,  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6894 011 0029, Kārsavas novada  Salnavas pagastā  sagatavošanu atsavināšanai 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts G. K., deklarētā dzīves vieta _________Salnava, 

Salnavas pagasts, Kārsavas novads, 2016.gada 11.aprīļa iesniegums par pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0029, kopējā platība 2,00 ha, kas atrodas Kārsavas 

novada Salnavas pagastā nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatēts: ka saskaņā ar   

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektās daļas 1.punktu zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0029, kopējā platība 

2,00 ha ( veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta), kas atrodas 

Kārsavas novada Salnavas pagastā piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. Uz zemes vienības atrodas 

G.K. piederošas ēkas un būves.  Nomas tiesīgā persona G. K. ir izmantojusi zemes nomas 

pirmtiesības uz zemes vienību ar  kadastra apzīmējumu 6894 011 0029 ,  noslēdzot lauku apvidus 

zemes nomas līgumu  likuma „ Valsts un pašvaldību īpašuma  privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 4.daļas noteiktajā kārtībā.  Minētā zemes 

vienība nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

 Atbilstoši „Publiskas  personas mantas atsavināšanas  likuma” 4.panta ceturtās daļas 3. un  

8.punktā noteiktajam G. K. ir tiesības ierosināt zemes vienības ar kadastra apzīmējums 6894 011 

0029 atsavināšanu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu ,  ņemot vērā 

2016.gada  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   

atklāti balsojot : PAR –14 ( 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), Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1.Nostiprināt īpašuma tiesības uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu “Vējiņi”, 

apbūvētu zemes vienību , kadastra apzīmējums 6894 011 0029, kopējā platība 2,00 ha ( veicot 

kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta), Kārsavas novada Salnavas pagastā 

uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

    2.Uzdot zemes lietu speciālistei Ludmilai Krišānei reģistrēt  pašvaldībai piekrītošo  nekustamo 

īpašumu “Vējiņi”, apbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0029, Kārsavas 

novada Salnavas pagastā , Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļā un veikt visas nepieciešamās 

darbības, kas saistītas ar nekustamā īpašuma sagatavošanu atsavināšanai. 

3. Ar šī lēmuma izpildi saistītos izdevumus segt no  Kārsavas novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

 

 

 

 

19.& 
Par pašvaldībai piekrītošā  nekustamā īpašuma “Cirši”,  zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 6868 008 0209, Kārsavas novada  Malnavas pagastā  sagatavošanu 

atsavināšanai 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts K. L., deklarētā dzīves vieta ________, Rīga, 

2016.gada 07.aprīļa iesniegums par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6868 008 0209, kopējā platība 3,6 ha, kas atrodas Kārsavas novada Malnavas pagastā nodošanu 

atsavināšanai. 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatēts: ka saskaņā ar   

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektās daļas 1.punktu zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0209, kopējā platība 

3,6 ha ( veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta), kas atrodas Kārsavas 

novada Malnavas pagastā piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. Uz zemes vienības atrodas K. L. 

valdījumā esošas ēkas un būves.  Nomas tiesīgā persona K. L. ir izmantojusi zemes nomas 

pirmtiesības uz zemes vienību ar  kadastra apzīmējumu 6894 011 0029 ,  noslēdzot lauku apvidus 

zemes nomas līgumu  likuma „ Valsts un pašvaldību īpašuma  privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 4.daļas noteiktajā kārtībā.  Minētā zemes 

vienība nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

 Atbilstoši „Publiskas  personas mantas atsavināšanas  likuma” 4.panta ceturtās daļas 3. un  

8.punktā noteiktajam K. L. ir tiesības ierosināt zemes vienības ar kadastra apzīmējums 6868 008 

0209 atsavināšanu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 

2016.gada  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   

atklāti balsojot : PAR –14 ( 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), Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1.Nostiprināt īpašuma tiesības uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu “Cirši”, apbūvētu 

zemes vienību , kadastra apzīmējums 6868 008 0209, kopējā platība 3,6 ha ( veicot kadastrālo 

uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta), Kārsavas novada Malnavas pagastā uz 

Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

    2.Uzdot zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai reģistrēt  pašvaldībai piekrītošo  

nekustam īpašumu “Cirši”, apbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0209, 

Kārsavas novada Malnavas pagastā , Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļā un veikt visas 

nepieciešamās darbības, kas saistītas ar nekustamā īpašuma sagatavošanu atsavināšanai. 

 3. Ar šī lēmuma izpildi saistītos izdevumus segt no  Kārsavas novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

 

 

20.& 
Par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Zilaiskalns” , Kārsavas novada  Salnavas 

pagastā  sagatavošanu atsavināšanai 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts E. L., deklarētā dzīves vieta _________, Salnavas 

pagasts, Kārsavas novads, 2016.gada 05.aprīļa iesniegums par pašvaldībai piekrītošā nekustamā 

īpašuma “Zilaiskalns”, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 006 0048, 6894 006 0049, 

6890 006 0460, 6894 006 00475, 6894 005 0166, kopējā platība 8,9 ha, kas atrodas Kārsavas novada 

Salnavas pagastā nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatēts: ka saskaņā ar   

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektās daļas 2.punktu nekustamais īpašums “Zilaiskalns”, kurš sastāv no piecām zemes 

vienībām: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0048 -1,3 ha platībā, 6894 006 0049- 

1,7 ha platībā, 6890 006 0460- 1,3 ha platībā, 6894 006 00475 -1,1 ha platībā, 6894 005 0166-3,5 

ha platībā, kopējā platība 8,9 ha, ( veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību platības var tikt 

precizētas), kas atrodas Kārsavas novada Salnavas pagastā piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai.  

Nomas tiesīgā persona E. L. ir izmantojis zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienībām ar  kadastra 

apzīmējumiem 6894 006 0048, 6894 006 0049, 6890 006 0460, 6894 006 00475, 6894 005 0166  , 

2009.gada 20.aprīlī noslēdzot lauku apvidus zemes nomas līgumu  reģ.Nr.332 likuma „ Valsts un 

pašvaldību īpašuma  privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 

25.panta 2ˡ.daļas noteiktajā kārtībā.  Minētās zemes vienība nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

 Atbilstoši „Publiskas  personas mantas atsavināšanas  likuma” 4.panta ceturtās daļas 

8.punktā noteiktajam E. L. ir tiesības ierosināt zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  6894 006 

0048, 6894 006 0049, 6890 006 0460, 6894 006 00475, 6894 005 0166 atsavināšanu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  ņemot vērā 

2016.gada  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   

atklāti balsojot : PAR –14 ( 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), Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1.Nostiprināt īpašuma tiesības uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu “Zilaiskalns” 

neapbūvētām zemes vienībām  ar  kadastra apzīmējumiem 6894 006 0048, 6894 006 0049, 6890 006 

0460, 6894 006 00475, 6894 005 0166, kopējā platība 8,9 ha ( veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes 

vienību platības var tikt precizētas), Kārsavas novada Salnavas pagastā uz Kārsavas novada 

pašvaldības vārda. 

