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DOMES

SĒDES PROTOKOLS
Kārsavā

28.07.2016.
Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēde atklāta plkst. 15.05

Nr.9

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka
Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova
Deputāti – Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Juris Vorkalis, Tālis
Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns
Nepiedalās –
Deputāti - Vairis Poikāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns - aizņemts pamatdarbā
Ligita Maģiča - kavējas
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 zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
2. Par apbūvētās zemes venības nomas lietošanas tiesībām
3. Par nekustamā īpašuma „Jaunarāji”, kadastra Nr. 68720020026 sadalīšanu
4. Par nekustamā īpašuma „ Mežrasas”, kadastra Nr. 68720070049 sadalīšanu
5. Par Kārsavas novada pašvaldības domes 16.06.2016. domes lēmuma ( prot. Nr.
8.,2.&) “Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem” precizēšanu

6. Par nekustamā īpašuma „Dravas“ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004
0309 sadales projektu
7. Par nekustamā īpašuma „Dzenežnij Vir “ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6854 004 0402 sadales projektu
8. Par nekustamā īpašuma „Riekstiņi “ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854
001 0067 sadales projektu
9. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības nomas lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemes vienības daļas iznomāšanu
10. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0048, 6894 006 0550, 6894
008 0093 nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu
11. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0193
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes vienības iznomāšanu
12. Par pašvaldībai piekrītošo dzīvokļu iegūšanu pašvaldības īpašumā
13. Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa Nr.8, Vienības ielā 76B, Kārsavā, Kārsavas
novadā īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai
14. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 4-3, Kārsava, Kārsavas novads pārdošanas
cenas apstiprināšanu
15. Par nekustamā īpašuma Liepu iela 3-3, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas
novads pārdošanas cenas apstiprināšanu
16. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 4-3, Kārsava, Kārsavas novads
nodošanu
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
17. Par nekustamā īpašuma Liepu iela 3-3, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
18. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
19. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu jumta renovācijai daudzdzīvokļu
dzīvojamajai mājai „Priednieki”, c..Mērdzene, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā
20. Par īres maksas noteikšanu dzīvojamai mājai „Priednieki”, c.Mērdzene, Mērdzenes
pagastā, Kārsavas novadā
21. Par papildus līdzekļu piešķiršanu jaunu konteinera tipa ģērbtuvju un treneru telpu
iegādei.
22. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Kārsavas vidusskolas 1. Mācību korpusa sienu
pastiprināšanas būvprojekta izmaiņām , būvekspertīzei un būvuzraudzībai.
23. Par papildus līdzekļu piešķiršanu jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā būvprojekta
izstrādei un autoruzraudzībai.
24. Par
līdzekļu
piešķiršanu
izmaksu-ieguvumu
analīzes
izmaksām
projektam”Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas un
Kārsavas novados”.
25. Par projekta „saREDZI latgalīšu volūdu 3” apstiprināšanu un līdzfinasējuma
nodrošināšanu
26. Par ziedojumu fonda līdzekļu apstiprināšanu
27. Par saistošo noteikumu Nr. 8
„Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada
22.decembrī saistošajos noteikumos Nr.18 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu
2016. gadam” apstiprināšanu

28. Par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Mežvidu ūdenskrātuvē
29. Par saistošo noteikumu Nr.9„Par licencēto makšķerēšanu Mežvidu ūdenskrātuvē”
apstiprināšanu
30. Par pakalpojuma līguma slēgšanu ar SIA “Kārsavas namsaimnieks”
projekta”Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas un Kārsavas
novados” realizācijai
31. Par ēkas iznomāšanu
32. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamai mājai Skolas ielā 3c,Kārsavā
33. Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu piešķiršanu komerczvejai Numernes
ezerā 2016.gadam

Sēdes vadītāja Ināra Silicka piedāvā balsot par domes sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns,
Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns,
Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav , domes sēdes darba kārtība apstiprināta. Sēdes
darba kārtībā 33 jautājumi.
Sēdes vadītāja Ināra Silicka piedāvā balsot par domes sēdes papildus darba kārtību.
Sēdes papildus darba kārtībā 5 jautājumi.
Papildus jautājumi:
1. Par Kārsavas novada pašvaldības domes 2014. gada 23. janvāra lēmuma “Par
nekustamā īpašuma „ Krustceļmājas” kadastra Nr. 6870 006 0235 sadalīšanu”
precizēšanu
2. Par nekustamā īpašuma „Kalnāres”, kadastra Nr. 68700090109 sadalīšanu
3. Par telpas nomas līguma pagarināšanu
4. Par telpu iznomāšanu
5. Par Kārsavas pilsētas Nākotnes ielas seguma atjaunošanu
Atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns,
Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors
Indričāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav , domes sēdes papildus darba kārtība
apstiprināta.

Tādējādi darba kārtība ir sekojoša:
1. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
2. Par apbūvētās zemes venības nomas lietošanas tiesībām
3. Par nekustamā īpašuma „Jaunarāji”, kadastra Nr. 68720020026 sadalīšanu
4. Par nekustamā īpašuma „ Mežrasas”, kadastra Nr. 68720070049 sadalīšanu
5. Par Kārsavas novada pašvaldības domes 16.06.2016. domes lēmuma ( prot. Nr.
8.,2.&) “Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem” precizēšanu
6. Par nekustamā īpašuma „Dravas“ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004
0309 sadales projektu
7. Par nekustamā īpašuma „Dzenežnij Vir “ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6854 004 0402 sadales projektu
8. Par nekustamā īpašuma „Riekstiņi “ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854
001 0067 sadales projektu
9. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības nomas lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemes vienības daļas iznomāšanu
10. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0048, 6894 006 0550, 6894
008 0093 nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu
11. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0193
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes vienības iznomāšanu
12. Par pašvaldībai piekrītošo dzīvokļu iegūšanu pašvaldības īpašumā
13. Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa Nr.8, Vienības ielā 76B, Kārsavā, Kārsavas
novadā īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai
14. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 4-3, Kārsava, Kārsavas novads pārdošanas
cenas apstiprināšanu
15. Par nekustamā īpašuma Liepu iela 3-3, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas
novads pārdošanas cenas apstiprināšanu
16. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 4-3, Kārsava, Kārsavas novads
nodošanu
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
17. Par nekustamā īpašuma Liepu iela 3-3, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
18. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
19. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu jumta renovācijai daudzdzīvokļu
dzīvojamajai mājai „Priednieki”, c..Mērdzene, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā
20. Par īres maksas noteikšanu dzīvojamai mājai „Priednieki”, c.Mērdzene, Mērdzenes
pagastā, Kārsavas novadā
21. Par papildus līdzekļu piešķiršanu jaunu konteinera tipa ģērbtuvju un treneru telpu
iegādei.
22. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Kārsavas vidusskolas 1. Mācību korpusa sienu
pastiprināšanas būvprojekta izmaiņām , būvekspertīzei un būvuzraudzībai.

23. Par papildus līdzekļu piešķiršanu jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā būvprojekta
izstrādei un autoruzraudzībai.
24. Par
līdzekļu
piešķiršanu
izmaksu-ieguvumu
analīzes
izmaksām
projektam”Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas un
Kārsavas novados”.
25. Par projekta „saREDZI latgalīšu volūdu 3” apstiprināšanu un līdzfinasējuma
nodrošināšanu
26. Par ziedojumu fonda līdzekļu apstiprināšanu
27. Par saistošo noteikumu Nr. 8
„Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada
22.decembrī saistošajos noteikumos Nr.18 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu
2016. gadam” apstiprināšanu
28. Par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Mežvidu ūdenskrātuvē
29. Par saistošo noteikumu Nr.9„Par licencēto makšķerēšanu Mežvidu ūdenskrātuvē”
apstiprināšanu
30. Par pakalpojuma līguma slēgšanu ar SIA “Kārsavas namsaimnieks”
projekta”Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas un Kārsavas
novados” realizācijai
31. Par ēkas iznomāšanu
32. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamai mājai Skolas ielā 3c,Kārsavā
33. Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu piešķiršanu komerczvejai Numernes
ezerā 2016.gadam
34. Par Kārsavas novada pašvaldības domes 2014. gada 23. janvāra lēmuma “Par
nekustamā īpašuma „ Krustceļmājas” kadastra Nr. 6870 006 0235 sadalīšanu”
precizēšanu
35. Par nekustamā īpašuma „Kalnāres”, kadastra Nr. 68700090109 sadalīšanu
36. Par telpas nomas līguma pagarināšanu
37. Par telpu iznomāšanu
38. Par Kārsavas pilsētas Nākotnes ielas seguma atjaunošanu

1.&
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
/Ziņo: A.Orinska/
Kārsavas novada pašvaldībā ir 06.07.2016. ir saņemts V. N., deklarētā dzīves vieta“Pavasari“, Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov., iesniegums ( reģ. N. 11.3.11/472), kurā viņš
lūdz pagarināt nomas lietošanā, saskaņā ar 06.04.2009. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 12
iznomātās, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0280-1,3ha
platībā nomas darbības termiņu līdz 2021. gada 31.decembrim.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, “Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta otro
daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību nosacījumiem“,
ar 06.04.2009. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.12, 7.2. punktu, kā arī ņemot vērā 2016.gada
25.jūlija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo
un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot
: PAR –11 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta
Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris Vorkalis),
PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Pagarināt starp Kārsavas novada pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un V. N. kā
nomnieku no otras puses, saskaņā ar 06.04.2009. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.12,
nomātās pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0280 1,3 ha
platībā nomas līguma darbības termiņu līdz 2025.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai mēneša
laikā no šā lēmuma pieņemšanas sagatavot grozījumus augstāk minētā lauku apvidus zemes nomas
līgumā.
2.&
Par apbūvētās zemes vienības nomas lietošanas tiesībām
/Ziņo: A.Orinska/
Kārsavas novada pašvaldībā 06.07.2016. ir saņemts J. V., dzīves vieta deklarēta“Baltbērzi”, Krīvu Stiglova, Mērdzenes pag., Kārsavas nov., iesniegums par pašvaldībai piekritīgās
apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0166 nomas lietošanas tiesībām.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0166 0,3 ha platībā
nomu,
pamatojoties uz “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta otro daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 30.08.2005.
noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un
nomas maksas aprēķināšanas kārtību” normām, 21.04.2009. starp pašvaldību kā iznomātāju no
vienas puses un O. G. kā nomnieku no otras puses, 15.06.2012. bija noslēgts lauku apvidus zemes
nomas līgums, reģ. Nr.57.
O. G. mirusi 10.05.2015., uz zemes gabala esošās ēkas ir J. V. lietošanā un piekrīt minētās
personas mājsaimniecībai.
J. V. lūdz iznomāt viņas lietošanā esošo ēku uzturēšanai nepieciešamo zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6872 001 0166 0,3ha platībā uz 10 gadiem.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” II daļas Apbūvēta publiskas personas zemesgabala nomas līguma
noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēķināšanas kārtība prasībām likuma „Par pašvaldībām” 21.
Panta 27. Punktu, Ministru, kā arī ņemot vērā 2016.gada 25.jūlija Kārsavas novada pašvaldības

