BEVERĪNAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr.90009115285
“Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
tālr. 64281737, fax 64220890, e-pasts:pasvaldiba@beverina.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Beverīnas novada Kauguru pagastā
2016.gada 28.aprīlī

Nr.8

Sēde sasaukta plkst.15.30
Sēdi sāk plkst.15.30
Sēdi vada – Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis
Protokolē – pašvaldības sekretāre Raimonda Cielēna
Sēdē piedalās Beverīnas novada pašvaldības domes deputāti:
Cilda Purgale
Inguna Kondratjeva
Iveta Rambola
Māris Zvirbulis
Mārtiņš Ābele
Romāns Vaščenko
Sandris Brālēns
Sergejs Melngāršs
Uldis Podnieks
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore Egita Biša
Galvenā grāmatvede Irīda Ivule
Juriskonsulte Vita Laure
Ekonomiste Signe Zvirbule
Nekustamo īpašumu speciāliste Evija Melngalve-Markitāne
Projektu speciāliste Linda Krūmiņa
Pašvaldības policijas priekšniece Dace Šmite
Darba kārtība /izsludinātā/:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par Beverīnas novada pašvaldības 2015.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
3. Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites.
4. Par budžeta tāmes grozījumiem.
5. Par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludinātajā
ELFLA projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākumam „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”.
6. Par atbalstu biedrībai “Beverīnas amatnieki”.
7. Par finansējuma piešķiršanu sportam.
8. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Gaujmala Sapas 42” atsavināšanu.
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Trikātas pagastā
“Dravnieki”.
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam Beverīnas novada Trikātas
pagastā „Vijupi”.

11. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam Beverīnas novada Trikātas
pagastā „Čakārņi”.
12. Par Beverīnas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un
degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu.
13. Par atļauju biedrībai “Brenguļu autotrase “ publisku pasākumu rīkošanai.
Sēdes vadītājs Māris Zvirbulis ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā 3 papildus jautājumus:
- Par izmaiņām komisiju sastāvā;
- Par mobilā telefona lietošanas limita apstiprināšanu domes priekšsēdētājam;
- Par biedrības “Regbija klubs “Valmieras Fēnikss”” iesniegumu.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris
Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar grozījumiem, papildinot ar trīs darba kārtības
jautājumiem:
1. Par izmaiņām komisiju sastāvā;
2. Par mobilā telefona lietošanas limita apstiprināšanu domes priekšsēdētājam;
3. Par biedrības “Regbija klubs “Valmieras Fēnikss”” iesniegumu.
Darba kārtība /grozītā/:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par Beverīnas novada pašvaldības 2015.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
3. Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites.
4. Par budžeta tāmes grozījumiem.
5. Par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludinātajā
ELFLA projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākumam „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”.
6. Par atbalstu biedrībai “Beverīnas amatnieki”.
7. Par finansējuma piešķiršanu sportam.
8. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Gaujmala Sapas 42” atsavināšanu.
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Trikātas pagastā
“Dravnieki”.
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam Beverīnas novada Trikātas
pagastā „Vijupi”.
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam Beverīnas novada Trikātas
pagastā „Čakārņi”.
12. Par Beverīnas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un
degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu.
13. Par atļauju biedrībai “Brenguļu autotrase “ publisku pasākumu rīkošanai.
14. Par izmaiņām komisiju sastāvā.
15. Par mobilā telefona lietošanas limita apstiprināšanu domes priekšsēdētājam.
16. Par biedrības “Regbija klubs “Valmieras Fēnikss”” iesniegumu.
1.§
Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
(M.Zvirbulis, E.Biša, C.Purgale, D.Šmite)
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Zvirbulis par notikušo sēžu starplaikā:
- lauzts nomas līgums ar biedrību “Universum”;
- 12.aprīlī vācu biedrības sanāksme - par nepabeigtajiem projektiem, delegācija jūnijā apmeklēs
arī Beverīnas novadu, būs diskusija par industriālo parku;
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-

Vidzemes plānošanas reģiona sanāksmē tikšanās ar valsts ceļu uzturētājiem un ministrijas
pārstāvjiem;
14.aprīlī Civilās aizsardzības komisijas sanāksme, tiks veidota viena kopā ar Valmieru;
20.aprīlī reģionālajā televīzijā diskusija par ceļu jautājumiem;
22.aprīlī VTU Valmiera dalībnieku sapulce.

