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

DOMES IZBRAUKUMA SĒDES PROTOKOLS
Beverīnas novada Brenguļu pagastā
2018.gada 27.septembrī

Nr.10

Sēde sasaukta plkst.15.00
Sēdi sāk plkst.15.00
Sēdi vada – Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis
Protokolē – kancelejas nodaļas vadītāja Raimonda Cielēna
PiedalāsDeputāti:
Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis
Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore Egita Biša
Juridiskās nodaļas vadītāja Vita Laure
Galvenā grāmatvede Irīda Ivule
Ekonomiste Sintija Karlivāne
Sociālā dienesta vadītāja Ginta Pikšēna
Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis,
Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris
Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
2. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1/2018 „Par Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu.
3. Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu Brenguļu pagasta Cempu ciema
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Lazdas”.
4. Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu Kauguru pagasta Mūrmuižā.
5. Par Brenguļu pagasta “Avotkalni” telpu nomas maksas izcenojuma apstiprināšanu.
6. Par Beverīnas novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu no 2018.gada
1.septembra.
7. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai pasākuma ”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
projektam “Beverīnas novada ceļu posmu “Jēņu ceļš” un “Ķiguļu ceļš” pārbūves II daļa”.

8. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada 31.augusta
saistošajos noteikumos Nr.7/2017 “Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu
kvalificētam speciālistam”” apstiprināšanu.
9. Par nolikuma “Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Beverīnas novada
pašvaldības finansējuma saņemšanai sporta atbalstam” apstiprināšanu.
10. Par nolikuma “Par Beverīnas novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu.
11. Par Beverīnas novada pašvaldības arhīva nolikuma un dokumentu un arhīva pārvaldības
ekspertu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
12. Par noteikumu “Kārtība, kādā Beverīnas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu
no vecākiem par sniegtajiem ārpusģimenes pakalpojumiem”.
13. Par Beverīnas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumu izstrādi.
14. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Smeiļi” atsavināšanu.
15. Par pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1.§
Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
(M.Zvirbulis, E.Biša, R.Vašcenko)
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Zvirbulis:
- par izmaiņām finansēšanas līgumā ar SIA “Apvārsnis” par H.Enzeliņa grāmatas “Skati
Valmieras pilsētas draudzes un novada pagātnē (1932)”izdošanu;
- par “Ceriņu” ceļu;
- par biedrības “Beverīnas amatnieki” darbību.
Ziņo izpilddirektore E.Biša:
- par darbu pie investīciju plāna;
- par ceļu grāvju rakšanas darbiem;
- par saimnieciskiem darbiem Trikātā un Mūrmuižā;
- par projektu virzību.
Ziņo deputāts R.Vaščenko par SIA “ZAAO” kopsapulci.
2.§
Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1/2018 „Par Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu
( S.Karlivāne)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu “Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā
Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 20.09.2018.
apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna
Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale,
Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8/2018 „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada
budžetu”” (pielikumā).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Lēmums Nr.132 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
2

3.§
Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu Brenguļu pagasta Cempu ciema
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Lazdas”
(M.Zvirbulis)
Ņemot vērā faktu, ka Brenguļu pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Lazdas”
iedzīvotāji šajā gadā jau maksā pašvaldībai par apkures sistēmas atjaunošanu dzīvokļos un
apkure reāli darbojusies tikai pavasarī un nav fiksētas izmaksas apkures sezonas garumā,
pamatojoties uz Beverīnas novada pašvaldības domes 30.08.2018. pieņemto noteikumu
(apstiprināti ar lēmumu Nr.127 (prot.Nr.9, 12.§) “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas un maksājamās daļas noteikšanas metodika Beverīnas novada Brenguļu pagasta
Cempu ciema daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Lazdas”” 26.punktu un Finanšu un attīstības un
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 20.09.2018. apvienotās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis
Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko,
Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Ar 01.10.2018. noteikt šādu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu Beverīnas novada
Brenguļu pagasta Cempu ciema daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Lazdas”: 61.26 euro/mWh
+ PVN, neietverot tarifā maksu par iekārtu nolietojumu.
2. Pēc apkures sezonas beigām administrācijai siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
pārskatīt.
Lēmums Nr.133 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
4.§
Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu Kauguru pagasta Mūrmuižā
(M.Zvirbulis)
Ņemot vērā faktu, ka siltumapgādes trases Mūrmuižas ciematā nav līdz galam sakārtotas,
pie kā nav vainīgi siltuma patērētāji, pamatojoties uz Beverīnas novada pašvaldības domes
30.08.2018. pieņemto noteikumu (apstiprināti ar lēmumu Nr.126 (prot.Nr.9, 11.§)
“Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Beverīnas novada
Kauguru pagasta Mūrmuižā” 12.punktu un ar Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komiteju 20.09.2018. apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte
Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Ar 01.10.2018. noteikt šādu siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu Beverīnas
novada Kauguru pagasta Mūrmuižā: 63.20 euro/mWh + PVN, neietverot tarifā maksu
par iekārtu nolietojumu.
2. Atcelt 2011.gada 28.septembra Beverīnas novada pašvaldības domes lēmumu “Par
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu” (prot.Nr.12, 5.§).
Lēmums Nr.134 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
5.§
Par Brenguļu pagasta “Avotkalni” telpu nomas maksas izcenojuma apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteju 20.09.2018. apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis
Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks,
Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas
novada pašvaldības dome nolemj:
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Izteikt Beverīnas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.augusta lēmuma Nr.118 (prot.Nr.11,
7.§) 1. punktu šādā redakcijā:
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:
3.1. nepārsniedzot
3.2. kāzām
4. Lielā zāle:
4.1. nepārsniedzot
4.2. kāzām
5. Galdauti