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –11 ( Ināra Silicka, Edgars
Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars
Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris Vorkalis), PRET –nav ; ATTURAS –nav,
Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Izbeigt ar 2016. gada 1.augustu starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un O. G.
kā nomnieku no otras puses, 15.06.2012. bija noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma,
reģ. Nr.57 darbību.
2. Iznomāt J. V. pašvaldībai piekritīgo apbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872
001 0166 0,3 ha platībā, adrese- „Baltbērzi“, Krīvu Stiglova, Mērdzenes pag., Kārsavas
nov., uz kuras atrodas minētās personas lietošanā esošās ēkas, kas piekrīt šīs personas
mājsaimniecībai, ar 2016. gada 1.augustu līdz 2025.gada 31. decembrim, nosakot zemes
vienības nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai mēneša
laikā nošā lēmuma pieņemšanas sagatavot augstāk lauku apvidus zemes nomas līgumu.

3.&
Par nekustamā īpašuma „Jaunarāji”, kadastra Nr. 68720020026 sadalīšanu
/Ziņo: A.Orinska/
Kārsavas novada pašvaldībā 16.06.2016.ir saņemts nekustamā īpašuma “Jaunarāji”
īpašnieka S. N. pilnvarotās personas R. P., iesniegums par nekustamā īpašuma „ Jaunarāji” Kārsavas
novada Mērdzenes pagastā ar kadastra Nr. 6872 002 0026 sadalīšanu, atdalot vienu zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 6872 003 0015 -8,3ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar
nosaukumu „Aveņkalni“.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32., 33. Pantu, pēc tiesīgās
personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams
izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos
īpašumos vai grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma
objektus (t.sk. zemes vienības).
Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē
Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums. Saskaņā ar šā likuma 14.panta otro un trešo
daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome ar lēmumu.
Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta ceturtā daļa nosaka, ka
apstiprinātie nosaukumi novada pagastā nedrīkst atkārtoties, un tiem jāatbilst Valsts valodas likumā
noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu
dokumentu veidā, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.un 84. pantam, Apdzīvoto
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta trešajai daļai, sniedzamas Valsts zemes dienestam datu
aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā
pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma” 19.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu,
kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos
nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām, kā arī ņemot vērā 2016.gada 25.jūlija Kārsavas
novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu,
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –11 ( Ināra
Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs
Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris Vorkalis), PRET –nav ;
ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „ Jaunarāji ” Kārsavas novada Mērdzenes
pagastā ar kadastra numuru 6872 002 0026, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6872 003 0015-8,3ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
„Aveņkalni “.

4.&
Par nekustamā īpašuma „ Mežrasas”, kadastra Nr. 68720070049 sadalīšanu
/Ziņo: A.Orinska/
Kārsavas novada pašvaldībā 20.07.2016.ir saņemts nekustamā īpašuma “Mežrasas”
īpašnieka G. P. iesniegums par nekustamā īpašuma „ Mežrasas” Kārsavas novada Mērdzenes
pagastā ar kadastra Nr. 6872 007 0049 sadalīšanu, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6872 007 0049 -5,8ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
„Mežrasas 5“.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32., 33. Pantu, pēc tiesīgās
personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams
izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos
īpašumos vai grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma
objektus (t.sk. zemes vienības).
Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē
Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums. Saskaņā ar šā likuma 14.panta otro un trešo
daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome ar lēmumu.
Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta ceturtā daļa nosaka, ka
apstiprinātie nosaukumi novada pagastā nedrīkst atkārtoties, un tiem jāatbilst Valsts valodas likumā
noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu
dokumentu veidā, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.un 84. pantam, Apdzīvoto
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta trešajai daļai, sniedzamas Valsts zemes dienestam datu
aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā
pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma” 19.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu,
kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos
nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām, kā arī ņemot vērā 2016.gada 25.jūlija Kārsavas
novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu,
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –11 ( Ināra
Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs
Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris Vorkalis), PRET –nav ;
ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Mežrasas” Kārsavas novada Mērdzenes pagastā
ar kadastra numuru 6872 007 0049, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6872 007 0049-5,8ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Mežrasas
5“.

5.&
Par Kārsavas novada pašvaldības domes 16.06.2016. domes lēmuma ( prot. Nr. 8.,2.&)
“Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem” precizēšanu
/Ziņo: A.Orinska/
Izvērtējot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 08.07.2016. vēstulē Par lēmuma
precizēšanu ietverto informāciju, kurā konstatēta neprecizitāte Kārsavas novada pašvaldības domes
16.06.2016. lēmuma “Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem” ( prot. Nr.8.,2.&)
2. Punktā par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6872 001 0246,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā
pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, kā arī ņemot vērā 2016.gada
25.jūlija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo
un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot
: PAR –11 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta
Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris Vorkalis),
PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

Izteikt minētā lēmuma 2. Punktu šādā redakcijā: “Piešķirt nekustamajam īpašumam
ar kadastra numuru 6872 001 0246 nosaukumu “Lielegles”.

6.&
Par nekustamā īpašuma „Dravas“ zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0309 sadales projektu
/Ziņo: A.Orinska/

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts SIA „Baltex Group” (Reģ. Nr. 40103274353, juridiskā
adrese- Dīķa iela 44, Rīga) 2016.gada 14.jūnija iesniegums ( reģ. 16.06.2016., Nr.1.3.11.2/541) ar
lūgumu apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošā nekustamā īpašuma objektavalsts robežjoslai piegulošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0309 sadales
projektu, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā Kārsavas novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru kabineta
2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu,
pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas
norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu,
Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot
no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas joslu nosaka
12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 09.06.2015.
slēdzienā Nr.2-01-L/39 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševasa pagasta
nekustamā īpašuma „ Dravas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0309” ar tam
pievienoto Pielikumu slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes
atsavināšanu ir konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Dravas” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6854 004 0309 atsavināma zeme aptuveni 0,17 ha platībā, tās pievienošanai valsts
robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0506 (atsavināmās zemes vienības
platība tiks precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta
09.06.2015. Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Dravas” z.v. kad. apz. 6854 004 0309).
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8.
panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības
vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā
īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0067 sadales lietas
materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Sabiedrības
vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas
valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu
Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā
arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta .2008.gada 23. decembra

rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona Blontu, Brigu, Līdumnieku,
Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, kā arī ņemot vērā 2016.gada 25.jūlija
Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības
lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –11
( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,
Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris Vorkalis), PRET –nav ;
ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 09.06.2015. Zemes vienības sadales projektu (
īpašums „Dravas” z.v. kad. apz. 6854 004 0309) nekustamā īpašuma „Dravas” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6854 004 0309 daļas aptuveni 0,17 ha platībā atsavināšanai un tās pievienošanai
valsts robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0506.
Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības tiks precizētas.
2. Noteikt sadalīšanas rezultātā izveidoto zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
3. Piešķirt atsavināšanai un valsts robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854
004 0506 pievienošanai atdalītai zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0309 daļai
nosaukumu “Dravas 1 “.

7.&
Par nekustamā īpašuma „Dzenežnij Vir “ zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0402 sadales projektu
/Ziņo: A.Orinska/

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts SIA „Baltex Group” (Reģ. Nr. 40103274353, juridiskā
adrese- Dīķa iela 44, Rīga) 2016.gada 14.jūnija iesniegums ( reģ. 16.06.2016., Nr.1.3.11.2/541) ar
lūgumu apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošā nekustamā īpašuma objektavalsts robežjoslai piegulošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0402 sadales
projektu, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā Kārsavas novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru kabineta
2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu,
pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas
norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu,
Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot
no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas joslu nosaka
12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 09.06.2015.
slēdzienā Nr.2-01-L/40 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta
nekustamā īpašuma „ Dzenežnij Vir” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0402” ar

tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par
zemes atsavināšanu ir konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Dzenežnij Vir” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6854 004 0402atsavināma zeme aptuveni 0,23 ha platībā, tās pievienošanai
valsts robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0506 (atsavināmās zemes
vienības platība tiks precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta
09.06.2015. Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Dzenežnij Vir” z.v. kad. apz. 6854 004
0402).
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8.
panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības
vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā
īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0067 sadales lietas
materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Sabiedrības
vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas
valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu
Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā
arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta .2008.gada 23. decembra
rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona Blontu, Brigu, Līdumnieku,
Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, kā arī ņemot vērā 2016.gada 25.jūlija
Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības
lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –11
( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,
Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris Vorkalis), PRET –nav ;
ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 09.06.2015. Zemes vienības sadales projektu
( īpašums „Dzenežnij Vir” z.v. kad. apz. 6854 004 0402) nekustamā īpašuma „Dzenežnij Vir” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0402 daļas aptveni 0,23 ha platībā atsavināšanai un tās
pievienošanai valsts robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0506.
Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības tiks precizētas.
2. Noteikt sadalīšanas rezultātā izveidoto zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Piešķirt atsavināšanai un valsts robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004
0506 pievienošanai atdalītai zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0402 daļai
nosaukumu “Dzenežnij Vir1 “.

