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

DOMES IZBRAUKUMA SĒDES PROTOKOLS
Beverīnas novada Brenguļu pagastā
2017.gada 2.martā

Nr.2

Sēde sasaukta plkst.15.00
Sēdi sāk plkst.15.00
Sēdi vada – Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis
Protokolē – Kauguru pagasta lietvede Oksana Fatejeva
Sēdē piedalās Beverīnas novada pašvaldības domes deputāti:
Cilda Purgale
Inguna Kondratjeva
Iveta Rambola
Māris Zvirbulis
Mārtiņš Ābele
Sandris Brālēns
Romāns Vaščenko
Sergejs Melngāršs
Sēdē nepiedalās deputāts Uldis Podnieks (attaisnojošs iemesls)
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore Egita Biša
Juridiskās nodaļas vadītāja Vita Laure
Projektu vadības speciāliste Linda Krūmiņa
Sociālā darbiniece Ginta Pikšēna
Darba kārtība /izsludinātā/:
1. Par Beverīnas novada pašvaldības projektu konkursu “Atbalsts uzņēmējdarbībai
Beverīnas novadā”.
2. Par saistošajiem noteikumiem “Par sociālajā garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”.
3. Par saistošajiem noteikumiem “ Par Beverīnas novada ceļu aizsardzību, veicot meža
izstrādāšanas darbus”.
4. Par kārtību, kādā tiek organizēta nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņa Beverīnas
novada pašvaldībā.
5. Par nekustamā īpašuma „Vējiņi” nodošanu atsavināšanai un atsavināšanas cenas
apstiprināšanu.
6. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Kūlači”-3 atsavināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Ūdriņas 2”- 4 un “Ūdriņas 2”- 5 atkārtotu
izsoli.
8. Par SIA “Matadors” izbraukuma tirdzniecības atļauju.
9. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem.
10. Par Informācijas, izglītības, sporta un sociālās aprūpes dienas centra “Kaimiņi” telpu
nomas maksas izcenojuma papildināšanu.

