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 Brenguļu pagastā
2017.gada 31.augustā

Nr.11

Sēde sasaukta plkst.15.00
Sēdi sāk plkst.15.10
Sēdi vada – Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis
Protokolē – kancelejas nodaļas vadītāja Raimonda Cielēna
PiedalāsDeputāti:
Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda
Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Egita Biša, izpilddirektore
Linda Krūmiņa, projektu vadības speciāliste
Irīda Ivule, galvenā grāmatvede
Signe Zvirbule, ekonomiste
Santa Muhina, juriskonsulte
Sēdes vadītājs M.Zvirbulis aicina balsot par sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva,
Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis
Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību.
Darba kārtība /izsludinātā/:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par saistošajiem noteikumiem “Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu
kvalificētam speciālistam”.
3. Par noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales kārtība
Beverīnas novada izglītības iestādēm 2017./2018.mācību gadā”.
4. Par grozījumiem 2016.gada 31.augusta noteikumos “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek
piešķirts pašvaldības finansējums izglītības iestādēs”.
5. Par konkursa par Beverīnas novada karoga skiču izstrādi nolikumu.
6. Par Brenguļu sākumskolas nolikumu.
7. Par Brenguļu pagasta “Avotkalni” un Trikātas pagasta saieta nama “DEPO” telpu nomas
maksas izcenojuma apstiprināšanu.

8. Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklāta projektu iesniegumu
konkursā.
9. Par “Kokneses fonda” aicinājumu pašvaldībām.
10. Par pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam Beverīnas novada
Brenguļu pagastā “Jauncempi”.
13. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu
koplietošanas meliorācijas sistēmām Beverīnas novadā.
14. Par nosaukuma piešķiršanu ielai Trikātā.
15. Par atļauju biedrībai “Brenguļu autotrase” publiskā pasākuma rīkošanai.
16. Par Beverīnas novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu.
17. Par domes priekšsēdētāja M.Zvirbuļa atvaļinājumu.
1.§
Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
(M.Zvirbulis, E.Biša)
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Zvirbulis:
- Par Vidzemes plānošanas reģiona organizētajiem ikgadējiem Vidzemnieku dārza
svētkiem Grundzālē, kurā tika godināts uzņēmums SIA “ Cosybed”;
- Par Latvijas Pašvaldību savienības kongresu Alūksnē;
- Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Mūrmuižā “Vizbuļi”- tiks pasūtīta ekspertīze par
darbu apjomiem mājas pabeigšanai.
Ziņo izpilddirektore E.Biša;
- Par veiktajiem remontdarbiem izglītības iestādēs;
- Par grāvju rakšanas darbiem un ceļu remontiem novadā;
- Par dzīvojamo māju “Ūdriņas”;
- Par realizējamiem projektiem;
- Par darbu pie nākamā gada budžeta;
- Par pasākumiem novadā.
2.§
Par saistošajiem noteikumiem “Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu
kvalificētam speciālistam”
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.pantu,
ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.08.2017. sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
9 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Zeltīte
Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7/2017 “Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo
telpu kvalificētam speciālistam” (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 publicēt Beverīnas novada pašvaldības
mājaslapā, informatīvajā izdevumā “Beverīnas vēstis” un izlikt redzamā vietā pašvaldības
domes ēkā un pagastu pārvaldēs, ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
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atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldība atzinumu
nav saņēmusi.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
mājaslapā internetā.
Lēmums Nr.113 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
3.§
Par noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales
kārtība Beverīnas novada izglītības iestādēm 2017./2018.mācību gadā”
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas komitejas 24.08.2017. sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda
Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt noteikumus “Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales
kārtība Beverīnas novada izglītības iestādēm 2017./2018.mācību gadā” (pielikumā).
Lēmums Nr.114 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
4.§
Par grozījumiem 2016.gada 31.augusta noteikumos “Pamatprincipi un kārtība, kādā
tiek piešķirts pašvaldības finansējums izglītības iestādēs”
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un 21.panta 23.punktu, ņemot
vērā Finanšu un attīstības komitejas komitejas 24.08.2017. sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Zeltīte
Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Izteikt 2016.gada 31.augusta noteikumu “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts
pašvaldības finansējums izglītības iestādēs“ I punktu šādā redakcijā:
“I. Līdzfinansējuma piešķiršana izglītības iestāžu pedagogiem par pedagoģisko un
administratīvo darbu 2017./2018. mācību gadā.
1. Vispārējie principi:
1.1.
Vispārējo izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības pedagogu mēneša darba
algas likmi nosaka saskaņā ar 05.07.2016. MK noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi” noteikto zemāko likmi;
1.2.
Ja sākumskolai un pamatskolām nepietiek ar mērķdotācijas līdzekļiem, lai
nodrošinātu licencētās programmas realizāciju, pašvaldība piešķir līdzfinansējumu,
ievērojot zemāk minētos principus:
1.2.1. minimālais izglītojamo skaits klasē - 7. Ja mazāk, tad apvieno vairāku klašu
skolēnus mācību satura apguvei sociālās zinībās ( 1.-3.klasēs), ētikā, sportā,
mūzikā, kristīgā mācībā
1.2.2. klases dalīšana pieļaujama, ja izglītojamo skaits vienā klasē ir 20 un vairāk,
izņēmums ir klases, kurās tiek realizēta pamatizglītības pedagoģiskās
korekcijas programma un vai/speciālā izglītības programma bērniem ar
mācīšanās traucējumiem un skolēnu skaits klašu grupā ir 7 un vairāk.
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2. Skolu administratīvajai vadībai ( iestādes vadītājs, vietnieki, atbalsta personāls) nosaka
zemāk minētās slodzes. Ja visu atlīdzību nevar tarificēt no mērķdotācijas, tad starpību
nodrošina no pašvaldības līdzfinansējuma:
2.1.