8.&
Par nekustamā īpašuma „Riekstiņi “ zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0067 sadales projektu
/Ziņo: A.Orinska/

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts SIA „Baltex Group” (Reģ. Nr. 40103274353, juridiskā
adrese- Dīķa iela 44, Rīga) 2016.gada 14.jūnija iesniegums ( reģ. 16.06.2016., Nr.1.3.11.2/541) ar
lūgumu apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošā nekustamā īpašuma objektavalsts robežas joslai piegulošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0067 sadales
projektu, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežas joslu visā Kārsavas novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru kabineta
2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu,
pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas
norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu,
Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot
no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas joslu nosaka
12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 09.06.2015.
slēdzienā Nr.2-01-L/42 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta
nekustamā īpašuma „Riekstiņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0067” ar tam
pievienoto Pielikumu slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes
atsavināšanu ir konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Riekstiņi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6854 001 0067 atsavināma zeme aptuveni 0,09 ha platībā, tās pievienošanai valsts
robežas joslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0054 (atsavināmās zemes vienības
platība tiks precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta
09.06.2015. Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Riekstiņi” z.v. kad. apz. 6854 001 0067).
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8.
panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības
vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā
īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0067 sadales lietas
materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Sabiedrības
vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas
valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu
Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā
arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta .2008.gada 23. decembra
rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona Blontu, Brigu, Līdumnieku,
Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, kā arī ņemot vērā 2016.gada 25.jūlija
Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības
lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –11
( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,
Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris Vorkalis), PRET –nav ;
ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 09.06.2015. Zemes vienības sadales projektu (
īpašums „Riekstiņi” z.v. kad. apz. 6854 001 0067) nekustamā īpašuma „Riekstiņi” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6854 001 0067 daļas aptveni 0,09 ha platībā atsavināšanai un tās pievienošanai
valsts robežas joslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0054.
Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības tiks precizētas.
2. Noteikt sadalīšanas rezultātā izveidoto zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
3. Piešķirt atsavināšanai un valsts robežas joslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854
001 0054 pievienošanai atdalītai zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0067 daļai
nosaukumu “Riekstiņi 1“.

9.&
Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības nomas lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes
vienības daļas iznomāšanu
/Ziņo: A.Orinska/

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts S. L., dzīves vieta deklarēta- _______ Rēzekne,
22.02.2016. iesniegums par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītošo
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0045 3,9 ha platībā.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0045, platība 3,9 ha nomu,
pamatojoties uz “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. Panta otro daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 30.08.2005.
noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un
nomas maksas aprēķināšanas kārtību” normām, 30.06.2009. starp pašvaldību kā iznomātāju no
vienas puses un Silviju Leli kā nomnieku no otras puses, pamatojoties uz to, ka uz zemes vienības
atradās viņas lietošanā esošās ēkas, tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.124.
S. L. minētā apbūvētā zemes vienība bija iznomāta viņas lietošanā esošo ēku uzturēšanai.
Sakarā ar to, ka viņa minētās ēkas nelieto, saskaņā ar S. L. iesniegumu, augstāk minētā lauku
apvidus zemes nomas līguma 7.1. punktu, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. Panta 27.
Punktu, kā arī ņemot vērā 2016.gada 25.jūlija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu,
attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –11 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris
Laganovskis, Juris Poikāns,
Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis,

Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris Vorkalis), PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas
novada dome NOLEMJ:

1. Izbeigt S. L. nomas lietošanas tiesības uz Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo
zemes vienību Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0045-3,9 ha
platībā ar 2016. Gada 1.aprīli.

2. Iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 006
0045 neapbūvēto daļu 3,8 ha platībā bez apbūves tiesībām lauksaimnieciskai izmantošanai uz
laiku līdz pieciem gadiem.
3.Publiskojot informāciju par minētās zemes vienības daļas iznomāšanu izvietojot
paziņojumu Kārsavas novada pašvaldība domes ēkā un pašvaldības mājas lapā
nosakot pieteikšanās laiku uz minētas zemes vienības daļas nomu no 03.08.2016. līdz
18.08.2016.
10.&
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0048, 6894 006 0550, 6894 008 0093
nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu
/Ziņo: A.Orinska/
Izvērtējot likumdošanas un normatīvajos aktos noteikta kārtībā publiskotās informācijas
par Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Salnavas pagastā: 6894 005 0048-8,0
ha platībā, 6894 006 0550-3,31ha platībā, 6894 008 0093-2,0 ha platībā iznomāšanu laika posmā
no 27.06.2016. līdz 11.07. 2016. 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, kā arī ņemot vērā 2016.gada 25.jūlija Kārsavas
novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu,
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –11 ( Ināra
Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs
Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris Vorkalis), PRET –nav ;
ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Veikt 2016. Gada 4. Augustā Kārsavas novada pašvaldībā par pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību un Rezerves zemes fondam piekrītošo zemes vienību
Salnavas pagasta ar kadastra

apzīmējumiem 6894 005 0048-8,0 ha platībā, 6894 006 0550-3,31ha platībā, 6894 008 00932,0 ha platībā zemes nomas tiesību izsoli.
2. 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
4. Juris Vorkalis- deputāts
3. Apstiprināt zemes vienību 6894 005 0048-8,0 ha platībā, 6894 006 0550-3,31ha platībā, 6894
008 0093-2,0 ha platībā zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā).

11.&
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0193 nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes vienības iznomāšanu
/Ziņo: A.Orinska/
Izvērtējot zemes vienības Kārsavas novada Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu
6894 006 0193, platība 0,8 ha 2016.gada 8. Jūlija zemes nomas tiesību izsoles rezultātus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „
Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” , likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu ,
ņemot vērā 2016.gada 25.jūlija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu , attīstības un
teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas
sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –11 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris
Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors
Indričāns, Juris Vorkalis), PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes vienības Kārsavas novada Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra
apzīmējumu 6894 006 0193, platība 0,8 ha 2016.gada 8. jūlija zemes nomas tiesību izsoles
rezultātus, saskaņā ar zemes nomas tiesību izsoles protokolu (pielikumā).
2. Iznomāt G. D., dzīves vieta deklarēta-Kalna iela 22, Salnava, Salnavas pag., Kārsavas nov.,
LV-5740, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0193, platība 0,8 ha sākot ar 2016.gada
1.augustu uz laiku līdz pieciem gadiem, saskaņā ar 08.07.2016.zemes nomas tiesību izsoles
rezultātiem, nosakot nomas maksu 12,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot Ludmilai Krišānei viena mēneša laikā no šā lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot
zemes nomas līgumus par minētās zemes vienībash iznomāšanu.
Tālāk tiek izskatīti divi papildus darba kārtības jautājumi :
1. Par Kārsavas novada pašvaldības domes 2014. gada 23. janvāra lēmuma “Par
nekustamā īpašuma „ Krustceļmājas” kadastra Nr. 6870 006 0235 sadalīšanu”
precizēšanu

2. Par nekustamā īpašuma „Kalnāres”, kadastra Nr. 68700090109 sadalīšanu

12.&
Par Kārsavas novada pašvaldības domes 2014. gada 23. janvāra lēmuma “Par nekustamā
īpašuma „ Krustceļmājas” kadastra Nr. 6870 006 0235 sadalīšanu”precizēšanu
/Ziņo: A.Orinska/
Sakarā ar konstatēto neprecizitāti Kārsavas novada pašvaldības domes 2014. gada 23.
janvāra lēmumā “Par nekustamā īpašuma „ Krustceļmājas” kadastra Nr. 6870 006 0235 sadalīšanu”
daļā par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu atdalāmajam nekustamajam īpašumam,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot : PAR –11 ( Ināra
Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs
Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris Vorkalis), PRET –nav ;
ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

Aizstāt minētā lēmuma 1. punkta otrās daļas tekstu “Zemes izmantošanas mērķisgalvenā saimnieciska darbībā – lauksaimniecība (kods 0101)” ar vārdiem “Zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 6870 006 0235 un 6870 009 0040 Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis netiek mainīts”.

13.&
Par nekustamā īpašuma „Kalnāres”, kadastra Nr. 68700090109 sadalīšanu
Ziņo: A.Orinska/
Kārsavas novada pašvaldībā 25.07.2016. ir saņemts nekustamā īpašuma “Kalnāres”
īpašnieces A. L. iesniegums par nekustamā īpašuma „Kalnāres” Kārsavas novada Mežvidu pagastā
ar kadastra numuru 6870 009 0109 sadalīšanu, atdalot divas zemes vienības: 6870 009 0110 -6,5ha
platībā un 68700090160-1,2 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
„Spārītes“.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32., 33. Pantu, pēc tiesīgās
personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams
izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos
īpašumos vai grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma
objektus (t.sk. zemes vienības).
Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē
Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums. Saskaņā ar šā likuma 14.panta otro un trešo
daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome ar lēmumu.
Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta ceturtā daļa nosaka, ka
apstiprinātie nosaukumi novada pagastā nedrīkst atkārtoties, un tiem jāatbilst Valsts valodas likumā
noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu
dokumentu veidā, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.un 84. pantam, Apdzīvoto
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta trešajai daļai, sniedzamas Valsts zemes dienestam datu
aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā
pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma” 19.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu,
kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos
nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām, atklāti balsojot : PAR –11 ( Ināra Silicka, Edgars
Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars
Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris Vorkalis), PRET –nav ; ATTURAS –nav,
Kārsavas novada dome NOLEMJ:
Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kalnāres” Kārsavas novada Mežvidu pagastā ar
kadastra numuru 6870 009 0109, atdalot divas zemes vienības: zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6870 009 0110, platība 6,5 ha, un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870
009 0160, platība 1,2 ha, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Spārītes“.