    2.Uzdot zemes lietu  speciālistei Ludmilai Krišānei reģistrēt  pašvaldībai piekrītošo nekustamo 

īpašumu “Zilaiskalns”, Kārsavas novada Salnavas pagastā , Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļā 

un veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar nekustamā īpašuma sagatavošanu 

atsavināšanai. 

3. Ar šī lēmuma izpildi saistītos izdevumus segt no  Kārsavas novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

 

 

 

 

                                                                     21.& 

Par paredzētās darbības akceptēšanu 

/I.Silicka/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts O.O. iesniegums, kurā viņa lūdz akceptēt paredzēto 

darbību: derīgo izrakteņu ieguvi atradnē "Vasariņas" (Kārsavas novada Mērdzenes pagastā, zemes 

īpašumā Vasariņas, zemes kadastra Nr.68720070009). Īpašuma kopplatība 46,2ha. Īpašums sastāv 

no trijiem zemes gabaliem: 

1. Zemes gabals kadastra Nr.6872 007 0009, platība 19,9ha; 

2. Zemes gabals Nr.6872 007 0010, platība 12,8 ha; 

3. Zemes gabals Nr.6872 007 0011, platība 13,5 ha. 

Derīgo izrakteņu atradnei "Vasariņas" ir noteikti 3 iecirkņi - Vasariņas 1, Vasariņas 2 un 

Vasariņas 3, kuros aprēķināti un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir akceptēti derīgo izrakteņu 

krājumi. 
Izskatot O. O. iesniegumu „Par paredzētās darbības akceptāciju” un iesniegumam pievienotos 

dokumentus, kā arī Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu Nr. 1, pamatojoties uz likuma „”Par ietekmes 

uz vidi novērtējuma 22.panta otro dalu un MK 13.01.2015. noteikumu Nr. 13 „Kārtība, kādā  novērtē 

paredzētās darbības ietekmes uz vidi un akceptē paredzēto darbību”  67.un 68.punktu , ņemot vērā 

2016.gada  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   

atklāti balsojot : PAR –14 ( 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), Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

1. Akceptēt paredzēto darbību „Derīgo izrakteņu ieguve derīgo izrakteņu atradnē „Vasariņas”, 

zemes īpašumā Vasariņas Mērdzenes pagastā, Kārsavas novads, kas sastāv no trijiem zemes 
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gabaliem (zemes kadastra Nr. 6872 007 0009, Nr. 6872 007 0010 un Nr. 687 007 0011)” ar 

papildus nosacījumu:  

Pirms pazemes ūdens līmeņa pazemināšanas un derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanas, 

paredzētās darbības veicējam izstrādāt pazemes ūdens monitoringa programmu un 

uzsākt gruntsūdens līmeņa novērojumus plānojamo karjeru depresijas piltuves zonā 

esošo viensētu akās tā, lai novērojumu ilgums pirms pazemes ūdens līmeņa 

pazemināšanas uzsākšanas būtu vismaz 9 mēneši. Monitoringa programma 

saskaņojama ar pašvaldību, un monitoringa rezultātu apkopojums iesniedzams arī 

pašvaldībā. 

2. Ūdens pazemināšanās gadījumā, plānojamā karjera depresijas piltuves  

zonā esošo viensētu akās derīgo izrakteņu ieguvējam ir jānodrošina dzeramā ūdens aku 

ierīkošana, saskaņojot ar viensētas īpašnieku un darot zināmu pašvaldībai. 

3. Nosūtīt pieņemto lēmumu ierosinātājam un Vides pārraudzības valsts birojam.  

Šo lēmumu iesniedzēja var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot 

sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV 

4601. 

 

 

 

 

22.& 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir  saņemts D. K., dekl.dzīvesvieta __________, Ludza, 

10.03.2016. iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par I. P. Z. deklarēto dzīvesvietu pēc adreses 

__________Rūzori, Mērdzenes pag., Kārsavas novads, LV5726. 
 2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu, „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 

12.panta 1.daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 11.02.2003. noteikumiem nr.72 „Kārtība, 

kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, ņemot vērā 2016.gada  25.aprīļa  Kārsavas  novada  

pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot : PAR –14 ( 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), Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

  

2.1.Anulēt I. P. Z. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē _______ Rūzori, 

Mērdzenes pag., Kārsavas novads, LV5726; 

 2.2.Anulēt ziņas par I. P. Z. deklarēto dzīvesvietu ar Kārsavas novada domes lēmuma 

pieņemšanas datumu; 
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 2.3.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot I. P. Z., 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.  

 

 

 

                                                                       

 

23.& 

Par īres un komunālo maksājumu 

parādu dzēšanu 
/V.Lipska/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi īres un komunālo maksājumu parāda esamību 

personām, kuras ir mirušas, kā arī trūcīgām personām, kuras ir atteikušās no dzīvokļa lietošanas 

tiesībām vai kurām ir izbeigtas dzīvokļa īres tiesības.  

 2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, MK 2009.gada 

15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 

100.punktu, ņemot vērā 2016.gada  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  

attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  

komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns,   Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs 

Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) 

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

 

 

 

 2.1.Dzēst komunālo maksājumu parādu EUR 21,91 mirušajai personai Vladislavam Šicānam 

/bija izīrēts pašvaldībai piederošs dzīvoklis Malnavas pagastā/. 

 2.2. Dzēst īres un komunālo maksājumu parādu trūcīgajām personām, kurām bija izīrēti 

pašvaldībai piederoši dzīvokļi Malnavas pagastā, kurām ir izbeigtas vai kuras atteikušās no dzīvokļa 

lietošanas tiesībām: 

 - A. L. – EUR 22,10 /kanalizācija/; 

 - D. N. – EUR 22,56 /īre, apkure, atkritumi/; 

 - M. K.– EUR 25,50 /gāzes apkope/; 

 - M. Z. – EUR 8,15 /atkritumi/. 

  KOPĀ – EUR 100,22. 

 

 

 

 

                                                                      24.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļu pārmaksu dzēšanu 

/V.Lipska/ 
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 Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas, kas ir radušās 

pirms vairāk nekā trim gadiem. 

  Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka nodokļa pārmaksa ir 

radusies tādiem pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem, kas nav nodoti lietošanā vai 

iznomāti citām personām, tāpēc nekustamā īpašuma nodoklis nav rēķināms, jo pašvaldība nav 

atzīstama par nodokļa maksātāju zemāk minēto likuma normu izpratnē, bet nekustamā īpašuma 

nodokļa apmaksa ir veikta.  

 Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 2.daļas 1. un 11.punktam, ar nodokli 

nepaliek pašvaldības nekustamo īpašumu, kuru lieto pašvaldības dome, kā arī tās izveidotās iestādes, kuras 

tiek finansētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem un atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī 

citām personām iznomāto vai valdījumā nodoto pašvaldības nekustamo īpašumu, kurš tiek izmantots 

medicīnas vai sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai, un nekustamo īpašumu, kas radīts, īstenojot privātās 

un publiskās partnerības projektu, un tiek lietots pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai, kā arī sociālās 

dzīvojamās mājas un sociālos dzīvokļus; valstij un pašvaldībām piekritīgo nekustamo īpašumu, kas nav 

nodots lietošanā vai iznomāts. 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 251.pantu,   ņemot vērā 2016.gada  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās 

finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,   Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs 

Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) 

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

 

 

 

 Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu Kārsavas novada pašvaldībai kopsummā EUR 

76.99 /Septiņdesmit seši euro 99 centi/ 

 

 

Konts   Adrese Īpašnieks 

Summa 

(EUR 

10544 Z Alejas iela  76A Kārsavas novada pašvaldība 0.31 

10144 Z Lauku iela   6 Kārsavas novada pašvaldība 0.38 

10429 Z Krasta iela   5 Kārsavas novada pašvaldība 0.61 

10463 Z Zaļā iela  13 Kārsavas novada pašvaldība 1.45 

10447 Z Smilšu iela  27 Kārsavas novada pašvaldība 1.69 

10385 Z Vienības iela  71 Kārsavas novada pašvaldība 1.72 

10462 Z Dzirnavu iela  40 Kārsavas novada pašvaldība 2.23 

10356 Z Teātra iela  25 Kārsavas novada pašvaldība 2.80 

10478 Z Zaļā iela  23 Kārsavas novada pašvaldība 2.85 

10730 Z Latgales iela  16A Kārsavas novada pašvaldība 3.69 

10106 Z Vienības iela  27 Kārsavas novada pašvaldība 7.11 

10185 Z Saules iela  29 Kārsavas novada pašvaldība 7.11 
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10196 Z Vienības iela  95 Kārsavas novada pašvaldība 7.11 

10526 Z Raiņa iela   2 Kārsavas novada pašvaldība 7.11 

10113 Z Lauku iela  11 Kārsavas novada pašvaldība 8.01 

10167 Z Vienības iela  83 Kārsavas novada pašvaldība 8.65 

10358 Z Alejas iela  14 Kārsavas novada pašvaldība 10.42 

17593 Ē Alejas iela  14 Kārsavas novada pašvaldība 3,74 

Skaits : 18   Kopā : 76,99 

 

 

 

                                                                       25.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļa  

parādu dzēšanu 

/V.Lipska/ 

 

1.Kārsavas novada dome ir konstatējusi nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamību 

Kārsavas novada pašvaldībai. 

  Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka nodokļa parāds 

nepamatoti aprēķināts tādiem pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem, kas nav nodoti 

lietošanā vai iznomāti citām personām. Tādēļ pašvaldība nav atzīstama par nodokļa maksātāju 

zemāk minēto likuma normu izpratnē. 

 Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 2.daļas 1. un 11.punktam, ar nodokli 

nepaliek pašvaldības nekustamo īpašumu, kuru lieto pašvaldības dome, kā arī tās izveidotās iestādes, kuras 

tiek finansētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem un atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī 

citām personām iznomāto vai valdījumā nodoto pašvaldības nekustamo īpašumu, kurš tiek izmantots 

medicīnas vai sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai, un nekustamo īpašumu, kas radīts, īstenojot privātās 

un publiskās partnerības projektu, un tiek lietots pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai, kā arī sociālās 

dzīvojamās mājas un sociālos dzīvokļus; valstij un pašvaldībām piekritīgo nekustamo īpašumu, kas nav 

nodots lietošanā vai iznomāts. 

 Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.daļu, pašvaldību budžetos 

ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda 

naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.  

 Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 4.daļai, attiecīgā pašvaldība reizi 

ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu. 

2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu,  ņemot vērā 2016.gada  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  

apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars 

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,   Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  

Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta 

Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu /pamatparāds un nokavējuma nauda/, kas 

nepamatoti aprēķināts par sekojošiem Kārsavas novada pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem 

īpašumiem kopsummā EUR 1947.68/ Viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit septiņi euro 68 

centi/ t.sk. pamatparāds EUR  977.99 un nokavējuma nauda EUR 969.69: 

 

Konts   Adrese Īpašnieks   
Parāds 

(EUR) 

NN 

(EUR) 

Jāmaksā 

(EUR) 

10703 Z Šosejas iela   1A Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 0.04 0.04 0.08 

10116 Z Avženkas iela   3 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 2.87 2.86 5.73 

10353 Z Zaļā iela   7 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 3.40 3.40 6.80 

10506 Z Saules iela  33 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 4.00 3.99 7.99 

10446 Z Smilšu iela  25 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 4.97 4.94 9.91 

10510 Z Mazā Dārza iela  10 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 5.76 5.76 11.52 

10651 Z Malnavas iela  11 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 6.59 5.65 12.24 

10496 Z 

Skolas Dārzu iela   

4 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 6.50 6.47 12.97 

10122 Z Dzelzceļa iela  10 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 6.50 6.50 13.00 

10035 Z Miera iela  15 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 7.84 7.80 15.64 

10072 Z Miera šķērsiela   1 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 8.12 8.11 16.23 

10574 Z Alejas iela  12 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 8.30 8.29 16.59 

10164 Z Stacijas iela  34 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 8.47 8.43 16.90 

10445 Z Smilšu iela  23 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 8.93 8.92 17.85 

10807 Z Vienības iela  57A Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 10.46 10.46 20.92 

10092 Z Stacijas iela  27 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 11.62 11.57 23.19 

10294 Z Teātra iela  11 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 11.71 11.68 23.39 

10601 Z Vienības iela  86 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 13.22 13.19 26.41 

10369 Z Sporta iela  31 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 13.42 13.42 26.84 

10370 Z Sporta iela  29 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 14.54 14.54 29.08 

23035 Z Teātra iela   1 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 15.89 13.65 29.54 

10610 Z Dzirnavu iela  10 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 14.84 14.81 29.65 

10467 Z Alejas iela  20 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 15.91 15.90 31.81 

10165 Z Stacijas iela  32 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 16.31 16.24 32.55 

10433 Z Dzirnavu iela  28 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 16.58 16.56 33.14 

10189 Z Raiņa iela   3 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 18.34 18.27 36.61 

10847 Z Raiņa iela   2B Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 19.66 19.66 39.32 

10591 Z Skolas iela   3B Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 20.05 20.00 40.05 

10733 Z Latgales iela  24 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 20.33 20.31 40.64 

10345 Z Zaļā iela  12 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 22.81 22.80 45.61 

10068 Z Stacijas iela   9 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 29.42 29.29 58.71 

10086 Z Stacijas iela  15 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 30.51 30.51 61.02 

10336 Z Smilšu iela   5 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 31.49 31.47 62.96 

10755 Z Sporta iela   6 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 38.37 38.20 76.57 
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10321 Z Smilšu iela   6 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 40.69 40.68 81.37 