Izglītības iestāžu, ieskaitot pirmsskolas izglītības iestādes, vadītājiem noteikt 1
slodzi, mēnešalgu noteikt saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 445 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi”, nosakot augstāko likmi, t.i. par vienu eiro mazāk, kā darba algas
likme nākošai pakāpei pēc izglītojamo skaita, vietniekiem 80% apmērā no vadītājiem
noteiktās likmes. Vietniekiem noteikt 1 slodzi Trikātas un 1,2 slodzes J. Endzelīna
Kauguru pamatskolās
2.2.
Lietvedībai noteikt 1 slodzi J. Endzelīna Kauguru pamatskolā un Trikātas
pamatskolā, 0.2 slodzes Brenguļu sākumskolā un PII ” Pasaciņa”;
2.3.
Pirmsskolas izglītības metodiķim noteikt 0,3 slodzes Trikātas pamatskolā, 0,5
slodzes PII “Pasaciņa”, 0.2 slodzes Brenguļu sākumskolā;
2.4.
Ja piešķirtā slodze netiek izmantota pilnībā, ietaupīto naudas summu iespējams
izmantot citām administratīvajām vajadzībām, pamatojot un rakstiski saskaņojot ar
domes priekšsēdētāju;
3. Atbalsta personālam noteikt šādas slodzes:
3.1.
Beverīnas novada vēstures mācīšanai – 0.1 slodzi ( 3 stundas nedēļā) Trikātas un
J. Endzelīna Kauguru pamatskolās, muzeja pedagogam – 0.075 slodzes ( 3 stundas
nedēļā) Trikātas pamatskolā un J. Endzelīna Kauguru pamatskolā;
3.2.
Logopēdam 0.175 slodzes J. Endzelīna Kauguru pamatskolā, 0.35 slodzes pārējās
izglītības iestādēs;
3.3.
Pagarinātās dienas grupai 1.17 slodzes Trikātas pamatskolā un J. Endzelīna
Kauguru pamatskolā, 0.883 slodzes Brenguļu sākumskolā (Ar 2018.gada 1.janvāri
attiecīgi 0.878 un 0.662 slodzes);
3.4.
Internāta skolotājam 1 slodzi J. Endzelīna Kauguru pamatskolā, ja internātā 16
skolēnu un vairāk, 0,8 slodzes, ja 15 skolēnu un mazāk;
3.5.
Psihologam vai sociālajam pedagogam, ja netiek slēgts pakalpojuma līgums, 0.14
slodzes J. Endzelīna Kauguru un Trikātas pamatskolās, 0.12 slodzes Brenguļu
sākumskolā;
3.6.
Bibliotekāram 0.61 slodzi Trikātas pamatskolā.
4. Saskaņā ar izglītības iestādes licencēto programmu, mācību priekšmetu un stundu plānu,
stundu skaitu, kas atbilst 21 kontaktstundai par gatavošanos stundām, izglītojamo rakstu
darbu labošanu, individuālo darbu ar izglītojamiem, klases audzināšanu, nosaka pēc MK
noteikumu 5. pielikuma.
5. Interešu izglītībai pašvaldības finansējums uz vienu izglītojamo pirmsskolas grupās 2.29
EUR, 1.-9.klasēs 6.22 EUR tarifikācijas sarakstā pirms profesionālās darbības kvalitātes
pakāpes aprēķināšanas.
6. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 32.3.punktu,
pirmsskolas izglītības grupās pedagogiem par nodarbību sagatavošanu var tarificēt līdz 4 h
uz 36 darba stundām ar izglītojamiem.
7. Pēc šiem kritērijiem sagatavo mācību gada sākuma tarifikācijas, izvērtējot nepieciešamības
atbilstību budžeta līdzekļu iespējām.
8. Tarifikācijas sarakstos neatstāt vakances, tās pieļaujamas tikai atsevišķos gadījumos,
rakstiski saskaņojot ar domes priekšsēdētāju.
9. Izglītības iestāžu vadītājiem darbu veikšana papildus tarificētiem jāsaskaņo ar domes
priekšsēdētāju.
10. Pedagogiem darbu metodiskajās komisijās apmaksā pēc pašvaldības noteiktās stundu likmes
par darbu komisijās”.
Lēmums Nr.115 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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5.§
Par konkursa par Beverīnas novada karoga skiču izstrādi nolikumu
(M.Zvirbulis, C.Purgale)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 7.punktu, 41.panta pirmās daļas
2.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 24.08.2017.
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Inguna
Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris
Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības
dome nolemj:
Apstiprināt konkursa “Par Beverīnas novada karoga skiču izstrādi” nolikumu.
Lēmums Nr.116 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
6.§
Par Brenguļu sākumskolas nolikumu
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, ņemot vērā
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 24.08.2017. sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs
Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Brenguļu sākumskolas nolikumu (pielikumā).
2. Ar šī nolikuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu2017.gada 30.martā
apstiprināto Brenguļu sākumskolas nolikumu.
Lēmums Nr.117 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
7.§
Par Brenguļu pagasta “Avotkalni” un Trikātas pagasta saieta nama “DEPO” telpu
nomas maksas izcenojuma apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas komitejas 24.08.2017. sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs
Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1.Apstiprināt Brenguļu pagasta “Avotkalni” telpu nomas maksas izcenojumu:
Maksa Brenguļu pagasta "Avotkalnos"
Nosaukums
1.Mazā zāle līdz 30 cilvēki:
1.1. nepārsniedzot
1.2. kāzām
2.Mazā zāle no 31 līdz 50 cilvēki:
2.1. nepārsniedzot
2.2. kāzām
3.Mazā zāle 51 un vairāk cilvēki:

Mērvienība
EUR
euro/h
euro
euro
euro/h
euro
euro
euro/h
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Summa bez
PVN
12.46
62.30
149.52
18.69
93.45
224.28
23.45

3.1.nepārsniedzot
3.2. kāzām
4. Lielā zāle:
4.1. nepārsniedzot
4.2. kāzām
5. +galdauti

euro
euro
euro/h
euro
euro
euro

112.15
281.40
28.03
140.15
336.36
20.00

Maksa pašvaldības iedzīvotājiem (deklarētiem) un vietējiem uzņēmējiem
(uzņēmums reģistrēts vai notiek darbība pašvaldības teritorijā) Brenguļu
pagasta “Avotkalnos” ar atlaidi
Nosaukums
1. Mazā zāle līdz 30 cilvēki:
1.1. nepārsniedzot
1.2. kāzām
1.3. bēru mielastam
2.Mazā zāle no 31 līdz 50 cilvēki:
2.1. nepārsniedzot
2.2. kāzām
2.3. bēru mielastam
3.Mazā zāle 51 un vairāk cilvēki:
3.1. nepārsniedzot
3.2. kāzām
3.3. bēru mielastam
4. Lielā zāle:
4.1. nepārsniedzot
4.2. kāzām
4.3. bēru mielastam
5. + galdauti

Mērvienība
EUR
euro/h
euro
euro
euro
euro/h
euro
euro
euro
euro/h
euro
euro
euro
euro/h
euro
euro
euro
euro

Summa bez
PVN
9.35
46.75
112.20
18.70
12.46
62.30
149.52
24.92
16.62
83.10
199.44
33.24
20.77
103.85
249.24
41.54
20.00

2. Apstiprināt Trikātas pagasta saieta nama “DEPO” telpu nomas maksas izcenojumu:
Maksa Trikātas pagasta saieta namā "DEPO"
Mērvienība
EUR
euro/h
euro
euro
euro/h
euro
euro
euro/pers.

Pakalpojuma nosaukums
1.Kamīnzāle 1.stāvā:
1.1. nepārsniedzot
1.2. kāzām
2.Kamīnzāle 1.stāvā un 2.stāvs:
2.1. nepārsniedzot
2.2. kāzām
2.3. guļamvieta
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Summa
bez PVN
16.74
83.70
200.88
36.62
183.10
439.44
5.00

Maksa pašvaldības iedzīvotājiem (deklarētiem) un vietējiem uzņēmējiem (uzņēmums
reģistrēts vai notiek darbība pašvaldības teritorijā) Trikātas pagasta saieta namā
"DEPO" ar atlaidi
Mērvienība
EUR
euro/h
euro
euro
euro
euro/h
euro
euro
euro/pers.

Pakalpojuma nosaukums
1. Kamīnzāle 1.stāvā:
1.1. nepārsniedzot
1.2. kāzām
1.3. bēru mielastam
2.Kamīnzāle 1.stāvā un 2.stāvs:
2.1. nepārsniedzot
2.2. kāzām
2.3. guļamvieta