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

Summa bez
PVN, euro
9.12
45.60
109.45
13.68
68.41
164.18
17.17
82.10
205.99
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
euro/h
euro
euro
euro
euro/h
euro
euro
euro
euro/h
euro
euro
euro
euro/h
euro
euro
euro
euro

Lēmums Nr.135 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
6.§
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Summa bez
PVN, euro
6.84
34.22
82.13
13.69
9.12
45.60
109.45
18.24
12.17
60.83
145.99
24.33
20.77
103.85
249.24
41.54
20.00

Par Beverīnas novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu no 2018.gada
1.septembra
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par
pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” 16.pantu un 28.06.2016. MK noteikumiem Nr.418 ”Kārtība,
kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”,
ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteju 20.09.2018. apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis
Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks,
Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt viena izglītojamā mācību izmaksas pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
Beverīnas novada pašvaldības izglītības iestādēs no 2018.gada 1.septembra, izdalot atsevišķi
pirmsskolas izglītības un pamatizglītības izmaksas.
2. Lēmuma izpildi kontrolēt pašvaldības izpilddirektorei.
Lēmums Nr.136 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.
7.§
Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai pasākuma ”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
projektam “Beverīnas novada ceļu posmu “Jēņu ceļš” un “Ķiguļu ceļš” pārbūves II
daļa”
(I.Ivule)
Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta 1.daļas 1.punktu, ņemot
vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
20.09.2018. apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns,
Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda
Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē ELFLA atbalstītā projekta “Beverīnas novada ceļu posmu
“Jēņu ceļš ” un “Ķiguļu ceļš” pārbūves II daļa” īstenošanai 184400 EUR ( Viens simts
astoņdesmit četri tūkstoši četri simti euro 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteiktajiem
aizdevuma procentiem.
2. Aizņēmumu izņemt līdz 2018.gada 31.decembrim.
3. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu 10 gadi, ar gada procentu likmes fiksēšanas periodu uz
1 gadu, aizdevuma atmaksu uzsākot no 2019.gada janvāra.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
Lēmums Nr.137 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
8.§
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada
31.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2017 “Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē
dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam”” apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.pantu,
ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
2018.gada 20.septembra apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis
Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks,
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Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9/2018 “Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības
2017.gada 31.augusta saistošajos noteikumos 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
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.138 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
9.§
Par nolikuma “Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Beverīnas novada
pašvaldības finansējuma saņemšanai sporta atbalstam” apstiprināšanu
(C.Purgale, M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta
pirmās daļas 23.punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Sporta likuma 7. panta pirmās daļas 5.
punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteju 2018.gada 20.septembra apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis
Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt nolikumu „ Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Beverīnas novada
pašvaldības finansējuma saņemšanai sporta atbalstam” (pielikumā).
Lēmums Nr.139 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
10.§
Par nolikuma “Par Beverīnas novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu
(C.Purgale, M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 2018.gada
20.septembra apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns,
Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda
Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas
novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt nolikumu “Par Beverīnas novada pašvaldības apbalvojumiem” (pielikumā).
Lēmums Nr.140 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.