Ziņo izpilddirektore E.Biša:
1. Par iepriekšējā domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi:
- par vienošanos slēgšanu par piešķirtā finansējuma sportistiem izlietošanu;
- par LAD ceļu projektu – ir sagatavotas specifikācijas;
- par dalību LEADER projektos – Mūrmuižas estrādei visa dokumentācija sagatavota, Trikātas
estrādi- atliekam, Brenguļu apgaismojumam – tiek pabeigta specifikācijas sagatavošana;
- iesniegti dokumenti dalībai Veselīgo pašvaldību tīklā;
- pieņemtie lēmumi par parādu dzēšanu – parādi dzēsti;
- lēmumi saistībā ar īpašumu pirkšanu un atsavināšanu – izpildīti.
2.Par paveiktajiem un iesāktajiem darbiem:
- parakstīts un iesniegts gada pārskats;
- noslēgtas vienošanās ar darbiniekiem pie darba līgumiem;
- notiek darbinieku obligātās veselības pārbaudes;
- pieņemts darbā juriskonsults;
- informācija par Lielo talku;
- informācija par saimnieciskiem darbiem pagastos.
Ziņo deputāte C.Purgale par piedalīšanos LPS komiteju sēdēs:
- 5.aprīlī piedalīšanās LPS Novadu apvienības sēdē par SAM 3.3.1 iesniegto projektu rezultātiem
un tālākām iespējām;
- 26.aprīlī piedalīšanās Finanšu un ekonomikas komisijas sēdē LPS par VZD izstrādātajām
kadastrālajām vērtībām 2017.-2019. gadam;
- 27.aprīlī piedalīšanās LPS sarunās ar Finanšu ministru par makroekonomisko rādītāju prognozi
2017.gadā, par minimālo darba samaksu 2017.gadā, par plānotajām izmaiņām ienākuma
nodokļa politikā;
- 29.aprīlī piedalīsies LPS novadu apvienības valdes sēdē par pirmskolas pedagogu atalgojumu
un LPS 27.kongresa dokumentu projektiem.
Ziņo pašvaldības policijas priekšniece D.Šmite:
- saņemts mazāk iesniegumu no iedzīvotājiem;
- Valsts policijā nogādātas 4 personas;
- aprīlī novadā notikuši 3 ugunsgrēki;
- apmeklēti divi semināri;
- sastādīti 18 administratīvie pārkāpuma protokoli;
- plānots pievērst uzmanību nesakoptām platībām.
2. §
Par Beverīnas novada pašvaldības 2015.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
(M.Zvirbulis, I.Ivule)
Pamatojoties uz LR likumiem ”Par pašvaldībām” un „Par pašvaldību budžetiem” un izvērtējot
neatkarīgu revidentu ziņojumu par finanšu pārskatu un ziņojumu Beverīnas novada pašvaldības
vadībai, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis
Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
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Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības Gada pārskatu par 2015.gadu un
rādītājus:
1.Bilances kopsumma uz 31.12.2015..
EUR
2.Faktiskie ieņēmumi (pēc uzkrāšanas principa) 2015.gadā:
2.1. pamatbudžeta
EUR
2.2.speciālā budžeta
EUR
2.3.ziedojumi un dāvinājumi
EUR
3.Faktiskie izdevumi( pēc uzkrāšanas principa) 2015.gadā:
3.1.pamatbudžeta
EUR
3.2.speciālā budžeta
EUR
3.3.ziedojumi un dāvinājumi
EUR
4.Naudas plūsma- ieņēmumi 2015.gadā:
4.1.pamatbudžeta
EUR
4.2.speciālā budžeta
EUR
4.3.ziedojumi un dāvinājumi
EUR
5.Naudas plūsma – izdevumi 2015.gadā:
5.1.pamatbudžeta
EUR
5.2.speciālā budžeta
EUR
5.3.ziedojumi un dāvinājumi
EUR