11. Iesniegums par atlaides piešķiršanu notekūdeņu savākšanai.
12. Iesniegums par atbrīvošanu no vēlēšanu komisijas sekretāra pienākumu pildīšanas.
Sēdes vadītājs M.Zvirbulis ierosina:
- sēdes darba kārtību papildināt ar jautājumu “Pārskats par veikto darbu un domes
pieņemto lēmumu izpildes gaitu”, kuru skatīt kā pirmo;
- darba kārības jautājumu “Iesniegums par atbrīvošanu no vēlēšanu komisijas
sekretāra pienākumu pildīšanas” izteikt šādā redakcijā: ”Par izmaiņām Beverīnas
novada vēlēšanu komisijas sastāvā”.
Sēdes vadītājs M.Zvirbulis aicina balsot par sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar grozījumiem.
Darba kārtība /grozītā/:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par Beverīnas novada pašvaldības projektu konkursu “Atbalsts uzņēmējdarbībai
Beverīnas novadā”.
3. Par saistošajiem noteikumiem “Par sociālajā garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”.
4. Par saistošajiem noteikumiem “ Par Beverīnas novada ceļu aizsardzību, veicot meža
izstrādāšanas darbus”.
5. Par kārtību, kādā tiek organizēta nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņa Beverīnas
novada pašvaldībā.
6. Par nekustamā īpašuma „Vējiņi” nodošanu atsavināšanai un atsavināšanas cenas
apstiprināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Kūlači”-3 atsavināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Ūdriņas 2”- 4 un “Ūdriņas 2”- 5 atkārtotu
izsoli.
9. Par SIA “Matadors” izbraukuma tirdzniecības atļauju.
10. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem.
11. Par Informācijas, izglītības, sporta un sociālās aprūpes dienas centra “Kaimiņi” telpu
nomas maksas izcenojuma papildināšanu.
12. Iesniegums par atlaides piešķiršanu notekūdeņu savākšanai.
13. Par izmaiņām Beverīnas novada vēlēšanu komisijas sastāvā.
1.§
Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
(M.Zvirbulis, E.Biša, C.Purgale)
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Zvirbulis par paveikto sēžu starplaikā:
- par plānotajām uzņēmējdienām maija mēnesī, kur novada amatnieki darbosies līdzīgi
kā iepriekšējo gadu;
- par atvērto Biznesa inkubatoru Valmierā, kur varēs darboties arī novada uzņēmēji;
- par ceļu apsaimniekošanu sadarbībā ar novada uzņēmējiem.
Ziņo izpilddirektore E.Biša:
- par iepriekšējā domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi;
- par ikdienas saimnieciskajiem darbiem;
- par pašvaldības iepirkumiem;
- par ieceri piedalīties LEADER projektos;
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- par pašvaldības grants ceļu izmantošanas ierobežojumiem;
- par elektrības un ūdens piegādi ciemam “Ūdriņas”.
Izsakās deputāte C.Purgale, ka 2017.gada 26.janvāra domes sēdes protokolam jāpievieno
viņas 2017.gada 30.janvārī iesniegtā pretenzija par minētās domes sēdes lēmumiem.
Atbild M.Zvirbulis, ka pretenzija tiks pievienota protokolam.
Ziņo deputāte C.Purgale:
- par dalību LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēdē 2017.gada 28.februārī, kurā
tika prezentēta jaunā nodokļu sistēma;
- par dalību biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” valdes sēdē 2017.gada
1.martā, kurā tika izskatīti jautājumi par plānotajām aktivitātēm 2017.gadā un
apspriests licencētās makšķerēšanas Gaujā Nolikums.
2.§
Par Beverīnas novada pašvaldības projektu konkursu “Atbalsts uzņēmējdarbībai
Beverīnas novadā”
(L.Krūmiņa)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, ņemot vērā 2017.gada
23.februāra Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna
Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris
Brālēns, Sergejs Melngāršs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības
dome nolemj:
Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības projektu konkursa “Atbalsts uzņēmējdarbībai
Beverīnas novadā - 2017” nolikumu (pielikumā).
Lēmums Nr.15 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
3.§
Par saistošajiem noteikumiem “Par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.pantu un 45.pantu, ņemot vērā 2017.gada
23.februāra Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna
Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris
Brālēns, Sergejs Melngāršs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2/2017 “Par sociālajām garantijām bārenim un bez
vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu pēc atzinuma saņemšanas no Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicēt Beverīnas novada pašvaldības
mājaslapā un informatīvajā izdevumā “Beverīnas vēstis” un izlikt redzamā vietā
pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs, ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai
pašvaldība atzinumu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nav
saņēmusi.
3

