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 Trikātas pagastā
2018.gada 25.oktobrī

Nr.12

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
Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša
Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.
Darba kārtība /izsludinātā/:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. 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”.
3. Par izmaiņām nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
4. Par Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.7/2018
“Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai
cilvēku apdraudošas būves” atcelšanu.
5. Par pašvaldības saistošo noteikumu “Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvju aplikšanu ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi”
apstiprināšanu..
6. Par Beverīnas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumu izstrādi.
7. Par nekustamā īpašuma “Cempu attīrīšanas iekārtas” pirkšanu.
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Kauguru pagastā
“Veselības un sporta parks “Līči””.
9. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Pūpoli 1– 186” atsavināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Priedaine”-6 nodošanu izsolei, izsoles sākuma
cenas un noteikumu apstiprināšanu.
11. Par pašvaldības dzīvokļa “Jaunceltnes”-3 izīrēšanu speciālistam.
12. Par samaksas atgūšanu par sniegtajiem ārpusģimenes pakalpojumiem.

13. Par noteikumu “Nomas maksas izcenojuma noteikšanas metodika Trikātas pamatskolas
sporta zālei” apstiprināšanu.
14. Par Trikātas pamatskolas sporta zāles nomas maksas izcenojuma apstiprināšanu.
15. Par florbola komandas “Brenguļi” iesniegumu.
16. Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites.
Ierosina sēdes vadītājs M.Zvirbulis papildināt sēdes darba kārtību ar 2 darba kārtības jautājumiem:
-

Par pilnvarojumu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” organizēt licencēto
makšķerēšanu;
Par balvas “Beverīnas lepnums 2018” piešķiršanu.

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 ar grozījumiem.
Darba kārtība /grozītā/:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. 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”.
3. Par izmaiņām nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
4. Par Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.7/2018
“Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai
cilvēku apdraudošas būves” atcelšanu.
5. Par pašvaldības saistošo noteikumu “Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvju aplikšanu ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi”
apstiprināšanu.
6. Par Beverīnas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumu izstrādi.
7. Par nekustamā īpašuma “Cempu attīrīšanas iekārtas” pirkšanu.
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Kauguru pagastā
“Veselības un sporta parks “Līči””.
9. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Pūpoli 1– 186” atsavināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Priedaine”-6 nodošanu izsolei, izsoles sākuma
cenas un noteikumu apstiprināšanu.
11. Par pašvaldības dzīvokļa “Jaunceltnes”-3 izīrēšanu speciālistam.
12. Par samaksas atgūšanu par sniegtajiem ārpusģimenes pakalpojumiem.
13. Par noteikumu “Nomas maksas izcenojuma noteikšanas metodika Trikātas pamatskolas
sporta zālei” apstiprināšanu.
14. Par Trikātas pamatskolas sporta zāles nomas maksas izcenojuma apstiprināšanu.
15. Par florbola komandas “Brenguļi” iesniegumu.
16. Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites.
17. Par pilnvarojumu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” organizēt licencēto
makšķerēšanu.
18. Par balvas “Beverīnas lepnums 2018” piešķiršanu.
1.§
Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
(M.Zvirbulis, E.Biša)
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Zvirbulis:
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-

par tikšanos ar Valmieras Centrālās bibliotēkas vadību 18.oktobrī;
par parrunām ar zvērinātu revidentu par grāmatvedības jautājumiem.