11.§
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Par Beverīnas novada pašvaldības arhīva nolikuma un dokumentu un arhīva
pārvaldības ekspertu komisijas nolikuma apstiprināšanu
(R.Cielēna)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Arhīvu likuma
4.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumu Nr.748 “Dokumentu un arhīvu
pārvaldības noteikumi”8. un 9.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komiteju 2018.gada 20.septembra apvienotās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs
Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības arhīva nolikumu (pielikumā).
2. Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu
komisijas nolikumu (pielikumā).
Lēmums Nr.141 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
12.§
Par noteikumu “Kārtība, kādā Beverīnas novada pašvaldība organizē samaksas
atgūšanu no vecākiem par sniegtajiem ārpusģimenes pakalpojumiem”
( G.Pikšēna)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Bērnu
aizsardzības likuma 30.panta 2.daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komiteju 2018.gada 20.septembra apvienotās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs
Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – 1 (Romāns Vaščenko), Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt noteikumus “Kārtība, kādā Beverīnas novada pašvaldība organizē samaksas
atgūšanu no vecākiem par sniegtajiem ārpusģimenes pakalpojumiem”.
Lēmums Nr.142 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
13.§
Par Beverīnas novada Teritorijas plānojuma 2012..-2024.gadam grozījumu izstrādi
(C.Purgale, M.Zvirbulis)
Sakarā ar nepieciešamību iegūt informāciju no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas, jautājuma izskatīšana atlikta uz nākamo domes sēdi.
14.§
Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Smeiļi” atsavināšanu
(Z.Munce)
Beverīnas novada pašvaldība dome izskata Nekustamo īpašumu izsoles un atsavināšanas
komisijas 17.09.2018. sēdes (protokols Nr.12) lēmumu par pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma Trikātas pagastā “Smeiļi”, kadastra Nr. 9484 004 0118, atsavināšanu.
Izvērtējot Beverīnas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, tika konstatēts, ka:
- Nekustamais īpašums Trikātas pagastā „Smeiļi”, kadastra Nr. 9484 004 0118, sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 004 0118, platība 0.1566ha, dzīvojamās mājas
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ar kadastra apzīmējumu 9484 004 0118 001 un kūts ar kadastra apzīmējumu 9484 004 0118
002. Nekustamais īpašums “Smeiļi” ir reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Trikātas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000379921 uz Beverīnas novada pašvaldības vārda.
- SIA “Latio Vērtētāji & Konsultanti Vidzemē” ir veikuši īpašuma novērtēšanu un tā tirgus
cena uz 2018.gada 29.augustu ir aprēķināta EUR 3700.00. Zemes kadastrālā vērtība
2018.gadā ir EUR 720.00, dzīvojamās mājas kadastrālā vērtība ir EUR 2708.00, kūts
kadastrālā vērtība ir EUR 886.00. Īpašuma kopējā kadastrālā vērtība 2018.gadā ir EUR
4314.00.
- Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas izdevumi sastāda EUR 224.00.
- Dzīvojamā māja ilgstoši nav apdzīvota, pēdējais īres līgums pārtraukts 2011.gada jūlijā
saskaņā ar Beverīnas novada pašvaldības domes 27.07.2011.lēmumu Nr.10,10.§ “Par ēkas
turpmāko neizīrēšanu”, jo tā ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ēka ir ilgstoši neapkurināta, krāsnis ir
sliktā stāvoklī, bojātas griestu un grīdu konstrukcijas. Ēka kopumā ar lielu fizisko un
funkcionālo nolietojumu, nav izmatojama bez finanšu līdzekļu ieguldījuma.
- Nekustamo īpašumu izsoles un atsavināšanas komisijas iesaka īpašumu pārdot par
novērtējuma cenu tai pieskaitot pašvaldības izdevumus, kas radušies īpašumu atsavinot.
Ieteiktā atsavināšanas cena ir EUR 3924.00.
- Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
Ņemot vērā augstāk minēti un saskaņā ar:
- Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai;
- Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma”4.panta otro daļu, kas nosaka, ka mantas
atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, vai cita institūcija, kuras valdījumā vai
turējumā atrodas publiskas personas manta;
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, kas nosaka, ka lēmumā
par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams,
nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi,
kā arī pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis,
Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris
Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Trikātas pagastā „Smeiļi”, kadastra Nr. 9484
004 0118, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 004 0118, platība
0.1566, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9484 004 0118 001, kūts ar kadastra
apzīmējumu 9484 004 0118 002, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli, nosakot sākuma
cenu EUR 3924.00 un izsoles soli EUR 100.00.
2. Apstiprināt izsoles noteikumus (pielikumā).
Lēmums Nr.143 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 6 lp.
15.§
Par pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu
(Z.Munce)
Beverīnas novada pašvaldības domes Nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas rīkoja pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmas “Rušas”, Brenguļu pagastā
nogabalu Nr.50 un Nr.52 un cirsmas “Brenguļu skola”, Brenguļu pagastā nogabalu Nr.24, Nr.27,
Nr.40, Nr.49 un Nr.50 izsoli.
Ar Beverīnas novada pašvaldības domes 30.08.2018. sēdes lēmumu Nr.129 (protokols Nr.9,
14.§ “Par pašvaldības kustamās mantas – cirsmu izsoli”) tika nolemts pārdot izsolē pašvaldībai
piederošo kustamo mantu – cirsmas “Rušas”, Brenguļu pagastā nogabalu Nr.50, 3ha platībā ar
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cirsmas krāju 818.20m3 un nogabalu Nr.52, 1.4ha platībā ar cirsmas krāju 511.04m3 un cirsmas
“Brenguļu skola”, Brenguļu pagastā nogabalu Nr.24, 1.2ha platībā ar cirsmas krāju 405.22m3,
nogabalu Nr.27, 0.5ha platībā ar cirsmas krāju 156.90m3, nogabalu Nr.40, 0.3ha platībā ar
cirsmas krāju 60.69m3, nogabals Nr.49, 1.9ha platībā ar cirsmas krāju 743.98m3 un nogabalu
Nr.50, 1.2ha platībā ar cirsmas krāju 370.51m3 un apstiprinātas kustamās mantas sākuma cenas
un izsoles noteikumi.
Beverīnas novada pašvaldības mājas lapā www.beverinasnovads.lv tika publicēts
sludinājums par izsoli, izsoles noteikumi izvietoti pašvaldības administratīvajā ēkā un publicēts
sludinājums laikrakstā “Liesma” un “Latvijas Vēstnesis”.
Pieteikšanās izsolei tika noteikta līdz 19.09.2018. plkst. 17.00.
Noteiktā laikā pieteicās septiņi pretendenti.
Beverīnas novada pašvaldības domes Nekustamo īpašumu atsavināšanas un izsoles komisija
20.09.2018. plkst. 14.00 saskaņā ar Nolikumu un likumu “Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” rīkoja izsoli un cirsmas tika izsolītas, bet cirsmu “Brenguļu skola”,
nogabalu Nr.40, 0.3ha platībā ar cirsmas krāju 60.69m3 neviens nesolīja.
Ņemot vērā augstāk minētu, kā arī pamatojoties uz pašvaldības Nekustamā īpašuma
Atsavināšanas un izsoles komisijas 20.09.2018. protokolu Nr.13, atklāti balsojot: PAR – 9
deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce,
Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt 20.09.2018. notikušās kustamās mantas izsoles rezultātus:
1.1. slēgt cirsmas Nr.1 “Rušas” (nogabals Nr.50), Brenguļu pagastā, 3.00ha platībā ar krāju
818.20m3 izciršanas tiesību līgumu ar izsoles uzvarētāju AS STORA ENSO LATVIJA,
reģ. Nr.44103023309, par izsolē nosolīto augstāko cenu – EUR 47800.00 (četrdesmit
septiņi tūkstoši astoņi simti eiro un 00 centi);
1.2. slēgt cirsmas Nr.2 “Rušas” (nogabals Nr.52), Brenguļu pagastā, 1.4ha platībā ar krāju