Summa
bez PVN
11.96
59.80
143.52
23.92
26.16
130.80
313.92
5.00

3. Ja pasākumā paredzēts izmantot apskaņošanas aparatūru, nomas maksa tiek palielināta par
EUR 17.00+PVN.
4. Ja pasākumā paredzēts izmantot pašvaldībai piederošos traukus, nomas maksa tiek
palielināta par EUR 10.00+PVN.
5. Finanšu nodaļai veikt tarifa pārskatīšanu reizi 3 gados vai tad, ja ir būtiski mainījušās
uzturēšanas izmaksas.
6. Atcelt 28.10.2009. Beverīnas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 8., 9. § 1. punktu 1.
apakšpunktu, 4.punktu, 5.punktu, 6.punktu “Par nomas maksu apstiprināšanu ’’.
7. Atcelt 27.10.2010. Beverīnas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 12., 5. § “Par
pašvaldības nedzīvojamā fonda nomas maksām ’’.
Lēmums Nr.118 sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.
8.§
Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklāta projektu
iesniegumu konkursā
(M.Zvirbulis)
Saskaņā ar 18.08.2015. MK noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” (turpmāk MK Noteikumi Nr. 475), Beverīnas
novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei kopumā pieejams publiskais finansējums EUR 580 000.
Saskaņā ar Beverīnas novada domes 31.03.2016. lēmumu Nr. 44 “Par dalību Lauku
attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” atklāta projektu iesniegumu konkursā” tika izstrādāts projekts "Beverīnas novada
ceļu posmu "Stantes-Zīles un Ķiguļu ceļš", "Amsiņi-Ķīši" un "Jēņu ceļš" pārbūve", kura
īstenošanai saskaņā ar LAD 30.06.2017. lēmumu Nr. 09.3-11/17/150-e piešķirts publiskais
finansējums EUR 369 208,37.
Secināms, ka Beverīnas novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei vēl ir pieejams publiskais
finansējums EUR 210 791,63 apmērā.
Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta oficiālo publikāciju Nr.: 2015/175.PD2 laikrakstā
“Latvijas vēstnesis” (08.09.2015, Nr. 175), projektu iesniegšanas kārta atvērta līdz 2019.gada
1.decembrim. Apstiprinātie projekti īstenojami divu gadu laikā pēc LAD lēmuma par projekta
iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas.
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Saskaņā ar LAD sniegto informāciju (07.03.2017. vēstule Nr. 09.3-15/17/30-B/38-e),
“atkārtota apspriešana ar iedzīvotājiem/uzņēmējiem nav nepieciešama, veicot viena un tā paša
ceļa pārbūvi divos projektos”.
Ievērojot iepriekšminēto, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis,
Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris
Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Piedalīties LAP 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” atklāta projektu iesniegumu konkursā ar šādiem ceļu posmiem:
1.1. Ķiguļu ceļš (Kauguru pag.), aptuvenais posma garums 0,3 km (posms no pašreizējā
projekta ietvaros pārbūvējamā posma beigām līdz asfalta seguma sākumam);
1.2. Ceļš "Amsiņi-Ķīši" (Brenguļu pag.), aptuvenais posma garums 0,78 km (posms
“Stimpari” – pašvaldības ceļš “Staišas-Ķīši-Tīles”);
1.3. Jēņu ceļš (Trikātas pag.), aptuvenais posma garums 2,00 km (posms no pašreizējā
projekta ietvaros pārbūvējamā posma beigām (“Palkaiņi”) līdz autoceļam V233),
projektēšanas ietvaros paredzot posma sadali divās daļās.
2. Uzsākt projektēšanu un projekta iesniegumam nepieciešamās dokumentācijas gatavošanu
lēmuma 1.punktā minētajiem ceļu posmiem.
Lēmums Nr.119 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
9.§
Par “Kokneses fonda” aicinājumu pašvaldībām
(M.Zvirbulis)
Atbalstot Likteņdārza īstenotāja “Kokneses fonda” aicinājumu pašvaldībām piedalīties
materiāla sagādē Lielajam kalnam, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 24.08.2017. sēdes atzinumus, atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Zeltīte
Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Veikt divu grunts kravu iegādi un piegādi Likteņdārzam no vietējā Kokneses karjera.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektore E.Biša.
Lēmums Nr.120 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
10.§
Par pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva,
Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis
Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt 10.08.2017. notikušās kustamās mantas – automašīnas ŠKODA OCTAVIA, reģ.
Nr. EU 2687 izsoles rezultātus – pārdot automašīnu ŠKODA OCTAVIA, reģ. Nr. EU 2687,
izsoles uzvarētājam - /Vārds, Uzvārds/ par EUR 637.00 (seši simti trīsdesmit septiņi eiro un
00centi);
2. /Vārds, Uzvārds/ atgriezt iemaksāto drošības naudu.
Lēmums Nr.121 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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11.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva,
Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis
Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt 04.08.2017. notikušā nekustamā īpašuma “Svīres”, kadastra Nr.9646 006 0072,
izsoles rezultātus – pārdot “Svīres”, kadastra Nr.9646 006 0072, vienīgajam izsoles
dalībniekam /Vārds, Uzvārds/ par izsoles sākuma cenu, kas paaugstināta par vienu izsoles
soli – EUR 3847.00 (trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi eiro un 00 centi);
2. Apstiprināt 04.08.2017. notikušā nekustamā īpašuma “Mazozoliņi”, kadastra Nr.9646 003