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
mājaslapā internetā.
Lēmums Nr.16 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
4.§
Par saistošajiem noteikumiem “ Par Beverīnas novada ceļu aizsardzību,
veicot meža izstrādāšanas darbus”
(C.Purgale, M.Zvirbulis)
Izsakās deputāte C.Purgale, ka viņas ierosinājums bija noteikt drošības naudu par vienu
kubikmetru, tāpēc balsos pret.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.pantu un 45.pantu, ņemot vērā 2017.gada
23.februāra Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Inguna Kondratjeva,
Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs
Melngāršs), PRET – 1 (Cilda Purgale), ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3/2017 “Par Beverīnas novada ceļu aizsardzību,
veicot meža izstrādāšanas darbus” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu pēc atzinuma saņemšanas no Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicēt Beverīnas novada pašvaldības
mājaslapā un informatīvajā izdevumā “Beverīnas vēstis” un izlikt redzamā vietā
pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs, ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai
pašvaldība atzinumu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nav
saņēmusi.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
mājaslapā internetā.
Lēmums Nr.17 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
5.§
Kārtība, kādā tiek organizēta nekustamā īpašuma nodokļa parādu
piedziņa Beverīnas novada pašvaldībā
(V.Laure, M.Zvirbulis, C.Purgale,)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, ņemot vērā 2017.gada
23.februāra Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Inguna Kondratjeva,
Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs
Melngāršs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Cilda Purgale), Beverīnas novada pašvaldības dome
nolemj:
Apstiprināt noteikumus “Par kārtību, kādā tiek organizēta nekustamā īpašuma nodokļu
parāda piedziņa Beverīnas novada pašvaldībā (pielikumā).
Paskaidro deputāte C.Purgale par iemeslu atturēties balsojumā - nav pret kārtību, bet vēlas to
redzēt kopā ar nekustamā īpašuma administrēšanas noteikumiem.
Lēmums Nr.18 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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6.§
Par nekustamā īpašuma „Vējiņi” nodošanu atsavināšanai un atsavināšanas cenas
apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai zemes gabalu „Vējiņi”, kadastra Nr.9662 007 0300, par kopējo cenu
EUR 2998.00, pārdodot to nomas pirmtiesīgajām personām:
1.1. /Vārds, Uzvārds/ ½ domājamās daļas - par EUR 1499.00 (viens tūkstotis četri simti
deviņdesmit deviņi euro un 00 centi), piedāvājot zemes gabala pirkuma summu
nomaksāt vienā maksājumā vai pa daļām līdz pieciem gadiem, nosakot sešus procentus
gadā par atlikto maksājumu;
1.2. /Vārds, Uzvārds/ ½ domājamās daļas - par EUR 1499.00 (viens tūkstotis četri simti
deviņdesmit deviņi euro un 00 centi), piedāvājot zemes gabala pirkuma summu
nomaksāt vienā maksājumā vai pa daļām līdz pieciem gadiem, nosakot sešus procentus
gadā par atlikto maksājumu.
2. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistiem sagatavot dokumentus zemes gabala atsavināšanai.
Lēmums Nr.19 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
7.§
Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Kūlači”-3 atsavināšanu
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Atsavināt Beverīnas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Trikātas pagastā
„Kūlači” -3, kadastra Nr. 9484 900 0121 - 347/1618 domājamās daļas no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9484 005 0089, 347/1618 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 9484 005 0098 001 un 347/1618 domājamās daļas no šķūņa ar kadastra
apzīmējumu 9484 005 0089 002 /Vārds, Uzvārds/ par cenu EUR 795.00 (septiņi simti
deviņdesmit pieci euro un 00 centi), Par zemi EUR 151.00, par mājokli EUR 574.00, par
palīgēku EUR 70.00.
Lēmums Nr.20 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
8.§
Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Ūdriņas 2”- 4 un “Ūdriņas 2”- 5 atkārtotu izsoli
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris
Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pārdot nekustamo īpašumu Trikātas pagastā biroja telpas „Ūdriņas 2”-4 (platība
62.5m2) atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli par sākuma cenu, kura samazināta par 20%
no pirmās izsoles noteiktās cenas: EUR 2276.00 (divi tūkstoši divi simti septiņdesmit seši
euro un 00 centi). Iepriekšnoteiktā cena EUR 2845.00;