10108 Z Avženkas iela   2 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 43.85 43.83 87.68 

10041 Z Miera iela   3 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 49.70 49.67 99.37 

10494 Z Šosejas iela  29 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 53.23 53.21 106.44 

10162 Z Stacijas iela  38B Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 60.30 60.29 120.59 

10410 Z Raiņa iela   2A Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 84.87 84.87 169.74 

10285 Z Vienības iela  53 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 98.68 98.67 197.35 

15306 Z Balādes Kārsavas novada pašvaldība Malnava 5.09 5.09 10.18 

17916 Z Zemenes Kārsavas novada pašvaldība Malnava 0.11 0.11 0.22 

14196 Z Mimozas Kārsavas novada pašvaldība Malnava 0.21 0.21 0.42 

17917 Z Valdmaņi Kārsavas novada pašvaldība Malnava 0.33 0.32 0.65 

15307 Z Baroni Kārsavas novada pašvaldība Malnava 0.37 0.36 0.73 

15295 Z Eglupe Kārsavas novada pašvaldība Malnava 2.49 2.49 4.98 

Skaits  47   907.69 903.49 1811.18 

 

 

 

 

Konts   Adrese Īpašnieks   
Parāds 

(EUR) 

NN 

(EUR) 

Jāmaksā 

(EUR) 

15086 Ē 

Vienības iela  

49A Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 4.07 4.05 8.12 

15098 Ē Telegrāfa iela  27 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 1.91 1.91 3.82 

15121 Ē Puškina iela   3 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 2.22 2.21 4.43 

15122 Ē Puškina iela   9 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 2.06 2.05 4.11 

15123 Ē Puškina iela   1 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 0.84 0.84 1.68 

17344 Ē Miera iela   3 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 1.45 1.44 2.89 

17360 Ē Avotu iela  24 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 2.38 2.36 4.74 

17366 Ē Stacijas iela   9 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 4.21 4.19 8.40 

17369 Ē 

Miera šķērsiela   

1 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 1.74 1.74 3.48 

17382 Ē Stacijas iela  27 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 1.20 1.19 2.39 

17429 Ē Stacijas iela  34 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 4.14 4.12 8.26 

17430 Ē Stacijas iela  32 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 4.67 4.64 9.31 

17452 Ē Raiņa iela   3 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 2.16 2.16 4.32 

17563 Ē Smilšu iela   6 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 1.59 1.58 3.17 

17589 Ē Zaļā iela   7 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 2.46 2.45 4.91 

17655 Ē Smilšu iela  23 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 1.84 1.83 3.67 

17674 Ē Alejas iela  20 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 3.44 3.15 6.59 

17690 Ē Saules iela  32A Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 1.71 1.71 3.42 

17747 Ē Skolas iela   3B Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 0.95 0.95 1.90 

17757 Ē Vienības iela  86 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 1.25 1.25 2.50 
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17765 Ē Dzirnavu iela  10 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 0.67 0.66 1.33 

17799 Ē Malnavas iela  11 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 3.73 3.21 6.94 

17822 Ē Latgales iela  17 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 1.52 1.51 3.03 

17862 Ē Latgales iela  24 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 3.17 3.15 6.32 

23036 Ē Teātra iela   1 Kārsavas novada pašvaldība Kārsava 6.36 5.47 11.83 

500961 Ē “Brenči”-  8 Kārsavas novada pašvaldība Malnava 1.45 1.44 2.89 

37235 Ē Cakas Kārsavas novada pašvaldība Malnava 7.11 4.94 12.05 

Skaits  27 Kopā :   70.30 66.20 136.50 

 

 

 

                                                                    26.& 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrādei 

/I.Nagle/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts attīstības nodaļas vadītājas I.Nagles 

iesniegums(Nr.244/1.3.11.1.) ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu EUR 13940 Kārsavas novada 

pašvaldības grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrādei un autoruzraudzībai.                                                                                                                 

Balstoties uz  Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam rīcības plānā noteiktajām 

prioritātēm VP7/ Infrastruktūras attīstība, RV 7.1/ Kārsavas novada sasniedzamības 

uzlabošana un ceļu/ ielas infrastruktūras attīstība un Rīcības plānā noteikto uzdevumu U 7.1.2/ 

Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras tehnisko stāvokli,  plānots piedalīties projekta 

konkursā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” . 

  2016.gada pamatbudžetā pašvaldības grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrādei  plānoti EUR 

16 000 un Līvānu ielas pārbūvei Mērdzenes pagastā plānoti EUR57000. 

Iepirkuma rezultātā  noslēgts līgums ar IK „RK Ceļu projekts” par Kārsavas novada pašvaldības 

grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību  summā EUR 29 934,31(bez 

autoruzraudzības). Nepieciešams papildus finansējums  EUR 13 934,31 (ieskaitot) PVN.   

Savukārt, pēc projekta ‘Līvānu ielas pārbūvei Mērdzenes pagastā’ iepirkuma rezultātiem, izveidojās 

līdzekļu ietaupījums 12200 euro,  kurus lietderīgi novirzīt pašvaldības grants ceļu pārbūves 

būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības veikšanai. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu,21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, ņemot vērā 2016.gada  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  

attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  

komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns,   Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs 

Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) 

; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Piešķirt papildus   līdzekļus  EUR 13940,00 (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit  

euro 00centi) Kārsavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrādei un 

autoruzraudzībai, no tiem EUR 1740 (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit euro 00centi) 

novirzīt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem”. /budžeta klasifikācijas kods 06.601., struktūrvienība-159, ekonomiskās 

klasifikācijas kods 2279/ 

2. Veikt izdevumu  programmas  ‘Līvānu ielas pārbūve Mērdzenes pagastā” samazinājumu par 

EUR 12200,00 (divpadsmit tūkstoši divi simti euro 00centi)/budžeta klasifikācijas kods 

04.510., struktūrvienība-16, ekonomiskās klasifikācijas kods 5213)/ 

3. Atbildīgie par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāja I.Nagle un Mērdzenes pārvaldes 

vadītājs J.Koļčs.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram 

T.Vorkalim. 

 

 

 

 

 

 

                                                           27.& 

                     Par  finansējumu  siltumtrases izbūvei Kārsavas pilsētā 

/I. Nagle/ 

 

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 budžetā plānoti EUR 284432  siltumtrases 

izbūvei Kārsavas pilsētā(no katlu mājas līdz Teātra ielai 3 ar 4 siltummezgliem). Finansēšanas avots 

plānots daļēji no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem (EUR 28260) un daļēji ilgtermiņa aizņēmums 

Valsts kasē (EUR256172).  

 

Veiktā  atklāta konkursa „Siltumtrases izbūve Kārsavas pilsētā “ rezultātā  noslēgts līgums ar 

SIA”HALLE B” par  kopējo summu EUR 193 259,29 t.sk.PVN  EUR 33540,87. 

Būvuzraudzībai paredzamais finansējums – EUR 2000,00.  

Kopā pēc iepirkuma procedūras siltumtrases izbūvei  nepieciešami  EUR195260, tas ir par EUR 

89172 mazāk nekā bija plānots budžetā. 

Ņemot vērā pamatbudžeta ieņēmumu izpildi šā gada pirmajā ceturksnī un līdzekļu atlikumu uz šā 

gada sākumu, siltumtrases izbūves darbus, kuriem tika plānots ņemt aizņēmumu VK,  lietderīgāk 

finansēt no Kārsavas novada pamatbudžeta līdzekļiem, finansējot jau plānotajiem līdzekļiem (EUR 

28260)  papildus 167000 EUR. 