0329, izsoles rezultātus – pārdot “Mazozoliņi”, kadastra Nr.9646 003 0329, izsoles
uzvarētājam /Vārds, Uzvārds/, par viņa augstāk nosolīto cenu – EUR 3406.00 (trīs tūkstoši
četri simti seši eiro un 00 centi);
3. Nekustamā īpašuma “Mazozoliņi”, kadastra Nr. 9646 003 0329, izsoles dalībniekam
/Vārds, Uzvārds/, atgriezt iemaksāto drošības naudu.
Lēmums Nr.122 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
12.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam Beverīnas novada
Brenguļu pagastā “Jauncempi”
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva,
Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis
Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Veikt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jauncempi”, kadastra Nr. 9646 006
0092, sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9646 006 0092, platība
15.4ha, sadalot to divos zemes gabalos:
1.1.zemes gabalam Nr.1 – (pēc skices) ar aptuveno platību 15.1ha saglabāt nosaukumu
„Jauncempi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 0101);
1.2. zemes gabalam Nr.2 – (pēc skices) ar aptuveno platību 0.3ha piešķirt nosaukumu
“Cempu attīrīšanas iekārtas” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar
maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve5 (NĪLM 0201).
2. Zemes ierīcības projektu veikt par Beverīnas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem;
3. Pirkt no /Vārds, Uzvārds/ un /Vārds, Uzvārds/ zemes vienību, uz kuras atrodas
pašvaldībai piederošā būve – Cempu attīrīšanas iekārtas.
Lēmums Nr.123 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.
13.§
Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu
koplietošanas meliorācijas sistēmām Beverīnas novadā
(M.Zvirbulis)
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Beverīnas novada pašvaldības dome izskata jautājumu par koplietošanas meliorācijas
sistēmām Beverīnas novadā, kurām plānots piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas statusu.
Izvērtējot Beverīnas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu
saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:
- saskaņā ar Meliorācijas likuma (turpmāk – Likums)1.panta 51 punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma ir meliorācijas sistēma, kas būtiski
ietekmē ūdens režīmu pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās apbūves teritorijās,
lauksaimniecības un mežu teritorijās, infrastruktūras objektos (ielās, ceļos,
ūdenssaimniecības objektos, pašvaldības polderos);
- saskaņā ar Likuma 22.2.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka lēmumu par pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu pašvaldība pieņem kā administratīvo
aktu. Pirms lēmuma pieņemšanas pašvaldība noskaidro un izvērtē to zemes īpašnieku vai
tiesisko valdītāju viedokli, kuru zemes robežās atrodas koplietošanas meliorācijas sistēma;
- mainot novadgrāvju statusu, netiks apdraudētas īpašnieka īpašuma tiesības uz nekustamo
īpašumu, tai skaitā netiks veiktas izmaiņas zemesgrāmatā. Novadgrāvja daļas no īpašniekiem
netiks atsavinātas, īpašnieki saglabās tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu, kā arī
pienākumu ekspluatēt un uzturēt savā īpašumā esošo meliorācijas sistēmu atbilstoši attiecīgu
normatīvo aktu prasībām.
Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar Meliorācijas likuma 22.2.panta pirmo daļu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs
Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt kā plānotās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas saskaņā ar
pielikumu:
1.1.Koplietošanas ūdensnoteku Brenguļu darbnīca - Kaķu sala (Nr.5241);
1.2.Koplietošanas ūdensnoteku Miegupe –Vīnkalni –Kaņaudas- Strautiņi-Imantas- Ceļš
Austrumi-Kļavas (Nr.523942);
1.3.Koplietošanas ūdensnoteku Dutkas pļavas (Nr.52442)
2. Pirms lēmuma par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa
piešķiršanu pašvaldībai noskaidrot un izvērtēt to zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju
viedokli, kuru zemes robežās atrodas plānotās koplietošanas meliorācijas sistēma.
Lēmums Nr.124 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.
14.§
Par nosaukuma piešķiršanu ielai Trikātā
(M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldības dome izskata jautājumu par nosaukuma “Nākotnes iela”
piešķiršanu un ielas statusa noteikšanu Trikātas pagasta Trikātas ciemā.
Izvērtējot Beverīnas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
tika konstatēts, ka:
- Trikātas pagasta Trikātas ciemā ir noteiktas adreses “Nākotnes iela 1”, Nākotnes iela 2” un
“Nākotnes iela 3”;
- Šīm adresēm nav noteikta un piesaistīta konkrēta iela.
Ņemot vērā augstāk minēto un to, ka:
- Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta otrā daļa nosaka, ka
administratīvajā teritorijā, tās teritoriālā iedalījuma vienībā un apdzīvotajā vietā ietilpstošās
ielas, laukumus, ēkas, viensētas, apbūvei paredzētās zemes vienības un telpu grupas adrešu
reģistrā reģistrē Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības kompetentās institūcijas
sniegto informāciju;
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-