14.&
Par pašvaldībai piekrītošo dzīvokļu iegūšanu pašvaldības īpašumā
/Ziņo: I.Silicka/

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 27.punktu, kā
arī ņemot vērā 2016.gada 25.jūlija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un
teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot : PAR –11 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris
Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors
Indričāns, Juris Vorkalis), PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
Dzīvokļa īpašuma nodibināšanai ierakstīt Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļā uz
Kārsavas novada pašvaldības vārda sekojošus dzīvokļus:
1) dzīvokli Nr.1, Vienības ielā 74B, Kārsavā , Kārsavas novadā, kas sastāv no trīs istabu
dzīvokļa ar kopējo platību 67,51 kv.m.. Pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma daļa noteikta
6751/106889 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Zemesgabala kadastra
apzīmējums 6809 003 0020, platība 2464 kv.m.;
2) dzīvokli Nr.11, Vienības ielā 74B, Kārsavā , Kārsavas novadā, kas sastāv no trīs istabu
dzīvokļa ar kopējo platību 65,89 kv.m.. Pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma daļa noteikta

6589/106889 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Zemesgabala kadastra
apzīmējums 6809 003 0020, platība 2464 kv.m.;
3) dzīvokli Nr.17, Vienības ielā 74B, Kārsavā , Kārsavas novadā, kas sastāv no trīs istabu
dzīvokļa ar kopējo platību 64,20 kv.m.. Pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma daļa noteikta
6420/106889 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Zemesgabala kadastra
apzīmējums 6809 003 0020, platība 2464 kv.m.;
1) dzīvokli Nr.18, Vienības ielā 74B, Kārsavā , Kārsavas novadā, kas sastāv no divistabu
dzīvokļa ar kopējo platību 53,58 kv.m.. Pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma daļa noteikta
5358/106889 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Zemesgabala kadastra
apzīmējums 6809 003 0020, platība 2464 kv.m.

15.&
Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa Nr.8, Vienības ielā 76B, Kārsavā, Kārsavas novadā
īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai
/Ziņo: A.Orinska/
2016.gada 14.jūlijā Kārsavas novada pašvaldībā saņemts V. J., deklarētā dzīvesvieta
__________, Kārsava, Kārsavas novads, kura uz ģenerālpilnvaras pamata pārstāv I. J., deklarētā
dzīvesvieta _________, Kārsava, Kārsavas novads iesniegums, ar lūgumu sagatavot un nodot
atsavināšanai pašvaldībai piekrītošu dzīvokli pēc adreses Vienības iela 76B -8, Kārsava, Kārsavas
novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas piekto
punktu atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz dzīvokli Nr.8, Vienības ielā 76B,
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, kā arī ņemot vērā 2016.gada 25.jūlija Kārsavas novada
pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –11 ( Ināra Silicka,
Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns,
Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris Vorkalis), PRET –nav ; ATTURAS –
nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu- dzīvokļa īpašumu
Nr.8, Vienības ielā 76B, Kārsava, Kārsavas novads, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.8, kā arī
kopīpašuma 5180/117500 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra
apzīmējums 6809 003 0015), kopējā platība 2279 kv.m.
2. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai:
2.1. veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma Nr.8, Vienības iela 76B, 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.8, Vienības iela 76B, Kārsava, Kārsavas novads atsavināšanu
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

16.&
Par nekustamā īpašuma Skolas iela 4-3, Kārsava, Kārsavas novads pārdošanas
cenas apstiprināšanu
/Ziņo: A.Orinska/

Nekustamais īpašums Skolas iela 4-3, Kārsava, Kārsavas novads , kadastra numurs 6809 900
0540, kurš sastāv no trīs istabu dzīvokļa 59,1 m² platībā, kā arī 5700/154130 kopīpašuma
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 6809 002 0046 001) un zemes
(kadastra apzīmējums 6809 002 0046) , kā arī inženierkomunikāciju un labiekārtojuma kopuma, kas
atrodas objektā un ir ar to nesaraujami saistīts ir nostiprināts Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas
Kārsavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.113 3 uz Kārsavas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar SIA “Dzieti”, vienotais reģistrācijas numurs 42403010964, 2016.gada 7.jūlija,
reģ. Nr. D-16/74 slēdzienu, nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas standartu “Īpašumu
vērtēšana” LVS 401:2013 un tirgus vērtība atsavināšanas vajadzībām noteikta EUR 1900,00 ( viens
tūkstotis deviņi simti euro un 00 centi).
Pārējie izdevumi (kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana, īpašuma reģistrēšana
zemesgrāmatā , vērtēšanas izdevumi un sludinājumi laikrakstos ) sastāda EUR 500,00 (pieci simti
euro ).
Dzīvokļa kadastrālā vērtība pēc Valsts zemes dienesta datiem noteikta EUR 2729,00 (divi
tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi euro un 00 centi). Atlikusī bilances vērtība EUR 1547,93
(viens tūkstotis pieci simti četrdesmit septiņi euro un 93 centi).
LR likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”
3.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai
personai par iespējami augstāku cenu.
Pamatojoties uz augstākminēto un LR likumiem „Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likums” 8.panta sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, kā arī ņemot vērā 2016.gada 25.jūlija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās
finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –11 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts,
Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis,
Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris Vorkalis), PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas
novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Skolas iela 4-3, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra
numurs 6809 900 0540, pārdošanas cenu EUR 2400,00 ( divi tūkstoši četri simti euro un
00 centi) .
Plkst. 15.20 uz domes sēdi uz ierodas deputāte Ligita Maģiča.

17.&
Par nekustamā īpašuma Liepu iela 3-3, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads
pārdošanas cenas apstiprināšanu
/Ziņo: A.Orinska/

Nekustamais īpašums Liepu iela 3-3, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads , kadastra
numurs 6868 900 0101, kurš sastāv no trīs istabu dzīvokļa 56,5 m² platībā, kā arī 5651/253564
kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 6868 009 0563 001)
un zemes (kadastra apzīmējums 6868 009 0563) , kā arī inženierkomunikāciju un labiekārtojuma
kopuma, kas atrodas objektā un ir ar to nesaraujami saistīts ir nostiprināts Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Malnavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.522 3 uz Kārsavas novada
pašvaldības vārda.
Saskaņā ar SIA “Dzieti”, vienotais reģistrācijas numurs 42403010964, 2016.gada 7.jūlija,
reģ. Nr. D-16/75 slēdzienu, nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas standartu “Īpašumu
vērtēšana” LVS 401:2013 un tirgus vērtība atsavināšanas vajadzībām noteikta EUR 1400,00 ( viens
tūkstotis četri simti euro un 00 centi).
Pārējie izdevumi (kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana, īpašuma reģistrēšana
zemesgrāmatā , vērtēšanas izdevumi un sludinājumi laikrakstos ) sastāda EUR 500,00 (pieci simti
euro ).
Dzīvokļa kadastrālā vērtība pēc Valsts zemes dienesta datiem noteikta EUR 1396,00 (viens
tūkstotis trīs simti deviņdesmit seši euro un 00 centi). Atlikusī bilances vērtība EUR 259,06 (divi
simti piecdesmit deviņi euro un 06 centi).
LR likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”
3.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai
personai par iespējami augstāku cenu.
Pamatojoties uz augstākminēto un LR likumiem „Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likums” 8.panta sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, kā arī ņemot vērā 2016.gada 25.jūlija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās
finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts,
Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis,
Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča), PRET –nav ; ATTURAS –nav,
Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Liepu iela 3-3, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads,
kadastra numurs 6809 900 0540, pārdošanas cenu EUR 1900,00 (viens tūkstotis deviņi simti euro
un 00 centi) .

18.&
Par nekustamā īpašuma Skolas iela 4-3, Kārsava, Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai
un izsoles noteikumu apstiprināšanu
/Ziņo: A.Orinska/

Nekustamais īpašums Skolas iela 4-3, Kārsava, Kārsavas novads pieder Kārsavas novada
pašvaldībai pamatojoties uz ierakstu Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Kārsavas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.113 3.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 1.daļa nosaka, ka publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt , ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei tās funkciju
nodrošināšanai un šī likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu
var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs , kā arī cita institūcija, kuras valdījumā vai turējumā atrodas
publiskas personas manta.
Kārsavas novada pašvaldībai piederošais īpašums sastāv no trīs istabu dzīvokļa 59,1 m²
platībā, kā arī kopīpašuma 5700/154130 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes
(kadastra apzīmējums 6809 002 0046).
Īpašums nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju
nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu,
5.panta pirmo un piekto daļu , kā arī ņemot vērā 2016.gada 25.jūlija Kārsavas novada pašvaldības
apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars
Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars
Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča), PRET –nav ;
ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa
īpašumu Nr.3, Skolas iela 4, Kārsava, Kārsavas novads.
2. Noteikt īpašuma atsavināšanas veidu- pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli .
3. Apstiprināt izsoles sākumcenu EUR 2400,00 ( divi tūkstoši četri simti euro un 00 centi) .
4. Apstiprināt izsoles noteikumus pašvaldības nekustamam īpašumam Skolas iela 4-3,
Kārsava, Kārsavas novads – pielikumā.
5. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt
nekustamā īpašuma izsoli LR likuma „Publiskas mantas atsavināšanas likums” un 01.02.2011.MK
noteikumu Nr.109 „ Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” noteiktajā kārtībā.

19.&
Par nekustamā īpašuma Liepu iela 3-3, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
/Ziņo: A.Orinska/

Nekustamais īpašums Liepu iela 3-3, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads pieder
Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz ierakstu Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas
Malnavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.522 3.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 1.daļa nosaka, ka publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt , ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei tās funkciju
nodrošināšanai un šī likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu
var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs , kā arī cita institūcija, kuras valdījumā vai turējumā atrodas
publiskas personas manta.
Kārsavas novada pašvaldībai piederošais īpašums sastāv no trīs istabu dzīvokļa 56,5 m²
platībā, kā arī kopīpašuma 5651/253564 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes
(kadastra apzīmējums 6868 009 0563).
Īpašums nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju
nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu,
5.panta pirmo un piekto daļu , kā arī ņemot vērā 2016.gada 25.jūlija Kārsavas novada pašvaldības
apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars
Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars
Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča), PRET –nav ;
ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa
īpašumu Nr.3, Liepu iela 3, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads.
2. Noteikt īpašuma atsavināšanas veidu- pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli .
3. Apstiprināt izsoles sākumcenu EUR 1900,00 ( viens tūkstotis deviņi simti euro un 00 centi)
.
4. Apstiprināt izsoles noteikumus pašvaldības nekustamam īpašumam Liepu iela 3-3,
Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads – pielikumā.
5. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt
nekustamā īpašuma izsoli LR likuma „Publiskas mantas atsavināšanas likums” un 01.02.2011.MK
noteikumu Nr.109 „ Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” noteiktajā kārtībā.