511.04m3 izciršanas tiesību līgumu ar izsoles uzvarētāju AS STORA ENSO LATVIJA,
reģ. Nr.44103023309, par izsolē nosolīto augstāko cenu – EUR 34000.00 (trīsdesmit
četri tūkstoši eiro un 00 centi);
1.3. slēgt cirsmas Nr.3 “Brenguļu skola” (nogabals Nr.24), Brenguļu pagastā, 1.2ha platībā
ar krāju 405.22m3 izciršanas tiesību līgumu ar izsoles uzvarētāju AS STORA ENSO
LATVIJA, reģ. Nr.44103023309, par izsolē nosolīto augstāko cenu – EUR 22400.00
(divdesmit divi tūkstoši četri simti eiro un 00 centi);
1.4. slēgt cirsmas Nr.4 “Brenguļu skola” (nogabals Nr.27), Brenguļu pagastā, 0.5ha platībā
ar krāju 156.90m3 izciršanas tiesību līgumu ar izsoles uzvarētāju AS STORA ENSO
LATVIJA, reģ. Nr.44103023309, par izsolē nosolīto augstāko cenu – EUR 8300.00
(astoņi tūkstoši trīs simti eiro un 00 centi);
1.5. slēgt cirsmas Nr.6 “Brenguļu skola” (nogabals Nr.49), Brenguļu pagastā, 1.9ha platībā
ar krāju 743.98m3 izciršanas tiesību līgumu ar izsoles uzvarētāju AS STORA ENSO
LATVIJA, reģ. Nr.44103023309, par izsolē nosolīto augstāko cenu – EUR 50800.00
(piecdesmit tūkstoši astoņi simti eiro un 00 centi);
1.6. slēgt cirsmas Nr.7 “Brenguļu skola” (nogabals Nr.50), Brenguļu pagastā, 1.2ha platībā
ar krāju 370.51m3 izciršanas tiesību līgumu ar izsoles uzvarētāju AS STORA ENSO
LATVIJA, reģ. Nr.44103023309, par izsolē nosolīto augstāko cenu – EUR 21300.00
(divdesmit viens tūkstotis trīs simti eiro un 00 centi).
2. Atgriezt iemaksāto nodrošinājuma naudu:
2.1. AS PATA STRENČI, reģ.Nr.40003009124 – EUR 14910,00 (četrpadsmit tūkstoši deviņi
simti desmit euro un 00 centi) apmērā;
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2.2. SIA VALMET LAT, reģ.Nr.40003385949 – EUR 14910,00 (četrpadsmit tūkstoši deviņi
simti desmit euro un 00 centi) apmērā;
2.3. SIA REVOSA, reģ.Nr.42103038448 – EUR 10160,00 (desmit tūkstoši viens simts
sešdesmit euro un 00 centi) apmērā;
2.4. SIA METSA FOREST LATVIA, reģ.Nr.40003011260 – EUR14910,00 (četrpadsmit
tūkstoši deviņi simti desmit euro un 00 centi) apmērā;
2.5. SIA VĀRPAS 1, reģ.Nr.44103011066 – EUR 10160,00 (desmit tūkstoši viens simts
sešdesmit euro un 00 centi) apmērā;
2.6. SIA LASKANA-MEŽS, reģ.Nr.42103022771 – EUR 14910,00 (četrpadsmit tūkstoši
deviņi simti desmit euro un 00 centi) apmērā;
2.7. AS STORA ENSO LATVIJA, reģ.Nr.44103023309 – EUR 300,00 (trīs simti euro un 00
centi) apmērā.
3. Cirsmu Nr.5 “Brenguļu skola” (nogabals Nr.49) nodot atkārtotai izsolei.
Lēmums Nr.144 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
Sēdi slēdz plkst.18.00.
Pielikumā:
1. Lēmumi Nr.132– Nr.144 ar pielikumiem uz 19 lp.
2. Saistošie noteikumi Nr.8/2018 “Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1/2018 “par Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” ar pielikumiem,
pavisam uz 5 lp.
3. Saistošie noteikumi Nr.9/2018 “Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada
31.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2017 “par kārtību, kādā pašvaldība izīrē
dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam”” un to paskaidrojuma raksts uz 2 lp.
4. Nolikums “Kārtība, kādā tiek iesniegti uz izskatīti pieteikumi Beverīnas novada
pašvaldības finansējuma saņemšanai sporta atbalstam” uz 7 lp.
5. Nolikums “Par Beverīnas novada pašvaldības apbalvojumiem” uz 6 lp.
6. Beverīnas novada pašvaldības arhīva nolikums uz 5 lp.
7. Nolikums “Beverīnas novada pašvaldības dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu
komisijas reglaments” uz 2 lp.
8. Noteikumi “Kārtība, kādā Beverīnas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no
vecākiem par sniegtajiem ārpusģimenes pakalpojumiem” uz 1 lp.
Sēdes vadītājs
2018.gada ___.______________

__________________Māris Zvirbulis

Sēdes protokolētāja
2018.gada ___.______________

__________________Raimonda Cielēna

Protokols parakstīts 2018.gada 3.oktobrī.
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