08.12.2015. MK noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.punkts nosaka, ka adresācijas
objekts ir iela un šo pašu noteikumu 9.punkts nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības
kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības
piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt
adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.
15.09.2009. MK noteikumu Nr.1052 “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites
kārtība” 11.punkts nosaka, ja ceļš tiek pārņemts pašvaldības īpašumā, pašvaldība mēneša
laikā pēc attiecīgā dokumenta pieņemšanas sagatavo divos eksemplāros un iesniedz valsts
akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” attiecīgajā reģiona nodaļā iesniegumu izmaiņu
veikšanai pašvaldību ceļu un ielu reģistrā,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva,
Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis
Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt ielas statusu ielai saskaņā ar pievienoto skici un piešķirt ielai nosaukumu
“Nākotnes iela”.
2. Reģistrēt ielu “Nākotnes iela” kā inženierbūvi nekustamā īpašuma valsts kadastra
reģistrā;
3. Pasūtīt ielas “Nākotnes iela” inventarizāciju.
4. Iesniegt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” reģiona nodaļā iesniegumu
izmaiņu veikšanai pašvaldību ceļu un ielu reģistrā.

Lēmums Nr.125 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.
15.§
Par atļauju biedrībai “Brenguļu autotrase” publiskā pasākuma rīkošanai
( M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva,
Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis
Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izsniegt biedrībai „Brenguļu autotrase”, reģ.Nr.40008087657, atļauju rīkot autosporta
sacensības Brenguļu autotrasē 2017.gada 9.septembrī.
2. Nozīmēt atbildīgo par pasākumu –Aldi Rolmani.
Lēmums Nr.126 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
16.§
Par Beverīnas novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu
(M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldības dome konstatē:
- Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likuma (turpmāk – Likums) 1.panta pirmo daļu, novada vēlēšanu komisiju
izveido 7 – 15 locekļu sastāvā;
- Likuma 2.panta pirmā daļa nosaka, ka vēlēšanu komisijas kā pastāvīgas pašvaldību
institūcijas darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku. Komisijas pilnvaras izbeidzas
ar dienu, kad jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu komisiju;
- Ar Beverīnas novada pašvaldības domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu Nr.109 “Par
Beverīnas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņa noteikšanu”
nolemts noteikt Beverīnas novada vēlēšanu komisijas locekļu skaitu – 7 locekļi un
noteikt vēlēšanu komisijas locekļu pieteikšanās termiņu Beverīnas novada vēlēšanu
komisijai līdz 2017.gada 17.augustam.
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Tika saņemti šādi Beverīnas novada pašvaldības domes deputātu pieteikumi:
- Deputāts, domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis izvirzījis 3 kandidātus:
Inetu Melbārdi, Beverīnas novada pašvaldības bāriņtiesas locekli, Valmieras
vājdzirdīgo internātvidusskolas skolotāju,
Inesi Krūmiņu, Lauksaimniecības datu centra vecāko eksperti,
Jeļenu Jēkabsoni, SIA “Ciedra” projektu vadītāju;
- Deputāts Jānis Fūrmanis izvirzījis 2 kandidātus:
Egitu Bišu, Beverīnas novada pašvaldības izpilddirektori,
Signi Zvirbuli, Beverīnas novada pašvaldības grāmatvedi;
- Deputāte Inguna Kondratjeva izvirzījusi 2 kandidātus:
Dzintru Štrāli, saimnieciskā darba veicēju,
Daci Sēni, Beverīnas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju;
Deputāts Sergejs Melngāršs izvirzījis 1 kandidātu:
Ilvu Sēni, J.Endzelīna Kauguru pamatskolas skolotāju.
Vērtējot pieteikto Beverīnas novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikumos norādīto
informāciju, pieteiktie kandidāti atbilst Likuma prasībām.
Saskaņā ar Likuma 10.pantu par katru kandidātu balso atsevišķi. Par ievēlētiem uzskatāmi tie
kandidāti, kuri saņēmuši visvairāk balsu, taču ne mazāk, kā nepieciešams lēmuma pieņemšanai.