20.&
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
/Ziņo :I.Silicka/
1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts M. F. 19.05.2016. iesniegums ar lūgumu anulēt
ziņas par V. Š. deklarēto dzīvesvietu pēc adrese ___________, Kārsava, Kārsavas novads, LV5717.
2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu, „Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma” 12.panta 1.daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 11.02.2003. noteikumiem
nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, kā arī ņemot vērā 2016.gada
25.jūlija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo
un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot
: PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta
Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris Vorkalis, Ligita
Maģiča), PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

2.1.Anulēt V. Š. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē _________, Kārsava,
Kārsavas novads, LV5717;
2.2.Anulēt ziņas par V. Š. deklarēto dzīvesvietu ar Kārsavas novada domes lēmuma
pieņemšanas datumu;
2.3.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot V. Š., 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.

21.&
Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu jumta renovācijai daudzdzīvokļu dzīvojamajai
mājai „Priednieki”, c..Mērdzene, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā
/Ziņo S. Sprukte/
25.07.2016. daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai „Priednieki”, c..Mērdzene, Mērdzenes pagastā,
Kārsavas novadā iedzīvotāju pilnvarotā mājas vecākā Ineses Lipskas iesniegums(Nr.517/1.3.11.1.)
ar lūgumu piešķirt finansējumu jumta renovācijas darbiem , klāt pievienota veicamo darbu tāme
EUR 24984,70.
Lūgums atbilst Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam rīcības plānā
noteiktajām prioritātēm VP8/ kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga

izmantošana, RV 8.3/ Energoefektivitātes paaugstināšana un centralizētā siltumapgādes sistēmas
attīstība U8.3.3/ siltināt un paaugstināt energoefektivitāti daudzdzīvokļu mājās.
Daudzdzīvokļu mājas „Priednieki” apsaimniekošanu veic Kārsavas novada pašvaldība, 18 dzīvokli
(1130,9.m2) pieder pašvaldībai un 6 dzīvokļi (371m2) ir privatizēti. Mājai ir izveidojies līdzekļu
uzkrājums uz 01.05.2016 EUR 5213,88,kuru nolemts ar mājas kopsapulces lēmumu, novirzīt jumta
renovācijas veikšanai.
Saskaņā ar 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” 12.3.punktu, Kārsavas novada dome sniedz līdzfinansējumu līdz 50%, no projekta
kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 5000,00, mājas renovācijas darbiem.
Balstoties uz minētajiem tiesību aktiem un iesniegto darbu tāmi, pašvaldība var piešķirt maksimālu
līdzfinansējumu EUR 5000,00 apmērā, daudzdzīvokļu mājas „Priednieki”, c..Mērdzene, Mērdzenes
pagastā, Kārsavas novadā jumta renovācijai . Atlikusī summa EUR 14770,82 ir sadalīta
proporcionāli dzīvokļu kopējai platībai. Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Priednieki” pašvaldībai
piederošiem 18 dzīvokļiem (nr.3.,4.,5.,6.,8.,10.,11.,12.,13.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,23.) jumta
remontam nepieciešamā summa ir EUR 11122,13, bet 6 privatizētiem dzīvokļiem (nr.1., 2., 7., 9.,
14., 24.) – EUR3648,69. Privatizēto dzīvokļu īpašniekiem minētā summa jāiemaksā pašvaldības
kontā.
Mājas iedzīvotāji apņemas, saskaņā ar kopsapulces protokolu, izveidojušos starpību starp koptāmes
izdevumiem un pašvaldības līdzfinansējumu un uzkrājuma līdzekļiem EUR 14770,82 , maksāt
pašvaldībai apsaimniekošanas maksas veidā piecu gadu laikā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 12.pantu, kā arī
ņemot vērā 2016.gada 25.jūlija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un
teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot : PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris
Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors
Indričāns, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča), PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzfinansējumu EUR5000,00 (pieci
tūkstotis eiro, 00 centi) daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai „Priednieki”, c. .Mērdzene,
Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā, jumta renovācijai. finansēšanas avots: pamatbudžeta
ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas. (budžeta klasifikācijas kods 06.100.,
struktūrvienība-119, ekonomiskās klasifikācijas kods 2279).
2. Piešķirt EUR 19985,00 (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit pieci euro 00 centi)
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Priednieki”, c. .Mērdzene, Mērdzene pagastā, Kārsavas
novadā jumta renovācijas darbu veikšanai (budžeta klasifikācijas kods 06.600,
struktūrvienība-86, ekonomiskās klasifikācijas kods 5211)- finansēšanas avots:
pamatbudžeta ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas EUR 14771,00. daudzīvokļu
mājas „Priednieki” uzkrājuma līdzekļi EUR 5214,00.
3. Veikt attiecīgos budžeta grozījumus.

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības juristei V.Lipskai sagatavot vienošanos ar daudzīvokļu
mājas „Priednieki” privatizēto dzīvokļu nr. 1., 2., 7., 9., 14., 24. īpašniekiem par privatizēto
dzīvokļu daļas jumta remonta izmaksu segšanu.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītājs J.Koļčs.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada domes izpilddirektors T. Vorkalis
22.&
Par īres maksas noteikšanu dzīvojamai mājai „Priednieki”, c.Mērdzene, Mērdzenes pagastā,
Kārsavas novadā
/Ziņo I.Silicka/

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta b.apakšpunktu, likuma
“Par dzīvojamo telpu īri”111.pantu, 11.panta 2.daļu, kā arī ņemot vērā 2016.gada 25.jūlija Kārsavas
novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu,
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –12 ( Ināra
Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs
Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča), PRET
–nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1.

2.
3.
4.
5.

Palielināt īres maksas apsaimniekošanas daļu jumta remontam pašvaldības dzīvokļiem Nr.
3.,4.,5.,6.,8.,10.,11.,12.,13.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,23.
dzīvojamā mājā
„Priednieki”, c..Mērdzene, Mērdzene pagastā, Kārsavas novadā par 0,164 EUR (bez PVN)
/m2 mēnesī.
Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā noteiktās maksas palielinājums stājas spēkā ar 2017.gada
1.februāri un ir spēkā līdz 2022.gada 31.janvāri,.
Uzdot Kārsavas novada pašvaldības juristei V.Lipskai sagatavot vienošanos pie dzīvojamo
telpu īres līgumiem.
Atbildīgais par lēmuma izpildi Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītājs J.Koļčš.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektors T.Vorkalis.
23.&

Par papildus līdzekļu piešķiršanu jaunu konteinera tipa ģērbtuvju un treneru telpu iegādei.
/ Ziņo I.Nagle/
Balstoties uz Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam rīcības plānā noteiktajām
prioritātēm VP3/ Iedzīvotāju izglītības līmeņa un sabiedriskās aktivitātes palielināšana, kā arī
kultūras un sporta pieejamības veicināšana VP3.1/ Iedzīvotāju izglītības līmeņa un
sabiedriskās aktivitātes palielināšana, kā arī kultūras un sporta pieejamības veicināšana U
3.1.4/ Izveidot, labiekārtot un modernizēt novada sporta infrastruktūru, lai katram novada

iedzīvotājam būtu iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm budžetā ir plānoti līdzekļi jaunu
konteinera tipa ģērbtuvju un treneru telpu iegādei renovētajam Kārsavas vidusskolas stadionam.
Budžetā ir plānoti līdzekļi EUR 15000.
Pēc iepirkuma procedūras rezultātiem izvēlētais pretendents ar viszemāko cenu ir SIA „Baltic
Modul”- EUR 17968,50,t.sk.PVN EUR 3118,50.
Nepieciešami papildus līdzekļi EUR 2968,50.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 12.pantu, kā arī
ņemot vērā 2016.gada 25.jūlija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un
teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot : PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris
Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors
Indričāns, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča), PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome
NOLEMJ:

1. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem” 2969,00 euro (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit deviņi eiro, 00 centi)
papildus līdzekļus jaunu konteinera tipa ģērbtuvju un treneru telpu iegādei. (budžeta
klasifikācijas kods 09.210., struktūrvienība-146, ekonomiskās klasifikācijas kods 5232).
2. Veikt izdevumu grozījumus Kārsavas vidusskolas stadiona izdevumu tāmē.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Kārsavas vidusskolas direktors E.Puksts.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības domes izpilddirektors
T.Vorkalis.

24.&
Par papildus līdzekļu piešķiršanu Kārsavas vidusskolas 1. Mācību korpusa sienu
pastiprināšanas būvprojekta izmaiņām , būvekspertīzei un būvuzraudzībai
/ Ziņo I.Nagle/
Balstoties uz Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam rīcības plānā noteiktajām
prioritātēm VP3/ Iedzīvotāju izglītības līmeņa un sabiedriskās aktivitātes palielināšana, kā arī
kultūras un sporta pieejamības veicināšana VP3/ Iedzīvotāju izglītības līmeņa un sabiedriskās
aktivitātes palielināšana, kā arī kultūras un sporta pieejamības veicināšana U 3.1.1/ Izstrādāt
izglītības iestāžu, kā arī to pieguļošās infrastruktūras (sporta laukumu, rotaļu laukumu) attīstības un
rekonstrukcijas plānu atbilstoši katras izglītības iestādes vajadzībām U3.1.2/ Nodrošināt izglītības
iestāžu, kā arī to pieguļošās infrastruktūras attīstības un rekonstrukcijas plāna realizāciju, ir plānoti
Kārsavas vidusskolas 1. Mācību korpusa sienu pastiprināšanas darbi. Tika veikta dokumentācijas
sagatavošana-izstrādāts būvprojekts.
Pamatojoties uz būvniecības valsts kontroles biroja būvinspektora atzinumu, nepieciešams veikt
izmaiņas Kārsavas vidusskolas 1. Mācību korpusa sienu pastiprināšanas būvprojektā un veikt šī
būvprojekta ekspertīzi.

Kopā nepieciešami papildus līdzekļi EUR 1543,80(ar PVN), t.sk. EUR 338,80-būvprojekta
izmaiņām, EUR 200,00-autoruzraudzībai un EUR 605,00 būvprojekta ekspertīzei un EUR 400,00būvuzraudzībai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 12.pantu, kā arī
ņemot vērā 2016.gada 25.jūlija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un
teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot : PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris
Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors
Indričāns, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča), PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome
NOLEMJ:

1. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem” 1544,00 euro (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit četri eiro, 00 centi) papildus
līdzekļus Kārsavas vidusskolas 1. Mācību korpusa sienu pastiprināšanas būvprojekta
izmaiņām , būvekspertīzei un būvuzraudzībai. (budžeta klasifikācijas kods 09.210.,
struktūrvienība-51, ekonomiskās klasifikācijas kods 2279).
2. Veikt izdevumu grozījumus Kārsavas vidusskolas izdevumu tāmē.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Kārsavas vidusskolas direktors E.Puksts.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības domes izpilddirektors
T.Vorkalis.