šādus pārskata
8 506 091
2 818 983
76 656
858
2 834 497
448 675
6 184
2 802 835
112 787
200
2 598 673
75 189
1 659

Lēmums Nr.60 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
3. §
Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites
( M.Zvirbulis, I.Ivule)
Pamatojoties uz komisijas iesniegto defekta aktu 15.03.2016 un SIA ''STARS SERVISS''
tehnisko slēdzienu 11.03.2016, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna
Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns,
Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
Izslēgt no uzskaites pamatlīdzekli:
Inventāra
Nr./kods

Nosaukums

Sākotnējā
vērtība

Nolietojums

Atlikusī
vērtība

Vieta,
atbildīgā
persona

218.36

Trikātas
sociālais
dienests
I.Čama

Veļasmašīna
Whrilpol
AWO/D45130
06.03.2012.
573

340.07

121.71

Piezīmes
Bojāts
vadības
bloks,
remonts
pārsniedz
vērtību

Kopā izslēdzams pamatlīdzeklis sākotnējā vērtībā par summu trīs simti četrdesmit euro 07 centi,
nolietojums viens simts divdesmit viens euro 71 cents , atlikusī vērtībā divi simti astoņpadsmit
euro 36 centi.
Lēmums Nr.61 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
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4. §
Par budžeta tāmes grozījumiem
(S.Zvirbule)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris
Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Izdarīt grozījumus 2016. gada iestāžu pamatbudžeta tāmēs ( pielikumā).
Lēmums Nr.62 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā, pavisam uz 5 lapām.
5. §
Par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”
izsludinātajā ELFLA projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam pasākumam „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā
attīstība)”
( L.Krūmiņa)
1.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris
Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 262.00 apmērā biedrības “Dzieti Beverīnai” projektam ELFLA
izsludinātajā pirmās kārtas projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –
2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā
attīstība” apakšpasākumā “Darbu īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”.
2. Juriskonsultei sagatavot vienošanos par līdzekļu piešķiršanu
3. Līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas – atbalsts biedrībām
Lēmums Nr.63 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
2.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris
Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 1500.00 apmērā biedrības “Medību klubs “Trikāta” projektam
ELFLA izsludinātajā pirmās kārtas projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta
vietējā attīstība” apakšpasākumā “Darbu īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju”.
2. Juriskonsultei sagatavot vienošanos par līdzekļu piešķiršanu.
3. Līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas – atbalsts biedrībām.
Lēmums Nr.64 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6. §
Par atbalstu biedrībai “Beverīnas amatnieki”
( L.Krūmiņa)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris
Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Piešķirt finansējumu EUR 419.00 apmērā biedrībai “Beverīnas amatnieki” nojumes iegādei.
2. Juriskonsultei sagatavot vienošanos par līdzekļu piešķiršanu.
3. Līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas – atbalsts biedrībām.
Lēmums Nr.65 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
7. §
Par finansējuma piešķiršanu sportam
( M.Zvirbulis)
Ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
21.04.2016. apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna
Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns,
Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu EUR 200.00 Valmieras vieglatlētikas klubam, lai sekmētu Beverīnas
novadā deklarēto sportistu Danas Samules un Līvas Strodes gatavošanos Latvijas IV
Olimpiādei, finansējumu paredzēt no budžeta sadaļas- pārējie kultūras pasākumi;
2. Piešķirt finansējumu EUR 2500.00 biedrībai “Regbija klubs “Valmieras Fēnikss”” Beverīnas
novada regbija komandas dalībai Latvijas IV Olimpiādē ( formas un parādes tērpu iegādei,
naktsmītnei, ēdināšanai, transportam), finansējumu paredzēt no budžeta sadaļas-pārējie
kultūras pasākumi.
3. Piešķirt finansējumu EUR 330.00 Beverīnas novada makšķernieku komandas dalībai Latvijas
makšķernieku sporta federācijas rīkotajās sacensībās “Spiningošana no laivas”, finansējumu