Notiek atklāta balsošana par katru kandidātu:
- par Inetu Niezeri, PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva,
Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis,
Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav;
- par Inesi Krūmiņu, PAR – 7 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Inguna
Kondratjeva, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET –
nav, ATTURAS – 2 deputāti (Sergejs Melngāršs, Romāns Vaščenko);
- par Jeļenu Jēkabsoni, PAR – 7 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Inguna
Kondratjeva, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – 1
deputāts (Sergejs Melngāršs), ATTURAS – 1 deputāts (Romāns Vaščenko);
- par Egitu Bišu, PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva,
Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis,
Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav;
- par Signi Zvirbuli, PAR – 6 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Romāns Vaščenko, Uldis Podnieks), PRET – 2 deputāti (Inguna
Kondratjeva, Cilda Purgale), ATTURAS – 1 deputāts (Māris Zvirbulis);
- par Dzintru Štrāli, PAR – 3 deputāti (Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Cilda
Purgale), PRET – 3 deputāti (Jānis Cielēns, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks), ATTURAS
– 3 deputāti (Sergejs Melngāršs, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis);
- par Daci Sēni, PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks),
PRET – nav, ATTURAS – 1 deputāts (Jānis Fūrmanis);
- par Ilvu Sēni, PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva,
Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis,
Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Republikas
pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta pirmo daļu,
5.panta pirmo daļu, 6.pantu un 10.pantu, ņemot vērā atklāto balsojumu par katru kandidātu,
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Ievēlēt Beverīnas novada vēlēšanu komisiju šādā sastāvā:
Ineta Niezere
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Inese Krūmiņa
Jeļena Jēkabsone
Egita Biša
Signe Zvirbule
Dace Sēne
Ilva Sēne
2. Lēmumu un nepieciešamās ziņas par vēlēšanu komisijas locekli saskaņā ar Republikas
pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā paredzēto
piecu dienu laikā nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai.
Lēmums Nr.127 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
17.§
Par domes priekšsēdētāja M.Zvirbuļa atvaļinājumu
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva,
Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – 2
deputāti (Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Mārim Zvirbulim ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu no 2017.gada.4.septembra līdz 2017.gada 1.oktobrim
(ieskaitot).par darba laika periodu no 2016.gada 16.februāra līdz 2017.gada 15.februārim.
2. Pamatojoties uz Beverīnas novada pašvaldības domes institūciju amatpersonu un atlīdzības
nolikuma 43.punktu izmaksāt Mārim Zvirbulim pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas.
3. Uzdot Māra Zvirbuļa atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus pildīt
priekšsēdētāja vietniekam Romānam Vaščenko.
Lēmums Nr.128 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
Sēdi slēdz plkst.16.30
Pielikumā:
1. Lēmumi Nr.113 – Nr.128. uz 20 lp.
2. Saistošie noteikumi Nr.7/2017 “Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu
kvalificētam speciālistam” un paskaidrojuma raksts, pavisam uz 3 lp.
3. Noteikumi “Valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales kārtība Beverīnas
novada izglītības iestādēm 2017./2018.mācību gadā” uz 3 lp.
4. Noteikumi “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums izglītības iestādēs”
uz 3 lp.
5. Konkursa “Par Beverīnas novada karoga skiču izstrādi” nolikums uz 2 lp.
6. Brenguļu sākumskolas nolikums uz 6 lp.
Sēdes vadītājs
2017.gada ___.______________

Māris Zvirbulis

Sēdes protokolētāja
2017.gada ___.______________

Raimonda Cielēna

Protokols parakstīts 2017.gada 1.septembrī
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