25.&
Par papildus līdzekļu piešķiršanu jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā būvprojekta izstrādei
un autoruzraudzībai
/ Ziņo I.Nagle/
Balstoties uz Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam rīcības plānā noteiktajām
prioritātēm VP8/ Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga attīstība RV
8.3/ Energoefektivitātes paaugstināšana un centralizētā siltumapgādes sistēmas attīstība U 8.3.4/
Uzbūvēt divas katlu mājas.
2016. gada janvārī tika noslēgts līgums ar SIA ”Strasa konsultanti”par summu EUR 22990 (ieskaitot
PVN), taču līgumsaistības, uzņēmēja vainas dēļ, tika pārtrauktas. Pašvaldība saņēma garantijas
summu EUR 2299,00
Pēc atkārtotas iepirkuma procedūras rezultātiem izvēlētais(vienīgais) pretendents ar viszemāko cenu
ir SIA „Belss”- EUR 32597 (arPVN) kopā ar autoruzraudzību.
Jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā būvprojekta izstrādei nepieciešami papildus līdzekļi EUR
7684.00

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 12.pantu, kā arī
ņemot vērā 2016.gada 25.jūlija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un
teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot : PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris
Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors
Indričāns, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča), PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome
NOLEMJ:

1. Piešķirt 7684,00 euro ( septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit četri eiro, 00 centi) papildus
līdzekļus jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā būvprojekta izstrādei (budžeta klasifikācijas
kods 06.200., struktūrvienība-159, ekonomiskās klasifikācijas kods 2279).
2. Šā lēmuma 1.punktā piešķirtās summas finansēšanas avots: pārējie nenodokļu ieņēmumiEUR 2299,00, „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”-EUR 5385,00
3. Veiktieņēmumu un izdevumu grozījumus teritorijas attīstības pasākumu tāmē.
4. Atbildīgā par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāja I.Nagle
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības domes izpilddirektors
T.Vorkalis.

26.&
Par līdzekļu piešķiršanu izmaksu-ieguvumu analīzes izmaksām projektam”Infrastruktūras
attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas un Kārsavas novados”
/ Ziņo I.Nagle/

Balstoties uz Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam rīcības plānā noteiktajām
prioritātēm VP1/ Uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras attīstība RV 1.1/ Atbalsta infrastruktūra
un pakalpojumi uzņēmēju attīstība U 1.1.3/ Sniegt atbalstu uzņēmējiem un to atbalsta organizācijām
kursu un semināru organizēšanai, piedāvājot telpas, aprīkojumu u.c. un plānotā projekta
„Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas un Kārsavas novados”iesniegšanu
ERAF specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2.”Teritoriju revitalizācija , reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvarosm, nepieciešams veikt Izmaksu –
ieguvumu analīzi(IIA).
Ludzas novada pašvaldība veica tirgus izpēti, kuras rezultātā tika izvēlēta SIA”Laurus
Konsultācijas”par summu 3180. 00 Eur(bez PVN).
Kārsavas novada pašvaldībai jāsedz 45% no līgumsummas, kas sastāda 1432, 00 EUR bez PVN,
300,51 EUR 21% PVN, kopsummā -1731,51 EUR.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 12.pantu, kā arī
ņemot vērā 2016.gada 25.jūlija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un
teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot : PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris
Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors
Indričāns, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča), PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome
NOLEMJ:

1. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem” 1732,00 euro (viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit divi eiro, 00 centi)
izmaksu –ieguvumu analīzes veikšanai projektam „Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības
veicināšanai Ludzas un Kārsavas novados” ERAF specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2.”Teritoriju
revitalizācija , reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” ietvaros.(budžeta klasifikācijas kods 06.200., struktūrvienība-159,
ekonomiskās klasifikācijas kods 2279).
2. Veikt izdevumu grozījumus teritorijas attīstības pasākumu izdevumu tāmē.
3. Atbildīgā par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāja I.Nagle
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības domes izpilddirektors
T.Vorkalis.

27.&
Par projekta „saREDZI latgalīšu volūdu 3” apstiprināšanu un līdzfinasējuma
nodrošināšanu
/Ziņo I. Silicka/
Latgales kultūras programmas izsludinātajā projektu konkursā atbalstīts projekts „saREDZI
latgalīšu volūdu 3” .
Projekta vadītāja- tūrisma speciāliste Inga Bernāne.
Projekta īstermiņa mērķis:
Darīt redzamu latgaliešu rakstu valodu un Kārsavas novada vēstures gaitu visiem Kārsavas novada
iedzīvotājiem un novada viesiem.
Projekta ilgtermiņa mērķis:
Saglabāt latgaliešu valodu un radīt labvēlīgus apstākļus pareizas latgaliešu rakstu valodas apgūšanai,
kā arī veicināt Kārsavas novada iedzīvotāju un viesu zināšanas un interesi par Kārsavas novada
vēsturi, kultūru un personībām, kas Kārsavas novada vārdu ir nesušas ārpus novada robežām.
Mērķis atbilst Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. rīcības plānā noteiktajām vidējā
termiņa prioritātēm VP8/Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga

izmantošana , kur viens no uzdevumiem U8.4.1/ ir aktualizēt kultūrvēsturisko mantojumu kā vienu
no tūrisma un aktīvās atpūtas iespējām tūrisma un kultūras projekta ietvaros.
Projekta uzdevumi:
1) Sadarbībā ar Kārsavas novada bibliotekāriem, vēstures zinātājiem un Kārsavas Attīstības nodaļas
speciālistiem sagatavot materiālu par Kārsavas pilsētas, Mežvidu, Otro Mežvidu, Mērdzenes,
Pudinavas, Salnavas, Bozovas, Nesteru, Goliševas un Malnavas ciemu vēsturi un Kārsavas novada
nozīmīgāko personību ieguldījumu novada attīstībā;
2) Iesniegt Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijā sagatavotā vēstures materiāla
tulkojumu latgaliešu valodā apstiprināšanai;
3) Noslēgt līgumu ar ilggadējo sadarbības partneri SIA "SIGNUM" par 15 informatīvo stendu (A2)
un 15 informatīvā bloka maketu izgatavošanu;
4) Sniegt informāciju par projekta gaitu Kārsavas novada iedzīvotājiem, izmantojot vietējo
informatīvo izdevumu "Kārsavas novada vēstis", Kārsavas novada pašvaldības
mājaslapu www.karsava.lv, masu medijus un sociālos tīklus;
5) Popularizēt Latgales reģiona atšķirību un bagātību- latgaliešu valodu un veicināt tās tās
saglabāšanu un attīstību, kā arī popularizēt Kārsavas novadu caur jaunas tūrisma infrastruktūras
izveidi.
Projekta „saREDZI latgalīšu volūdu 3” kopējais piešķirtais fiansējums veido EUR2000.00, tai skaitā
Latvijas kultūrkapitāla fonda līdzekļi EUR 2000,00.
Pēc veiktās tirgus cenu izpētes izdevīgākais pretentents, plānotā inventāra izgatavošanai, ir SIA
„SIGNUM”, kopējā līgumsumma- EUR 2722.50. Stendu iegādei papildus nepieciešami EUR
722.50.
Pašvaldības pamatbudžetā tūrisma jomā stendu iegādei bija plānoti 2200 EUR, savukārt, atbalstītā
projekta rezultātā nepieciešami tikai EUR 723,00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, un Kārsavas novada attīstības programmu 2012.-2018. Gadam, kā arī ņemot
vērā 2016.gada 25.jūlija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo
lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot : PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis
Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris
Vorkalis, Ligita Maģiča), PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „saREDZI latgalīšu volūdu 3”
piešķirto finansējumu EUR 2000,00( divi tūkstoši eiro 00centi) (ieņēmumu kods 21.4.9.9,
izdevumu budžeta klasifikācijas kods 04.730, struktūrvienība-177 , ekonomiskās klasifikācijas
kods- 2312 )
2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projektam „saREDZI latgalīšu volūdu 3”– 723 EUR
(septiņi simti divdesmit trīs euro) (izdevumu budžeta klasifikācijas kods 04.730,
struktūrvienība-177 , ekonomiskās klasifikācijas kods- 2312 )

3. Pašvaldības līdzfinansējuma finansēšanas avots:Kārsavas novada pamatbudžets (tūrisma
pasākumi- budžeta klasifikācijas kods 04.730, struktūrvienība- 96, ekonomiskās klasifikācijas
kods 2312).
4. Veikt attiecīgos budžeta grozījumus.
5. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi un projekta realizāciju tūrisma informācijas konsultanti
I.Bernāni.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada izpilddirektotam T.Vorkalim un attīstības
nodaļas vadītājai I.Nagle

28.&
Par ziedojumu fonda līdzekļu apstiprināšanu
/Ziņo S.Sprukte/

Fiziska persona Kārsavas novada domes ziedojumu kontā 15.07.2016 ir ieskaitījusi EUR 30.00 (
trīsdesmit eiro ) Goliševas bērnu ekskursijas Rēzeknes novadā izdevumu segšanai .
Fiziska persona Kārsavas novada domes ziedojumu kontā 20.07.2016 ir ieskaitījusi EUR 5.00 ( pieci
eiro ) Goliševas bērniem ekskursijas Rēzeknes novadā izdevumu segšanai.
Pamatojoties uz augstākminēto,vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 27.punktu, kā arī ņemot vērā 2016.gada 25.jūlija Kārsavas novada pašvaldības
apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars
Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars
Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča), PRET –nav ;
ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt ziedojumu budžeta ieņēmumos fiziskas personas ieskaitītos līdzekļus35.00 (
trīsdesmit pieci eiro 00 centi ) euro apmērā [EKK-2139900] Goliševas bērnu ekskursijas
Rēzeknes novadā izdevumu segšanai (budžeta klasifikācijas kods 09.110, struktūrvienība59-1, ekonomiskās klasifikācijas kods 2322)
2. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma 1.punkta izpildi Malnavas PII Goliševas filiāles vadītāju
J.Ņukšu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram
T.Vorkalim.