5

2. Pārdot nekustamo īpašumu Trikātas pagastā dzīvokļa „Ūdriņas 2”-5 (platība 83.6 m2)
izsolē ar augšupejošu soli par sākuma cenu EUR 2376 (divi tūkstoši trīs simti
septiņdesmit seši euro un 00 centi). Iepriekšnoteiktā cena EUR 2970.00;
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
Lēmums Nr.21 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz.3 lp.
9.§
Par SIA “Matadors” izbraukuma tirdzniecības atļauju
(M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldība saņēmusi SIA „MATADORS” 09.02.2017 iesniegumu Nr.109/02/17 (reģistrēts 13.02.2017. ar Nr. 3-2/86) ar lūgumu atļaut izbraukuma tirdzniecību
2017.gadā.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut SIA „MATADORS” izbraukuma tirdzniecību 2017.gadā ar automašīnu MERCEDES
BENZ, valsts reģistrācijas Nr. JU-1223,ceturtdienās Brenguļu pagasta Brenguļos no
plkst.8:45 līdz 9:30.
2. Apstiprināt sekojošu produkcijas sortimentu – gaļas izstrādājumi: svaiga gaļa, desas,
žāvējumi un gaļas kulinārijas izstrādājumi.
3. Noteikt tirdzniecības nodevu EUR 7.11 par vienu tirdzniecības dienu novadā pēc Beverīnas
novada pašvaldības 23.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par pašvaldības nodevām
Beverīnas novada pašvaldībā”, nodevu samaksājot pēc piestādītā rēķina.
4. Grāmatvedībai katru mēnesi izrakstīt rēķinu un nosūtīt to SIA „MATADORS” pa pastu.
Lēmums Nr.22 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
10. §
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem
(M.Zvirbulis, C.Purgale)
Pamatojoties uz Finanšu un attīstības komitejas 2016.gada 24.novembra sēdes lēmumu uz
domes sēdi apstiprināšanai tiek virzīti 4 varianti ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem.
Sēdes vadītājs M.Zvirbulis aicina balsot par 1.variantu.
Atklāti balsojot: PAR – nav, PRET – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta
Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs
Melngāršs), ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome lēmuma projektu:
“Apstiprināt šādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
Trikātā:
Ūdensapgāde – 2.73 EUR/m3 + PVN;
Kanalizācija – 4.07 EUR/m3 + PVN.
Mūrmuižā:
Ūdensapgāde – 1.21 EUR/m3 + PVN;
Kanalizācija – 1.49 EUR/m3 + PVN.
Kauguros:
Ūdensapgāde – 0.84 EUR/m3 + PVN;
Kanalizācija – 1.90 EUR/m3 + PVN.
Līčos:
Ūdensapgāde – 5.12 EUR/m3 + PVN;
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Kanalizācija – 1.01 EUR/m3 + PVN.
Brenguļos:
Ūdensapgāde – 1.63 EUR/m3 + PVN;
Kanalizācija – 3.31 EUR/m3 + PVN.
Cempos:
Ūdensapgāde – 1.44 EUR/m3 + PVN;
Kanalizācija – 2.23 EUR/m3 + PVN”
nav pieņēmusi, jo pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 34.pantu, lēmums ir pieņemts, ja
par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem.
Sēdes vadītājs M.Zvirbulis aicina balsot par 2.variantu.
Atklāti balsojot: PAR – 3 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Māris Zvirbulis),
PRET – 5 deputāti (Iveta Rambola, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs
Melngāršs), ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome lēmuma projektu:
“Noteikt vienoto tarifu visās apdzīvotās vietās Beverīnas novadā pēc vidējā aprēķinātā:
Ūdensapgāde – 1.72 EUR/m3 + PVN;
Kanalizācija – 2.12 EUR/m3 + PVN”
nav pieņēmusi, jo pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 34.pantu, lēmums ir pieņemts, ja