 

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

pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2016.gada  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās 

finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, 
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Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,   Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs 

Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) 

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

 

 
 

 

1. Finansēt EUR 167000 (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši euro 00 centi)  no Kārsavas 

novada pamatbudžeta līdzekļiem  siltumtrases izbūves izdevumus Kārsavas pilsētā /budžeta 

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

2. Palielināt no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalīto iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa atlikuma  plānu  EUR 12000.00 (divpadsmit tūkstoši euro 00 centi) /EKK 1.1.1.1./ 

3. Palielināt no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda iepriekšējā gada atlikumu plānu  EUR 

45684.00(četrdesmit pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit četri euro 00centi) /EKK 

18.6.4.0.01/ 

4. Veikt finansēšanas sadaļā atlikuma uz gada sākumu plāna palielinājumu par EUR 109316,00 

(viens simts deviņi tūkstotis trīs simti sešpadsmit euro 00centi)  /klasifikācijas kods 

F22010000AS)/ 

5. Veikt finansēšanas sadaļā plānotie ilgtermiņa aizņēmumi programmas  ‘Siltumtrases izbūve 

Kārsavas pilsētā” plāna samazinājumu par EUR 256172,00 (divi simti piecdesmit seši 

tūkstoši viens simts septiņdesmit divi euro 00centi)  /aizņēmumu klasifikācijas kods 

F403200200)/ 

6. Veikt izdevumu  programmas  ‘Siltumtrases izbūve Kārsavas pilsētā” plāna samazinājumu 

par EUR 89172,00 (astoņdesmit deviņi tūkstoši viens simts septiņdesmit divi euro 00centi)  

/izdevumu klasifikācijas kods 5218)/ 

7. Atbildīgie par lēmuma izpildi galvenā grāmatvede I.Lustika, izpilddirektors T.Vorkalis. 

attīstības nodaļas vadītāja I.Nagle.  

8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības priekšsēdētājas vietniekam 

P.Laganovskim. 

 

 

 

28.& 

Par  līdzekļu piešķiršanu Kārsavas vidusskolas 1.mācību korpusa sienu pastiprināšanai 

/I. Nagle,S.Sprukte/ 

 

21.04.2016. Kārsavas novada pašvaldībā saņemts Kārsavas vidusskolas direktora E.Puksta 

iesniegums(Nr253./1.3.11.1.) ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu EUR10643  Kārsavas 

vidusskolas 1.mācību korpusa sienu pastiprināšanai un būvuzraudzības pakalpojumiem. 

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

prioritātes VP3/ Iedzīvotāju izglītības līmeņa un sabiedriskās aktivitātes palielināšana, kā arī 

kultūras un sporta pieejamības veicināšana RV 3.1/ Izglītības un sporta infrastruktūras 

attīstība un Rīcības plānā noteikto uzdevumuU3.1.2/ Nodrošināt izglītības iestāžu, kā arī to 

pieguļošās infrastruktūras attīstības un rekonstrukcijas plāna realizāciju ietvaros 2016.gada 
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budžetā plānoti EUR 4500 Kārsavas vidusskolas 1.mācību korpusa sienu pastiprināšanas būvdarbu 

dokumentācijas izstrādei.   

 

Balstoties uz A/S „Komunālprojekta 2013.gada decembra Kārsavas vidusskolas tehniskā stāvokļa 

slēdzienu, šā gada pirmajā ceturksnī tika izstrādāts tehniskais risinājums  sienu konstrukciju 

pastiprināšanai Kārsavas vidusskolai. Darbus veica SIA „Rēzeknes būvprojekts” par kopējo summu 

EUR 1815.  

 Kārsavas vidusskolas 1.mācību korpusa sienu pastiprināšanas darbiem iepirkuma rezultātā  par 

uzvarētāju tika atzīta SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.5”par summu EUR 8134,459 (bez 

PVN),kopējā summa ar PVN- EUR 9842,69. 

Minēto darbu būvuzraudzības pakalpojumu veikšanai nepieciešami EUR 726. 

Ņemot vērā ietaupītos līdzekļus par dokumentācijas izstrādi EUR2685.00, kurus lietderīgi novirzīt 

būvdarbu veikšanai,  papildus Kārsavas vidusskolas 1.mācību korpusa sienu pastiprināšanas 

darbiem un būvuzraudzībai nepieciešami  EUR 7884.00. 

Darbu finansēšanai lietderīgi palielināt pamatbudžeta azartspēļu nodokļa ieņēmumu plānu, jo 

pirmajā ceturksnī ieskaitīti  EUR 3979. Ievērojot piesardzības principu, 2016.gada budžetā 

azartspēļu nodokļa ieņēmumi netika plānoti, jo  iemaksas atkarīgas no uzņēmējdarbības aktivitātēm 

novadā.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu,21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, ņemot vērā 2016.gada  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  

attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  

komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns,   Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs 

Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) 

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

 

 

 

 

 

 

1. Piešķirt pamatbudžeta  līdzekļus  EUR 10569,00 (desmit tūkstoši pieci simti sešdesmit deviņi  

euro 00centi) Kārsavas vidusskolas 1.mācību korpusa sienu pastiprināšanas darbiem un 

būvuzraudzībai /budžeta klasifikācijas kods 09.210., struktūrvienība-51, ekonomiskās 

klasifikācijas kods 5212/ 

2. Veikt izdevumu Kārsavas vidusskolas 1.mācību korpusa sienu pastiprināšanas darbu 

dokumentācijas izstrādes izdevumu  samazinājumu par EUR 2685,00 (divpadsmit tūkstoši 

divi simti euro 00centi)/budžeta klasifikācijas kods 04.510., struktūrvienība-16, 

ekonomiskās klasifikācijas kods 5213)/ 

3. Palielināt azartspēļu nodokļa plānu  EUR7884 .00(septiņi tūkstoši astiņi simti astoņdesmit 

četri euro 00centi) /EKK 5.4.1.0/ 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Kārsavas vidusskolas direktors E.Puksts.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram 

T.Vorkalim. 
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                                                                       29.& 

                                   Par līdzekļu piešķiršanu kapličas remontam 

/S.Sprukte/ 

 

 Malnavas pagasta Zeļčevas kapos / kadastra nr.  6868 0110157/ iedzīvotāji lūdz veikt 

kapličas remontu /13.04.2016 iesniegums Nr. 235/1.3.11.1/. 

Minētā aktivitāte atbilst Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. rīcības plāna 

noteiktās vidējā termiņa prioritātei VP7/Infrastruktūras attīstība, rīcības virziena 

RV7.4/Nodrošināt kapsētu pieejamību U7.4.2/Nodrošināt kapsētu apsaimniekošanu un 

paplašināšanu  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2016.gada  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās 

finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,   Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs 

Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) 

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

 

 

1. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” 300,00 euro (trīs simti eiro, 00 centi)  kapličas remontdarbiem  Zeļčevas kapos 

Malnavas pagastā. (budžeta klasifikācijas kods 08.400., struktūrvienība-43, ekonomiskās 

klasifikācijas kods 2241). 