29.&
Par saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 22.decembrī
saistošajos noteikumos Nr.18 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”
apstiprināšanu

/ Ziņo: 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”, kā arī ņemot
vērā 2016.gada 25.jūlija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo
lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot : PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis
Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris
Vorkalis, Ligita Maģiča), PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada
22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu
2016.gadam”
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.8 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai
elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Saistošie noteikumi stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi.
1.

30.&
Par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Mežvidu ūdenskrātuvē
/ Ziņo: J.Vorkalis, V.Lipska/
Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību kārtība” noteikta kārtība, kādā pašvaldības administratīvajā
teritorijā organizējama licencētā makšķerēšana, vēžošana un zemūdens medības, kā arī noteikts
ieviešanas pamatojums.
Kārsavas novada dome ir saņēmusi biedrības “Mežvidu līnis”, reģ. Nr.
2016.gada .jūlija
iesniegumu “Par licencēto makšķerēšanu Mežvidu ūdenskrātuvē”, ar kuru lūdz biedrībai izsniegt
pilnvarojumu licencētās makšķerēšanas organizēšanai Mežvidu ūdenskrātuvē līdz 2020.gada
31.decembrim, pamatojot nepieciešamību nodrošināt kontrolētu makšķerēšanu.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.pantu valsts pārvaldes uzdevumu var
pilnvarot veikt privātpersonai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu, Zvejniecības
likuma 5.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 48., 49. un 50.pantu, Ministru kabineta
2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību kārtība” 3. un 5.punktu, kā arī ņemot vērā 2016.gada 25.jūlija Kārsavas novada pašvaldības
apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars
Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars
Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča), PRET –nav ;
ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Pilnvarot biedrību “Mežvidu līnis”, reģ. Nr. organizēt licencēto makšķerēšanu Mežvidu
ūdenskrātuvē, noslēdzot pilnvarojuma līgumu (pielikumā) uz termiņu no pilnvarojuma līguma
noslēgšanas brīža līdz 2019.gada 30.jūnijam.
Uzdot biedrībai izstrādāt nolikumu licencētās makšķerēšanas organizēšanai Mežvidu
ūdenskrātuvē.
Piecu darbdienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas nosūtīt to kopā ar pilnvarojuma
līgumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai.
Uzdot pašvaldības domes Attīstības nodaļai nodaļai koordinēt pilnvarojuma līguma noslēgšanu
šajā lēmumā noteiktajā kārtībā un sadarbību ar Biedrību licencētās makšķerēšanas
organizēšanas jautājumos.
Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei šī lēmuma 1.punktā noteikto pilnvarojuma līgumu
piecu darbdienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas publicēt Kārsavas novada pašvaldības
mājas lapā.
Pilnvarot Kārsavas novada domes priekšsēdētāju noslēgt šī lēmuma 1.punktā noteikto
pilnvarojuma līgumu.

31.&
Par saistošo noteikumu Nr.9
„Par licencēto makšķerēšanu Mežvidu ūdenskrātuvē”
apstiprināšanu
/ Ziņo: J.Vorkalis, V.Lipska/

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 15.punktu, ņemot vērā to, ka pirms
saistošo noteikumu apstiprināšanas ir nepieciešams saņemt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas atzinumu par licencētās makšķerēšanas pilnvarojuma tiesiskumu, kā arī ņemot
vērā 2016.gada 25.jūlija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo
lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot : PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis
Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris
Vorkalis, Ligita Maģiča), PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:

Atlikt saistošo noteikumu Nr.9 „Par licencēto makšķerēšanu Mežvidu ūdenskrātuvē”
apstiprināšanu līdz nākošajai domes sēdei.

32.&

Par pakalpojuma līguma slēgšanu ar SIA “Kārsavas
namsaimnieks”projekta”Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas un
Kārsavas novados” realizācijai
/ Ziņo I.Nagle/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumu Nr.645 “Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas
noteikumi” 24.3.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2016.gada 23.maija rīkojuma Nr.302
“Par plānoto finansējuma apmēru un iznākuma rādītājiem pašvaldībām 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā
Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” ietvaros”
Ludzas novadapašvaldība sadarbībā ar Kārsavas novada pašvaldību plāno sagatavot un iesniegt Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (turpmāk- ERAF) sadarbības projektu iesniegumu„Infrastruktūras attīstība
uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas un Kārsavas novados”, kura ietvaros Kārsavas novada
pašvaldība piedalās ar projektu „Bioloģisko attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas un ūdensapgādes
sistēmas izbūve ar saistīto pievedceļu Kārsavas novada Mežvidu pagastā, Klonešnīkos”.
Plānotais projekts ir saskaņā ar Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam
rīcības plānā noteiktajām prioritātēmVP1/ Uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras attīstībaRV 1.1/
Atbalsta infrastruktūra un pakalpojumi uzņēmēju attīstība U 1.1.3/ Sniegt atbalstu uzņēmējiem un to
atbalsta organizācijām kursu un semināru organizēšanai, piedāvājot telpas, aprīkojumu u.c
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumu Nr.645 “Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas
noteikumi” 32.punktu nepieciešams noslēgt pakalpojuma līgumuar SIA” Kārsavas namsaimnieks” par
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Kārsavas novada Mežvidu pagastā, Klonešnīkos”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 12.pantu, kā arī
ņemot vērā 2016.gada 25.jūlija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un
teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot : PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris
Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors
Indričāns, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča), PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome
NOLEMJ:

1. Noslēgt pakalpojuma līgumu ar SIA “Kārsavas namsaimnieks”, vienotais reģ. nr. 56803002941,
juridiskā adrese: Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, par sabiedrisko pakalpojumu ūdenssaimniecības, kanalizācijas un bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzturēšana Kārsavas novada
Mežvidu pagasta Klonešnīku ciemā.
2. Līgumā paredzēt pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumus atbilstoši Ministru kabineta
2015.gada 10.novembra noteikumu Nr.645 “Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās

teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”
32.punktam.
3. Noteikt līguma darbības termiņu – 10 gadi
4. Noteikt spēkā esošos tarifus Ūdens- EUR 0.63 +21% PVN, Kanalizācija – EUR
1.35+21% PVN.
33.&
Par ēkas iznomāšanu
/Ziņo V.Lipska/
1. Kārsavas novada domē ir saņemts biedrības „Kūzuls”, reģ. nr.40008099942, juridiskā adrese
– Liepu iela 1, Salnavas ciems, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, valdes locekles Valentīnas
Kirsanovas iesniegums ar lūgumu iznomāt biedrībai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –
ēku ar kadastra numuru 68940060533002 “Internāts” Salnavas pagasta Salnavas ciemā. Ēkas kopējā
platība – 1082,3 kv.m.
Iesniedzēja norāda, ka ēka nepieciešama projektu “Ideju, iniciatīvu un amatnieku centrs
Salnavas muižā” un “Vasals, Salnavas muižā” realizācijai, piedaloties ELFLA, Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam, apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. “Vietējās ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvas” atklātajā konkursā.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka minētā ēka pieder Kārsavas novada
pašvaldībai un tā nav nepieciešama pašvaldības funkciju realizēšanai.
08.06.2010. Ministru Kabineta noteikumu nr. 515 “Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
3.punktā noteikts, ka minēto noteikumu 2., 3., un 4.daļas normas par publisku nomas tiesību
izsludināšanu un izsoli nepiemēro, ja publiskas personas manta tiek iznomāta sociālās aizsardzības,
kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju
nodrošināšanai.
Biedrības darbība un tās plānotie projekti “Ideju, iniciatīvu un amatnieku centrs Salnavas
muižā” un “Vasals, Salnavas muižā” ir saistīti ar pašvaldības iedzīvotāju brīvā laika, sabiedrisko,
sociālo un kultūras aktivitāšu organizēšanu, tāpēc ir atbalstāma ēkas nodošana nomas lietošanā.
Projektu veiksmīgas realizācijas gadījumā sabiedrība iegūs iespēju attīstīt amatniecību, tiks sakopts
un uzturēts pašvaldības īpašums, iedzīvotājiem tiks dažādotas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Ēka ir nolietota, sliktā arhitektoniskā un tehniskā stāvoklī. Veicot projektā paredzētos
ieguldījumus, nomnieks – biedrība “Kūzuls” - veiks ēkas remontu. Izremontētā ēka paliks
pašvaldības īpašumā, paaugstināsies šīs mantas vērtība, pašvaldība iegūs būtisku sava nekustamā
īpašuma vērtības palielinājumu.
Domes pieņemtajos noteikumos par telpu īslaicīgu iznomāšanu nav paredzēta visas ēkas
nodošana nomā.
Tomēr, tā kā 08.06.2010. Ministru Kabineta noteikumi nr. 515 iepriekšminētajos gadījumos
nosaka vienkāršotu iznomāšanas kārtību, dome uzskata par pamatotu noteikt nomas maksu 6% gadā
no ēkas vērtības pašvaldības grāmatvedības uzskaitē – EUR 11811,26. Gada nomas maksa – EUR
708,67, mēnesī – EUR 59,06.
Ja ēka tiek nodota biedrībai nomas lietošanā, ir jātzīst par spēkā neesošu Kārsavas novada
domes 2016.gada 16.jūnija lēmums par ēkas nodošanu patapinājumā.

2. Pamatojoties uz biedrības valdes locekles iesniegumu, kultūras un izglītības komitejas
atzinumu, 08.06.2010. Ministru Kabineta noteikumu nr. 515 “Noteikumi par publiskas personas
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 3., 7.punktiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a)
apakšpunktu, kā arī ņemot vērā 2016.gada 25.jūlija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās
finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts,
Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis,
Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča), PRET –nav ; ATTURAS –nav,
Kārsavas novada dome NOLEMJ:

2.1.Nodot biedrībai „Kūzuls” nomas lietošanā pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – ēku
ar kadastra numuru 68940060533002 “Internāts” Kārsavas novada Salnavas pagasta Salnavas
ciemā, noslēdzot ēkas nomas līgumu. Ēkas kopējā platība – 1082,3 kv.m. Noteikt nomas maksu –
EUR 708,67gadā.
2.2.Nomas līgumu noslēgt uz 10 /desmit/ gadiem no līguma spēkā stāšanās dienas.
2.3. Nomas līguma mērķis - projektu “Ideju, iniciatīvu un amatnieku centrs Salnavas muižā”
un “Vasals, Salnavas muižā” realizācija, piedaloties ELFLA, Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam, apakšpasākumā 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”
ietvaros.
2.4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēkā neesošu Kārsavas novada domes
2016.gada 16.jūnija lēmumu par minētās ēkas nodošanu patapinājumā.