par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem.
Sēdes vadītājs M.Zvirbulis aicina balsot par 3.variantu.
Atklāti balsojot: PAR – 3 deputāti (Romāns Vaščenko, Iveta Rambola, Sergejs Melngāršs),
PRET – 4 deputāti (Cilda Purgale, Mārtiņš Ābele, Inguna Kondratjeva Sandris Brālēns),
ATTURAS – 1 (Māris Zvirbulis), Beverīnas novada pašvaldības dome lēmuma projektu:
“Noteikt vienoto tarifu visās apdzīvotās vietās Beverīnas novadā pēc lielākā patērētāju skaita
aprēķina:
Ūdensapgāde – 1.21 EUR/m3 + PVN;
Kanalizācija – 1.49 EUR/m3 + PVN”
nav pieņēmusi, jo pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 34.pantu, lēmums ir pieņemts, ja
par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem.
Sēdes vadītājs M.Zvirbulis aicina balsot par 4.variantu.
Atklāti balsojot: PAR – 2 deputāti (Mārtiņš Ābele, Sandris Brālēns), PRET – 5 deputāti
(Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Romāns Vaščenko, Sergejs Melngāršs),
ATTURAS – 1 (Māris Zvirbulis), Beverīnas novada pašvaldības dome lēmuma projektu:
“Noteikt tarifu apdzīvotās vietās Līčos un Trikātā un Brenguļos pēc vidējā aprēķinātā:
Ūdensapgāde – 1.72 EUR/m3 + PVN;
Kanalizācija – 2.12 EUR/m3 + PVN.
Pārējās apdzīvotās vietās pēc faktiskā patēriņa:
Mūrmuižā:
Ūdensapgāde – 1.21 EUR/m3 + PVN;
Kanalizācija – 1.49 EUR/m3 + PVN.
Kauguros:
Ūdensapgāde – 0.84 EUR/m3 + PVN;
Kanalizācija – 1.90 EUR/m3 + PVN.
Cempos:
Ūdensapgāde – 1.44 EUR/m3 + PVN;
Kanalizācija – 2.23 EUR/m3 + PVN”
nav pieņēmusi, jo pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 34.pantu, lēmums ir pieņemts, ja
par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem.
Sēdes vadītājs M.Zvirbulis aicina atkārtoti balsot par lēmuma projekta 2. un 3.variantu, jo tie
pirmajā balsošanā saņēmuši visvairāk balsu.
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Atklāti balsojot: PAR – 4 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Mārtiņš Ābele,,
Sandris Brālēns), PRET – 4 deputāti (Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko,
Sergejs Melngāršs), ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome lēmuma
projektu:
“Noteikt vienoto tarifu visās apdzīvotās vietās Beverīnas novadā pēc vidējā aprēķinātā:
Ūdensapgāde – 1.72 EUR/m3 + PVN;
Kanalizācija – 2.12 EUR/m3 + PVN”
nav pieņēmusi, jo pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 34.pantu, lēmums ir pieņemts, ja
par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem.
Atklāti balsojot: PAR – 4 deputāti (Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Iveta Rambola,
Sergejs Melngāršs), PRET – 4 deputāti (Cilda Purgale, Mārtiņš Ābele, Inguna Kondratjeva,
Sandris Brālēns), ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome lēmuma projektu:
“Noteikt vienoto tarifu visās apdzīvotās vietās Beverīnas novadā pēc lielākā patērētāju skaita
aprēķina:
Ūdensapgāde – 1.21 EUR/m3 + PVN;
Kanalizācija – 1.49 EUR/m3 + PVN”
nav pieņēmusi, jo pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 34.pantu, lēmums ir pieņemts, ja
par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem.
11.§
Par Informācijas, izglītības, sporta un sociālās aprūpes dienas centra “Kaimiņi”
telpu nomas maksas izcenojuma papildināšanu
(E.Biša)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Papildināt apstiprināto Informācijas, izglītības, sporta un sociālās aprūpes dienas centra
“Kaimiņi” telpu nomas maksas izcenojumu:

Pakalpojuma nosaukums

1. Galda tenisa galda īre
2. Galda tenisa raketes īre

Mērvienība

Summa
EUR bez
PVN

Summa
EUR ar
PVN

2h
skaits

3.31
0.83

4.00
1.00

Lēmums Nr.23 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
12.§
Iesniegums par atlaides piešķiršanu notekūdeņu savākšanai
(M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldība saņēmusi SIA „Trikātas Piens” 16.02.2017 iesniegumu
(reģistrēts 23.02.2017, Nr. 3-2/ 117) ar lūgumu piemērot notekūdeņu tarifa atlaidi. Atbalstot
uzņēmējdarbības uzsākšanu,
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
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Atbrīvot no maksas par kanalizācijas pakalpojumiem SIA “Trikātas Piens”, reģistrācijas
Nr.40203016557, juridiskā adrese “Trikātas Pienotava”, Trikāta, Trikātas pagasts, Beverīnas
novads, LV-4731, uz vienu gadu no 2017.gada 1.marta līdz 2018.gada 28.februārim
Lēmums Nr.24 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
13.§
Par izmaiņām Beverīnas novada vēlēšanu komisijas sastāvā
(E.Biša,M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz Egitas Bišas un Jāņa Fūrmaņa iesniegumiem, un uz Republikas pilsētu un
novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 11.pantu, atklāti balsojot: PAR
– 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele,
Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pārtraukt Egitas Bišas darbību Beverīnas novada vēlēšanu komisijā ar 01.03.2017.
2. Pārtraukt Jāņa Fūrmaņa darbību Beverīnas novada vēlēšanu komisijā ar 01.03.2017.
****
Ar 2013.gada 16.oktobra lēmumu (prot.Nr.14, 4.§) tika ievēlēta Beverīnas novada vēlēšanu
komisija 7 locekļu sastāvā. No pieteiktajiem 10 kandidātiem vēlēšanu komisijā netika ievēlēti
Dace Sēne, Inga Ozoliņa un Kristīne Mazureviča.
Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par katru kandidātu atsevišķi.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Ievēlēt Daci Sēni par Beverīnas novada vēlēšanu komisijas locekli.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs), PRET
– nav, ATTURAS – 1 (Iveta Rambola), Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Ievēlēt Ingu Ozoliņu par Beverīnas novada vēlēšanu komisijas locekli.
Par Kristīni Mazureviču netiek balsots, jo ir pietiekams ievēlēto locekļu skaits.
***
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Republikas
pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 10. un 11.pantu,
pārbaudot komisijas locekļu kandidātu atbilstību likumā noteiktajām prasībām, ņemot vērā
atklāto balsojumu par katru kandidātu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna
Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris
Brālēns, Sergejs Melngāršs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Veikt šādas izmaiņas Beverīnas novada vēlēšanu komisijas sastāvā:
1.1. Pārtraukt Egitas Bišas darbību komisijā ar 01.03.2017.;
1.2. Pārtraukt Jāņa Fūrmaņa darbību komisijā ar 01.03.2017.;
1.3. Ievēlēt Daci Sēni par komisijas locekli ar 01.03.2017.;
1.4. Ievēlēt Ingu Ozoliņu par komisijas locekli ar 01.03.2017.
2. Lēmumu piecu dienu laikā nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai.
Lēmums Nr.25 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
Sēde tiek slēgta plkst.17.00
Pielikumā:
1. Lēmumi Nr.15 - Nr.25 uz 13 lp.
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2. Beverīnas novada pašvaldības projektu konkursa “Atbalsts uzņēmējdarbībai Beverīnas
novadā – 2017” nolikums ar pielikumiem, pavisam uz 13 lp.
3. Saistošie noteikumi “Par sociālajā garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušam
bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” un to paskaidrojuma raksts, pavisam uz 3 lp.
4. Saistošie noteikumi “Par Beverīnas novada ceļu aizsardzību, veicot meža izstrādāšanas
darbus” un to paskaidrojuma raksts, pavisam uz 5 lp.
5. Nolikums “Par kārtību, kādā tiek organizēta nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņa
Beverīnas novada pašvaldībā” uz 2 lp.
Sēdes vadītājs
2017.gada ___.______________

M.Zvirbulis

Protokolētāja
2017.gada ___.______________

O.Fatejeva

Protokols parakstīts 2017.gada 10.martā
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