2.  Veikt izdevumu grozījumus reliģijas finansētajā izdevumu tāmē. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors T.Vorkalis. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 

vietniekam P.Laganovskim. 

 

 

 

                                                               30.& 

Par līdzekļu piešķiršanu Mežvidu pamatskolas autobusa uzturēšanai un remontam 

/S.Sprukte/ 

 

19.04.2016. Kārsavas novada pašvaldībā saņemts Mežvidu pamatskolas direktores V.Krišānes 

iesniegums(Nr250/1.3.11.1.) ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu EUR 3946  skolas autobusa 

uzturēšanai .  

Iesniegumā paskaidrots, ka 2016.gada budžetā autobusa ISUZU HF2124 uzturēšanai un TA plānoti  

EUR2956, taču veicot tehnisko apkopi neparedzēto bojājumu dēļ  izlietoti EUR 3946, bet faktiskā 

autobusa uzturēšanas izdevumu izpilde uz 25.aprīli ir EUR 4395. 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2016.gada  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās 

finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, 
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Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,   Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs 

Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) 

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

 

 

 

 

 

1. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” 3946,00 euro (trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši eiro, 00 centi) Mežvidu 

pamatskolas autobusa ISUZU HF2124 uzturēšanai (budžeta klasifikācijas kods 09.210., 

struktūrvienība-52, ekonomiskās klasifikācijas kods 2242). 

2.  Veikt izdevumu grozījumus Mežvidu pamatskolas finansētajā izdevumu tāmē. 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Mežvidu skolas direktore V.Krišāne. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 

vietniekam P.Laganovskim. 

 

 

 

                                                                     31.& 

                                       Par Vītolu fonda līdzekļu apstiprināšanu 

/S.Sprukte/ 

 

Mežvidu  pamatskolas direktore Vita Krišāne 22.04.2016. iesniegumā Nr.258/1.3.11.1 .informē par 

līdzekļu saņemšanu no Vītolu fonda 400 EUR vērtībā skolas ekskursiju rīkošanai. Par pasākumu 

atbildīgā persona, skolotāja R.Pintāne, sagatavoja pasākumu izdevumu tāmi. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 

2016.gada  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   

atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,   

Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, 

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

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Apstiprināt līdzekļus no Vītolu fonda 400 EUR (četri simti euro 00 centi) vērtībā 

/ekonomiskās klasifikācijas kods 21.4.9.9/. 

1. Saņemtos līdzekļus Mežvidu pamatskolai izlietot skolas ekskursiju rīkošanai, saskaņā ar tāmi 

Nr.1 (budžeta klasifikācijas kods 09.210., struktūrvienība-93, ) 

2.  Veikt grozījumus budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē.  

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Mežvidu skolas direktore V.Krišāne. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram 

T.Vorkalim. 
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                                                                    32.& 

Par saistošo noteikumu Nr.  4  „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  

25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , sociālo 

un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   atklāti 

balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,   Viktors 

Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Kārsavas  novada domes 2015.gada 22.decembra 

saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2016.gada” 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.4  triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai 

elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                      33.& 

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai 

daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai – Vienības iela 74 a, Kārsava, Kārsavas novads 

/M.Karpovs/ 

 

Pamatojoties uz Kārsavas novada domes 25.09.2014. saistošo noteikumu Nr. 20 „Par Kārsavas 

novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo 

māju renovācijai” 14.punktu, Kārsavas novada domes 24.03.2016. sēdes lēmumu Nr.4 „Par 

komisijas izveidi” izskatīja minēto iesniegumu atbilstoši Kārsavas novada domes 25.09.2014. 

saistošajos noteikumos Nr. 20 noteiktajiem kritērijiem pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai , un 

to, ka pašvaldības līdzfinansējuma izvērtēšanas komisija 04.04.2016. (protokols Nr.1) izskatīja 

minēto iesniegumu un atzina minēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju par atbilstošu pašvaldības 

līdzfinansējuma saņemšanai, un saskaņā ar Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-

2018.gadam vidējā termiņa prioritātes VP8/ Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un dabas 
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resursu ilgtspējīga izmantošana, RV 8.3/ Energoefektivitātes paaugstināšana un centralizētā 

siltumapgādes sistēmas attīstība, U 8.3.3/ Dzīvojamās mājas Vienības ielā 74a siltināšana, Kārsava, 

ņemot vērā 2016.gada  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un 

teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  komitejas sēdes 

atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

Poikāns,   Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars 

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

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

1. Piešķirt Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – 

Vienības iela 74 a, Kārsava, Kārsavas novads energoefektivitātes pasākumu veikšanai:  

1.1. mājas energoaudita veikšanai  – līdz 50 % no daudzdzīvokļa dzīvojamās mājas energoaudita 

izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 225.00 Tātad piešķirt 225.00 eiro  

1.2. būvprojekta izstrādei – līdz 50%, bet ne vairāk kā EUR 1150.00. Tātad piešķirt 1150.00 eiro. 

1.3. KOPĀ:   1375.00 eiro      

2. Uzdot domes izpilddirektoram noslēgt rakstisku vienošanos ar SIA „ Kārsavas namsaimnieku” 

par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtību. 

3. Lēmumu izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no Kārsavas novada pašvaldības 

budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Kārsavas novada domes izpilddirektors.  

 

 

34.& 

Par grozījumiem 08.01.2016. lēmumā Nr.1 “ Par prioritāro ceļu saraksta apstiprināšanu 

pašvaldības grants ceļu būvniecībai vai pārbūvei atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Kārsavas novadā.” 

                                                               /T.Vorkalis/ 

 

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

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu 

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

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

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

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

veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.  
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2015.gada 29.oktobrī Kārsavas novada dome ir apstiprinājusi pasākuma „Pamatpakalpojumi 

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

būvniecībai vai pārbūvei Kārsavas novadā.  

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

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

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

virzāmo ceļu sarakstā Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.  

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

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

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

ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros .” 

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

piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu 

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

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

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

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

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

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

Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras tehnisko stāvokli, ņemot vērā 2016.gada  25.aprīļa  

Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –

14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,   Viktors Indričāns , Ligita 

Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis 

Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

Izteikt lēmumu šādā redakcijā: 

 

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

ceļu posmus šādā secībā:  

 

1.1. Nākotnes ielas pārbūve Kārsavas pilsētas teritorijā – no 0.140-0.376 km ( garums 0.236 km); 

1.2. A - 57 Kārsava – Jēči - Otrie Mežvidi ceļa posma pārbūve Malnavas pagastā – no 0.000-1.700 

km ( garums 1.700 km); 

1.2.A-59 Soldoni - Šoseja ceļa posma pārbūve Malnavas pagastā – no 0.000-0.300 km ( garums 

0.300 km); 

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

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

1.5.A-1 Salnava – Aizsili- Bēliņi-Verpeļi ceļa posma pārbūve Salnavas pagastā – no 0.000 – 0.900 

km ( garums 0.900 km ); 

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

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

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

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

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

 

2. Izstrādāt būvprojektus prioritātē Nr.1.1.-1.7. apstiprinātajiem ceļu posmiem. 

 

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

 

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

 

 

35.& 

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

plāna aktualizāciju 

                      /I.Nagle/ 

 

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

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

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

uz VARAM Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī 

87.punktu, ņemot vērā 2016.gada  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  

attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  

komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns,   Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs 

Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) 

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

 

 

 

 

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

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

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

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

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

                    

 

 

                                                                    36.& 

Par saskaņojuma sniegšanu 

/V.Lipska/ 

 

http://www.karsava.lv/
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1. Starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Kārsavas namsaimnieks” kā Pasūtītāju  un 

pilnsabiedrību “Koger un Partneri” kā Uzņēmēju 2008. gada 16.decembrī tika noslēgts līgums Nr.1 

“Kārsavas NAI rekonstrukcija un Alejas ielas KSS ar spiedvadu būvniecība”. Līgums tika noslēgts 

projekta Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/012 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā” 

un Latvijas Republikas Vides ministrijas rīkotā konkursa VIDM 2007/248 “Ūdenssaimniecības 

attīstība Kārsavā” ietvaros. 