paredzēt no budžeta sadaļas – pārējie kultūras pasākumi.
4. Slēgt vienošanās par piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti.
Lēmums Nr.66 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
8. §
Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Gaujmala Sapas 42” atsavināšanu
( E.Melngalve-Markitāne)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris
Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atsavināt Beverīnas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Kauguru pagastā „Gaujmala
Sapas 42”, kadastra Nr. 9662 006 0125, kurš sastāv no zemes vienības kadastra apzīmējumu
9662 006 0125, 0.0459 ha platībā, /Vārds, Uzvārds/;
2. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0125 uzmērīšanu;
3. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0125 reģistrēšanu Zemesgrāmatā uz
Beverīnas novada pašvaldības vārda.
Lēmums Nr.67 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
9. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Trikātas pagastā
“Dravnieki”
(E.Melngalve-Markitāne)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris
Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Dravnieki”, kadastra Nr. 9484 004 0074 zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9484 004 0074 sadalīšanu, saskaņā ar SIA „ZEMESRAKSTI”, reģ.
Nr. 44103102632 zemes ierīkotājas Elitas Zālītes, sertifikāta Nr. AA000000067, izstrādāto
zemes ierīcības projektu;
2. Projektētajam zemes gabalam Nr. 1 (pēc zemes ierīcības projekta) - 0.7 ha platībā saglabāt
nosaukumu „Dravnieki”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);
3. Zemes gabalam Nr.1 un uz tās esošajām būvēm saglabāt adresi – „Dravnieki”, Trikātas
pag., Beverīnas nov., LV-4731;
4. Projektētam zemes gabalam Nr.2 (pēc zemes ierīcības projekta) - 1.5 ha platībā saglabāt
nosaukumu „Dravnieki”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201);
5. Projektētam zemes gabalam Nr. 3 – (pēc zemes ierīcības projekta) - 8.6 ha platībā piešķirt
nosaukumu “Jaundravnieki” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 0101).
Lēmums Nr.68 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
10. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam Beverīnas novada Trikātas
pagastā „Vijupi”
(E.Melngalve-Markitāne)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris
Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Veikt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vijupi”, kadastra Nr. 9484 003 0004
sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9484 003 0004, platība 15.3ha,
sadalot to divos zemes gabalos;
2. Zemes gabalam Nr. 1 – (pēc skices) ar aptuveno platību 1ha (precizējot pēc zemes
uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu „Pūpoliņi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 0101);
3. Zemes gabalam Nr. 2 – (pēc skices) ar aptuveno platību 14.3 ha (precizējot pēc zemes
uzmērīšanas dabā) saglabāt nosaukumu “Vijupi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 0101
4. Zemes gabalam Nr. 2 – (pēc skices) un ēkām, kas atrodas uz šī zemes gabala saglabāt
adresi “Vijupi”, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731;
5. Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.69 ar pielikumiem sēdes protokola pielikumā, pavisam uz 3 lapām.
11. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam Beverīnas novada Trikātas
pagastā „Čakārņi”
(E.Melngalve-Markitāne)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris
Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Veikt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Čakārņi” kadastra Nr. 9484 003 0135
sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9484 003 0395, platība 25.4ha,
sadalot to divos zemes gabalos;
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2. Zemes gabalam Nr. 1 – (pēc skices) aptuveni 5.5ha platībā (precizējot pēc zemes
uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu „Čokuri” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 0101);
3. Zemes gabalam Nr. 2 – (pēc skices) aptuveni 19.9ha platībā (precizējot pēc zemes
uzmērīšanas dabā) saglabāt nosaukumu „Čakārņi” un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM
0101);
4. Zemes gabalam Nr. 2 – (pēc skices) aptuveni 19.9ha platībā (precizējot pēc zemes
uzmērīšanas dabā)un ēkām, kuras atrodas uz zemes gabala saglabāt adresi „Čakārņi”,
Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731;
5. Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.70 ar pielikumiem sēdes protokola pielikumā, pavisam uz 3 lapām.
12. §
Par Beverīnas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un
degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu
(E.Melngalve-Markitāne)
Saskaņā ar “Zemes pārvaldības likuma” 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība
izstrādā un ar domes lēmumu apstiprina tās īpašumā un valdījumā esošas neapbūvētās zemes un
degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu, kurā ietver:
- zemes pašreizējās izmantošanas vērtējumu;
- zemes turpmākās izmantošanas iespēju vērtējumu, ievērojot teritorijas attīstības plānošanas
dokumentos noteikto teritorijas izmantošanu;
- vērtējumu par investīcijām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu iespējami labāku zemes
izmantošanas veidu;
- vērtējumu par iespējām zemi izmantot, nodot nomā vai atsavināt;
- prognozētos ienākumus no zemes izmantošanas, un atskaitījumus pašvaldības budžetā par
kapitāla izmantošanu;
- citu informāciju par attiecīgās zemes izmantošanu
un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus
citos likumā paredzētajos gadījumos,
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris
Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās
teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.71 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā, pavisam uz 8 lapām.
13. §
Par atļauju biedrībai “Brenguļu autotrase “ publisku pasākumu rīkošanai
( M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris
Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt biedrībai „Brenguļu autotrase”, reģ.Nr.40008087657, atļauju Brenguļu autotrasē
rīkot:
1.1. 2016.gada 14.maijā – folkreisa sacensības;
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1.2. 2016.gada 18.jūnijā-Latvijas čempionātu autokrosā;
1.3. 2016.gada 24.septembrī –folkreisa un krosa kausa izcīņas sacensības.
1. Nozīmēt atbildīgo par pasākumu –Aldi Rolmani.
Lēmums Nr.72 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
14. §
Par izmaiņām komisiju sastāvā
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma “par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš
Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1.Veikt šādas izmaiņas dzīvokļu komisijas sastāvā:
1.1. Pārtraukt Daigas Vanagas darbību komisijā;
1.2. Par komisijas locekli apstiprināt Vitu Lauri.
2. Veikt šāda izmaiņas iepirkumu komisijas sastāvā:
2.1. Pārtraukt Daigas Vanagas darbību komisijā;
2.2. Par komisijas locekli apstiprināt Vitu Lauri.
3. Lēmums stājas spēkā ar 28.04.2016.
Lēmums Nr.73 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15. §
Par mobilā telefona lietošanas limita apstiprināšanu domes priekšsēdētājam
(E.Biša)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Mārtiņš Ābele, Romāns
Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nebalso 1 (Māris Zvirbulis), Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Noteikt mēneša limitu mobilā telefona lietošanai domes priekšsēdētājam darba jautājumu
risināšanai:
1. Sarunām EUR 10.00 (bez PVN);
2. Internetam EUR 6.50 (bez PVN);
3. Zvaniem uz ārzemēm EUR 5.00 (bez PVN).
Lēmums Nr.74 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
16. §
Par biedrības “Regbija klubs “Valmieras Fēnikss”” iesniegumu
(M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldības dome izskata biedrības “Regbija klubs “Valmieras Fēnikss””
iesniegumā lūgumu izdalīt līdzekļus līdzfinansējuma nodrošināšanai Eiropas fondu līdzekļu
piesaistē pilna izmēra sporta spēļu laukuma izbūvei Brenguļu pagastā “Kaimiņi”.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris
Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 3000.00 apmērā biedrībai “Regbija klubs “Valmieras
Fēnikss”” līdzfinansējuma nodrošināšanai Eiropas fondu līdzekļu piesaistē pilna izmēra
sporta spēļu laukuma izbūvei Brenguļu pagastā “Kaimiņi”.
2. Līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas –atbalsts biedrībām.
Lēmums Nr.75 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Pielikumā:
1. Lēmumi Nr.60 - Nr.75 ar pielikumiem, pavisam uz 31 lp.
2. Neatkarīgu revidentu ziņojums Beverīnas novada pašvaldības vadībai uz 4 lp.
Sēde tiek slēgta plkst.17.00
Sēdes vadītājs
2016.gada ___.______________

M.Zvirbulis

Protokolētāja
2016.gada ___.______________

R.Cielēna

Protokols parakstīts 06.05.2016.
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