34.&
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamai mājai Skolas ielā 3c
/Ziņo I.Nagle/
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 25.07.2016. (protokols Nr.3) izskatīja
minēto iesniegumu un atzina minēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju par neatbilstošu pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī ņemot vērā 2016.gada 25.jūlija Kārsavas novada pašvaldības
apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot : PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars

Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars
Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča), PRET –nav ;
ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
Atlikt jautājumu par Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Skolas ielā 3, Kārsavā , energoefektivitātes pasākumu veikšanai, līdz papildus
dokumentu iesniegšanai.

35.&
Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu piešķiršanu komerczvejai Numernes
ezerā 2016.gadam
/ Ziņo J.Vorkalis/

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

izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo daļu, ņemot
vērā 2016.gada 25.jūlija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo
lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot : PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris
Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors
Indričāns, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča), PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome
NOLEMJ:

1.Nodot IK ‘’Jānis un draugi’’, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 42402018123, juridiskā adrese:
“Ogulāji”, Salnava, Kārsavas novads, LV-5740, nomā rūpnieciskās zvejas tiesības komerczvejai Numernes
ezerā līdz 31.12.2019.
2.Iedalīt IK ‘’Jānis un draugi’’ nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 42402018123, juridiskā adrese:
“Ogulāji”, Salnava, Kārsavas novads, LV-5740, nomā rūpnieciskās zvejas tiesības komerczvejai 75 m no
Numernes ezera zivju tīklu limita.
3.Izdot IK ‘’Jānis un draugi’’ speciālo atļauju/licenci/ komercdarbībai zvejniecībā.
4. Paredzēt līgumā zivju atražošanu, nomniekam nosakot par pienākumu ielaist Numernes ezerā
7 000 līdaku kāpurus(vai 700 mazuļus virs 10g) un 700 līņu mazuļus vai 350 divvasaru karpu mazuļus(virs
150g.) gadā. Zivju krājumu aizsardzības nolūkos, nomniekam noteikt par pienākumu ziņot Valsts Vides
dienestam un Kārsavas novada pašvaldības vides pārvaldības speciālistam par jebkāda veida pārkāpumiem
Numernes ezerā.
5. Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas,
iesniedzot sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88,
Rēzeknē, LV 4601.

Papildus jautājumi:
36.&
Par telpas nomas līguma pagarināšanu
/Ziņo V.Lipska/
1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts SIA “FEDRA” profesionālās tālākizglītības un
profesionālās pilnveides izglītības iestādes “FEDRA”, reģ. nr.41503067602, juridiskā adrese –
Liepu iela 6 – 10, Preiļi, Preiļu novads, LV 5301, direktores Skaidrītes Žukovas iesniegums, ar
lūgumu pagarināt 28.05.2015. telpas nomas līgumu par mācību klases 40 kvadrātmetru platībā
Mērdzenes pamatskolas ēkā, c. Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads, nomas lietošanu.
Līguma termiņš beidzās 2016.gada 1.jūnijā. iesniedzēja lūdz pagarināt nomas līgumu uz diviem
gadiem.
Telpas nomas mērķis – bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības programmas īstenošana.
2. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības, deputāti uzskata, ka
ir iespējams pagarināt iznomāšanas termiņu, atstājot spēkā līdzšinējo nomas maksu EUR 56,80.

Nomai būs regulārs raksturs /dažas reizes nedēļā/, pašvaldībai tās funkciju realizēšanai telpa nav
nepieciešama pastāvīgi un telpas izmantošanas konkrēts laiks un ilgums tiks saskaņots ar iestādes
vadītāju. Pašvaldība gūs ienākumus no savas mantas iznomāšanas. Šādos gadījumos nav
nepieciešams izsludināt nomas tiesību izsoli.
3.Pamatojoties uz Ministru Kabineta 08.06.2010. noteikumu nr.515 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 3.punktu, 4.2.2.punktu, kurā noteikts, ka nomnieka noskaidrošanai izsoli
nerīko, ja nomas objekts netiek nodots nepārtrauktā nomnieka lietošanā, bet nomai ir regulārs
raksturs un nomas maksa nav noteikta Ministru kabineta, pašvaldību domes vai citas atvasinātas
publiskas personas apstiprinātā maksas pakalpojumu cenrādī, atklāti balsojot : PAR –12 ( Ināra
Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs
Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča), PRET
–nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
3.1.Pagarināt nomas līguma termiņu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FEDRA”
profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestādei “FEDRA”, reģ.
nr.41503067602, juridiskā adrese – Liepu iela 6 – 10, Preiļi, Preiļu novads, LV 5301, par mācību
telpas /klases/ 40 kvadrātmetru platībā Mērdzenes pamatskolas ēkā, c. Mērdzene, Mērdzenes
pagasts, Kārsavas novads, iznomāšanu, nosakot nomas maksu – EUR 56,80 mēnesī, kā arī
pievienotās vērtības nodoklis.
Nomas līguma darbības termiņš – divi gadi.
3.2.Nomniekam saskaņot savu darbību un mācību laiku ar Mērdzenes pamatskolas direktori.

37.&
Par telpu iznomāšanu
/Ziņo V.Lipska/
1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts biedrības “Ritineitis”,
reģistrācijas
Nr.40008149232, juridiskā adrese: Bērzpils iela 2, Balvi, LV 4501, pieaugušo neformālās izglītības
centra “AZOTE” vadītājas Marutas Castrovas iesniegums, kurā tiek lūgts nodot nomas lietošanā
telpas izglītības pakalpojuma sniegšanai – bezdarbnieku un darba meklētāju apmācībai.
Iesniedzēja
lūdz
iznomāt
šādas
pašvaldībai
piederošas
telpas:
- vidusskolas ēkā Vienības ielā 101, Kārsavā;
- ēkā “Skola”, c. Mežvidi, Mežvidu pagasts;
- “Aizgāršas skolā”, c. Goliševa, Goliševas pagasts.
2. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības, deputāti uzskata, ka
ir iespējams nodot nomas lietošanā minētās telpas, jo pašvaldība tās pastāvīgi neizmanto, nomai
nebūs nepārtraukts, bet regulārs raksturs /dažas reizes nedēļā vai mēnesī/, un telpas izmantošanas
laiks un ilgums tiks saskaņots ar iestādes vadītāju. Pašvaldība gūs ienākumus no savas mantas
iznomāšanas. Šādos gadījumos nav nepieciešams izsludināt nomas tiesību izsoli.
3.Pamatojoties uz Ministru Kabineta 08.06.2010. noteikumu nr.515 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma

tipveida nosacījumiem” 3.punktu, 4.2.2.punktu, kurā noteikts, ka nomnieka noskaidrošanai izsoli
nerīko, ja nomas objekts netiek nodots nepārtrauktā nomnieka lietošanā, bet nomai ir regulārs
raksturs un nomas maksa nav noteikta Ministru kabineta, pašvaldību domes vai citas atvasinātas
publiskas personas apstiprinātā maksas pakalpojumu cenrādī, atklāti balsojot : PAR –12 ( Ināra
Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs
Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Juris Vorkalis, Ligita Maģiča), PRET
–nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ:
3.1.Nodot biedrības “Ritineitis”, reģistrācijas Nr.40008149232, juridiskā adrese: Bērzpils
iela 2, Balvi, LV 4501, pieaugušo neformālās izglītības centram “AZOTE” neregulārā nomas
lietošanā pašvaldībai piederošās telpas:
- mācību klasi Kārsavas vidusskolas ēkā, Vienības iela 101, Kārsava, Kārsavas novads;
- mācību klasi ēkā “Skola”, c. Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads;
- mācību klasi ēkā “Aizgāršas skola”, c. Goliševa, Goliševas pagasts, Kārsavas novads,
nosakot nomas maksu EUR 56,80 mēnesī par katru telpu, kā arī pievienotās vērtības
nodoklis, ar termiņu – no 2016. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31.decembrim.
3.2.Nomniekam saskaņot savu darbību un mācību laiku ar katras iestādes, kurā atrodas
konkrētā telpa, vadītāju.

38.&
Par Kārsavas pilsētas Nākotnes ielas seguma atjaunošanu
/Ziņo I.Silicka/
Nākotnes iela ir Kārsavas pilsētas nozīmīga centra iela, uz tās atrodas Malnavas Romas katoļu
Rožukroņa Dievmātes baznīca un lielveikals „Mego”. Šobrīd ielai nepieciešams veikt asfaltbetona
seguma virsmas atjaunošanas darbus 750m2 platībā , aptuvenās izmaksas EUR12100.
Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. rīcības plāna noteiktās vidējā termiņa
prioritātes VP7/Infrastruktūras attīstība, RV7.1/Kārsavas novada sasniedzamības uzlabošana un ielu
infrastruktūras attīstība, uzdevuma U7.1.2/Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras tehnisko
stāvokli ietvaros un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15..panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, atklāti
balsojot : PAR –11 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns,
Tālis
Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns,
Ligita Maģiča), PRET –nav ; ATTURAS –1 (Juris Vorkalis) , Kārsavas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt 12100 euro ( divpadsmit tūkstoši viens simts eiro, 00 centi) Kārsavas pilsētas
Nākotnes ielas asfaltbetona seguma virsmas atjaunošanai. (budžeta klasifikācijas kods
04.510., struktūrvienība-15, ekonomiskās klasifikācijas kods 5213).
2. Šā lēmuma 1.punktā piešķirtās summas finansēšanas avots: autoceļu fonda kapitālo
ieguldījumu līdzekļi.
3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi autoceļu speciālistu A.Šarkovski .

4.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada priekšsēdētājas vietniekam
P.Laganovskim.

Sēde slēgta plkst. 16.25
Sēdi vadīja
Sēdi protokolēja

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