2. Līguma ietvaros tika izsniegts līguma izpildes nodrošinājums – AS “SEB Pank” 

12.05.2009. Līguma izpildes garantija Nr.2009006328. Bankas garantijas izsniegšanu nodrošināja 

Koger Projektijuhtimise AS (iepriekšējais nosaukums A/S “Koger&Partnerid”). Tā kā Uzņēmējs 

nebija pienācīgi pagarinājis garantiju, AS “SEB Pank” pēc Pasūtītāja pieprasījuma pārskaitīja 

garantēto summu 62 539,47 LVL (88 985,65 EUR) apmērā Pasūtītājam. SIA “Kārsavas 

namsaimnieks”  neizmantoja naudu būvniecības defektu novēršanai, jo garantijas laikā tādi netika 

konstatēti. 

Pilnsabiedrībai “Koger un Partneri”, reģ. nr. 40103437700, 06.04.2016. ir uzsākts 

likvidācijas process. 

Uzņēmējs ir nodevis /cedējis/ tiesības uz garantijas summu uzņēmumam Calawara Grupp 

OÜ, reģ. Nr.12686882, adrese: Tartu mnt. 84A, Tallina, Harju, Igaunijas Republika. Minētajai 

cesijai piekrīt Koger Projektijuhtimise AS bankrota administrators. 

3.Panākta vienošanās par līguma izpildes nodrošinājuma 62 539,47 LVL (88 985,65 EUR) 

apmērā  atgriešanu uzņēmumam Calawara Grupp OÜ. 

Dome atzīst, ka garantijas summas jeb cedētā nodrošinājuma atgriešana ir likumīga un 

pamatota, SIA “Kārsavas namsaimnieks” minēto garantijas naudu ir jāatgriež uzņēmumam 

Calawara Grupp OÜ 23 mēnešu laikā pēc abu līdzēju vienošanās noslēgšanas. 

 

 4.Pamatojoties uz  SIA “Kārsavas namsaimnieks” statūtu 12.2.punktu, ņemot vērā 2016.gada  

25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , sociālo 

un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,   Viktors 

Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

 Atļaut sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas namsaimnieks” (reģ. 

Nr.56803002941) valdei slēgt “Vienošanos pie 16.12.2008. līguma Nr.1 “Kārsavas NAI 

rekonstrukcija un Alejas ielas KSS ar spiedvadu būvniecība”” par garantijas naudas 

88 985,65 EUR atdošanu Calawara Grupp OÜ, reģ. Nr.12686882, adrese: Tartu mnt. 84A, 

Tallina, Harju, Igaunijas Republika. 

 

 

 

                                                                     37.& 

Par piedalīšanos Latvijas Pašvaldību savienības 27.kongresā un biedru sapulcē 

/ I.Silicka/ 
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 Kārsavas novada pašvaldība ir saņēmusi Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētāja 

Andra Jaunsleiņa 12.04.2016. vēstuli ar uzaicinājumu piedalīties LPS 27.kongresā  un biedru sapulcē  

20.maijā  Liepājas pilsētas Olimpiskajā centrā 

Saskaņā ar LPS statūtu 6.5. punktu ,  kongresā novada pašvaldībai ir 2 delegātu vietas – 

priekšsēdētāja un 1 pašvaldības deputāts. Kongresa dalības maksa saskaņā ar LPS valdes 2016.gada   

1.marta  lēmumu Nr.6 ir EUR 35,00 no katra kongresa delegāta vai dalībnieka. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.panta otro daļu , ņemot vērā 2016.gada  25.aprīļa  

Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –

14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,   Viktors Indričāns , Ligita 

Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis 

Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 Deleģēt Kārsavas novada pašvaldības priekšsēdētāju Ināru Silicku  piedalīties LPS 

27.kongresā un biedru sapulcē  20.maijā  Liepājas pilsētas Olimpiskajā centrā. 

 

 

 

                                                                     38.& 

                                                          Iesniegumu izskatīšana 

                                                           / A.Orinska, P.Laganovskis/ 

 

1. 

Kārsavas novada pašvaldībā 2016.gada 28.martā ir saņemts  A. K., deklarētā dzīvesvieta 

________, Jēkabpils, LV-5202, iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai pašvaldībai piekrītošo 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 007 0077, platība  0,9 ha, kas robežojas ar viņam 

piederošo nekustamo īpašumu “Poļi” (kadastra numurs 3844 012 0079).  

 

Izvērtējot lietas apstākļus konstatēts, ka saskaņā ar Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 

19.jūlija lēmumu Nr.15 (protokols Nr. 6) minētā zemes vienība piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. 

Uz minēto zemes vienību 2009.gada 21.aprīlī ir noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums  

reģ.Nr.335 likuma „ Valsts un pašvaldību īpašuma  privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2ˡ.daļas noteiktajā kārtībā ar citu fizisku personu.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  ņemot vērā 

2016.gada  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  komitejas sēdes atzinumu,   

atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,   

Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, 

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

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

1.Noraidīt  A. K. 2016.gada 28.marta iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6894 007 0077 Kārsavas novada Salnavas pagastā nodošanu atsavināšanai. 

  2.Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas  
 



42 

 

 

2. 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. M. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai dzīvokli 

ar malkas apkuri Kārsavā. 

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

jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, ņemot vērā 2016.gada  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības   

sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,   Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris 

Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

Reģistrēt A. M. pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā 

vispārējā grupā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

                                                                     3. 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts L. K. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai 

dzīvojamo platību Mērdzenes pagastā. 

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

jautājumu risināšanā” 7. panta 1.daļu, ņemot vērā 2016.gada  25.aprīļa  Kārsavas  novada  

pašvaldības   sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra 

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,   Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris 

Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

Noraidīt L. K. iesniegumā izteikto lūgumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, reģistrējot 

viņu pašvaldības palīdzības reģistrā, vispārējā grupā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 

                                                                39.& 

Par  saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Kārsavas novada domes   2015.gada 29.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.15„Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas 

novadā”apstiprināšanu 

 

 

 Pamatojoties uz likuma LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 

43.panta pirmās daļas 13.punktu ,LR  likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”    

35.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr. 913„Noteikumi par 

garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā” 14.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 

„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 17., 19.4. 
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apakšpunktu, ņemot vērā 2016.gada  25.aprīļa  Kārsavas  novada  pašvaldības   sociālo un veselības 

lietu  komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns,   Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs 

Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) 

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

 

 

 

1. Pieņemt  saistošo noteikumu Nr. 5 projektu “ Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 

29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.15  “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā 

/pielikumā/ 
2.Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.15 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā 

veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.                                                        

 

 

 Papildus jautājumi: 

 

40.& 

Par nekustamā īpašuma „ Skanuļi”, kadastra Nr. 6868 013 0038 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 25.04.2016. ir saņemts T. M. iesniegums par nekustamā 

īpašuma “Skanuļi”, kadastra numurs 6868 010 0036 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 
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nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra 

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,   Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris 

Šicāns, Inta Rancāne) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 : 

 

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Skanuļi” Kārsavas novada Malnavas  pagastā ar 

kadastra numuru 6868 010 0036,  atdalot trīs zemes vienības: ar kadastra apzīmējumu 6868 

006 0027- 8,3 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0104-1,2 ha platībā, ar kadastra 

apzīmējumu 6868 006 0121- 26,8 ha platībā,  izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar 

nosaukumu „Mežskanuļi“. 

 

 

 

 
 
                                                                                 41.& 

Par mērķdotācijas mācību grāmatu iegādei sadales kārtību 

(E.Puksts) 

 

Pamatojoties uz 19.01.2016. MK noteikumiem Nr. 41 „Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē 

mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm”,  Izglītības un zinātnes ministrijas 2016.gada 20.aprīļa 

rīkojumu Nr. 151 “Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 

pašvaldībām 2016.gadam” Kārsavas novada pašvaldībai  piešķirta mērķdotācija mācību literatūras 

un mācību līdzekļu iegādei EUR 10389,00.  Sadalot finansējumu, jāņem vērā  izglītojamo skaits uz 

2015.gada 1. septembri. 

Pamatojoties uz augstākminēto, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns,   Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs 

Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) 

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

 

 1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas mācību literatūras un mācību līdzekļu sadales kārtību, piešķirot 

EUR 18,9235 gadā uz vienu 5.-6. gadīgo  izglītojamo Kārsavas novada pirmsskolas izglītības 

iestādēs. 

2. Apstiprināt valsts mērķdotācijas mācību literatūras un mācību līdzekļu sadales kārtību, piešķirot 

EUR 18,9235 gadā uz vienu izglītojamo Kārsavas novada pamata un vispārējās vidējās izglītības 

iestādēs.  

3. Apstiprināt mērķdotāciju mācību grāmatu iegādei EUR 10389.00 apmērā. 

 

Izglītības iestāde 

Izglītojamo skaits 

uz 01.09.2015. 

saskaņā ar VIIS 

Valsts finansējums pamata un 

vispārējās vidējās izglītības 

iestādēm 
(1 skolēnam gadā, EUR-18,9235) 

Valsts finansējums 

 5.-6.gadīgajiem 

 
(1 /bērnam gadā, EUR-18,9235) 

 

Valsts finansējums KOPĀ 
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Mācību 

literatūr

a 

(bibliotē

kas 

fonds) 

(EKK 

9510) 

Mācību 

līdzekļi 

 

 

(EKK 

7310) 

 

 

 

 

KOPĀ 

Kārsavas vsk. 295 - 295 4082,- 1500,- 5582,- - - - 4082,- 1500,- 5582,- 

Mežvidu psk. 59  59 1066,- 50,- 1116,- - - - 1066,- 50,- 1116,- 

Mērdzenes psk. 70 8 78 1245,- 80,- 1325,- 20,- 131,- 151,- 1265,- 211,- 1476,- 

Salnavas psk. 48 2 50 608,- 300,- 908,- 8,- 30,- 38,- 616,- 330,- 946,- 

Malnavas PII - 17 17 - - - - 322,- 322,- - 322,- 322,- 

Aizgāršas PII  - 2 2 - - - - 38,- 38,- - 38,- 38,- 

Mežvidu PII - 16 16 - - - - 303,- 303,- - 303,- 303,- 

Kārsavas PII - 32 32 - - - - 606,- 606,- - 606,- 606,- 

KOPĀ 472 77 549 7001,- 1930,- 8931,- 28,- 1430,- 1458,- 7029,- 3360,- 10389,- 

 

4.Atbildīgie par lēmuma izpildi izglītības iestāžu vadītāji un izglītības metodiķes. 

5.Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājas vietniekam P.Laganovskim. 

 

 

                                                                                42.& 

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai 

dzīvojamai mājai Parka ielā 10, Kārsavā 

                                                                    /I.Silicka/ 

 

18.09.2015. Kārsavas novada pašvaldībā saņemts Kārsavas pilsētas daudzdzīvokļu mājas, Parka 

ielā10, iedzīvotāju pilnvarotā mājas vecākā J. Kaša iesniegums(Nr.814/1.3.11.1.) ar lūgumu piešķirt  

finansējumu mājas piegulošās teritorijas celiņu labiekārtošanai, klāt pievienota veicamo darbu tāme 

summā  EUR3630,59. 

Lūgums atbilst  Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam rīcības plānā 

noteiktajām prioritātēm VP7/ Infrastruktūras attīstība, RV 7.1/ Kārsavas novada sasniedzamības 

uzlabošana un ceļu/ ielas infrastruktūras attīstība un Rīcības plānā noteikto uzdevumu U 7.1.2/ 

Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras tehnisko stāvokli. 

 

Pamatojoties uz Kārsavas novada domes 25.09.2014. saistošo noteikumu Nr. 20 „Par Kārsavas 

novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo 

māju renovācijai” 10.1.punktu, Kārsavas novada dome sniedz līdzfinansējumu līdz 50% no projekta 

kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 5000,00, mājas piebraucamo ceļu, 

iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma renovācijai.  

Balstoties uz minētajiem tiesību aktiem un iesniegto darbu tāmi, pašvaldība var piešķirt maksimālu 

līdzfinansējumu EUR 1815,29 apmērā, daudzdzīvokļu mājas Parka ielā10 piegulošās teritorijas 

celiņu labiekārtošanai . 

Pamatojoties uz augstākminēto, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns,   Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs 
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Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns, Inta Rancāne) 

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

 

1. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” līdzfinansējumu 1815,00 euro (viens tūkstotis astoņi simti piecpadsmit eiro, 00 centi) 

daudzdzīvokļu mājas Parka ielā10, Kārsava, Kārsavas novads, piegulošās teritorijas celiņu 

labiekārtošanai. (budžeta klasifikācijas kods 06.100., struktūrvienība-119, ekonomiskās 

klasifikācijas kods 2279). 

2. Uzdot domes izpilddirektoram noslēgt rakstisku vienošanos ar SIA „ Kārsavas namsaimnieku” 

par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtību. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Kārsavas novada domes izpilddirektors T.Vorkalis 

5.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada domes priekšsēdētājas vietniekam 

P.Laganovskim. 

 

 

Sēde slēgta plkst. 16.15 

  

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 
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