Ziņo izpilddirektore E.Biša:
- par saraksti ar Valsts kontroli;
- par pieņemtā jaunatnes lietu speciālista pienākumiem;
- par saimnieciskiem jautājumiem- apkuri Trikātas pamatskolā un “Lazdu” mājai, pašvaldības
dzīvokļu remontiem, darbu pie pašvaldības ceļiem;
- par PII “Pasaciņa” akreditāciju;
- par projektu izpildes gaitu;
- par iepirkumiem;
- par darbinieku vērtēšanu;
- par darbu pie nākamā gada budžeta.
2.§
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”
(E.Biša)
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 18.10.2018.
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 156 400 EUR ( Viens simts piecdesmit seši
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.
5. Ar šo lēmumu spēku zaudē 2018.gada 30.augusta lēmums Nr.128 (prot.Nr.9,13.§.)
Lēmums Nr.149 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
3.§
Par izmaiņām nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā
(M.Zvirbulis)
Ņemot vērā to, ka Nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijā darbojas pieci
cilvēki un bieži rodas situācija, ka visi locekļi netiek uz komisijas sēdi un rodas nepieciešamība
pieaicināt citus darbiniekus, 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. Papildināt Beverīnas novada pašvaldības domes Nekustamā īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisijas sastāvu un par komisijas locekļiem apstiprināt:
Santu Muhinu;
Inu Jacukēviču;
Vitu Lauri.
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2. Lēmums stājas spēkā ar 26.10.2018.
Lēmums Nr.150 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
4.§
Par Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.7/2018
“Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai
cilvēku apdraudošas būves” atcelšanu
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu, LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas 2018.gada 21.septembra vēstuli Nr.1-18/8249 "Par saistošajiem noteikumiem
Nr.7/2018", ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteju 2018.gada 18.oktobra 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:
Atcelt Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada 30.augusta saistošos noteikumus Nr.7/2018.
„Kārtība kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
drošību apdraudošas būves”.
Lēmums Nr.151 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
5.§
Par pašvaldības saistošo noteikumu “Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvju aplikšanu ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi”
apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās
daļas 15.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
3.panta 1.4daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteju 2018.gada 18.oktobra 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 saistošos noteikumus Nr.10/2018 „Par vidi
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar paaugstinātu
nekustamā īpašuma nodokļa likmi” (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.152 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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6.§
Par Beverīnas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumu izstrādi
(E.Biša)
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 23.panta ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 75.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komiteju 2018.gada 18.oktobra 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:
grozījumu (turpmāk Teritorijas plānojuma grozījumi) izstrādi.
1. Apstiprināt darba uzdevumu Teritorijas plānojuma grozījumi izstrādei saskaņā ar pielikumu.
2. Par Teritorijas plānojuma grozījumi izstrādes vadītāju apstiprināt izpilddirektori Egitu Bišu.
3. Izveidot grupu Teritorijas plānojuma grozījumi izstrādei:
Egita Biša –pašvaldības izpilddirektore;
Sintija Karlivāne – pašvaldības ekonomiste;
Sergejs Melngāršs – Kauguru pagasta saimniecības daļas vadītājs;
Jānis Fūrmanis – Brenguļu pagasta saimniecības daļas vadītājs;
Harijs Upenieks – Trikātas pagasta saimniecības daļas vadītājs;
Zeltīte Munce – pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste;
Evija Melngalve-Markitāne – pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste.
4. Paziņojumu par Teritorijas plānojuma grozījumi izstrādes uzsākšanu publicēt Beverīnas novada
pašvaldības mājas lapā www.beverinasnovads.lv , pašvaldības izdevumā “Beverīnas Vēstis” un
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā TAPIS.
Lēmums Nr.153 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.
7.§
Par nekustamā īpašuma “Cempu attīrīšanas iekārtas” pirkšanu
(M.Zvirbulis)
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. Iegādāties nekustamos īpašumus Brenguļu pagastā “Cempu attīrīšanas iekārtas”, kadastra
Nr.9646 006 0180, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9646 006 0169,
platība 0.3139ha, par cenu EUR 2000.00 (divi tūkstoši euro un 00 centi), nekustamais īpašums
nepieciešams sabiedriskajām vajadzībām, lai nodrošinātu notekūdeņu attīrīšanu Cempu ciemā.
2. Slēgt pirkuma līgumu ar /Vārds, Uzvārds/ un /Vārds, Uzvārds/ un reģistrēt īpašumu
zemesgrāmatā uz Beverīnas novada pašvaldības vārda.
3. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9646 006 0169, platība 0.3139ha, ņemt pašvaldības
grāmatvedības bilancē.
Lēmums Nr.154 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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8.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Kauguru pagastā
“Veselības un sporta parks “Līči””
(Z.Munce)
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 nekustamā īpašuma „Veselības un sporta parks “Līči””, kadastra Nr.9662 006
0168, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0201 sadalīšanu
saskaņā ar zemes ierīcības darbos sertificētās personas Raita Kozulāna, sertifikāta Nr.AA
000000021, izstrādāto zemes ierīcības projektu:
1.1.projektētajai zemes vienībai (pēc zemes ierīcības projekta) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
9662 006 0219, platība 2,7410ha, noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);
1.2.īpašumam, kas sastāvēs no projektētās zemes vienības (pēc zemes ierīcības projekta) Nr.1
ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0219 un ēkām ar kadastra apzīmējumiem 9662 006 0183
003 un 9662 006 0168 002, piešķirt nosaukumu “Līči” un noteikt adresi “Līči”, Līči,
Kauguru pag., Beverīnas nov.;
1.3.projektētajai zemes vienībai (pēc zemes ierīcības projekta) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu
9662 006 0220, platība 0,4962ha, noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);
1.4.īpašumam, kas sastāvēs no projektētās zemes vienības (pēc zemes ierīcības projekta) Nr.2
ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0220, platība 0,4962ha, piešķirt nosaukumu “Viduslīči”;
1.5.projektētajai zemes vienībai (pēc zemes ierīcības projekta) Nr.3 ar kadastra apzīmējumu
9662 006 0221, platība 1,0855ha, noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);
1.6.īpašumam, kas sastāvēs no projektētās zemes vienības (pēc zemes ierīcības projekta) Nr.3
ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0221, platība 1,0855ha un ēkai ar kadastra apzīmējumu
9662 006 0168 009, piešķirt nosaukumu “Līču attīrīšanas”;
1.7.projektētajai zemes vienībai (pēc zemes ierīcības projekta) Nr.4 ar kadastra apzīmējumu
9662 006 0222, platība 0,9159ha, noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);
1.8.īpašumam, kas sastāvēs no projektētās zemes vienības (pēc zemes ierīcības projekta) Nr.4
ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0222, platība 0,9159ha un ēkām ar kadastra apzīmējumu
9662 006 0168 004, 9662 006 0168 005 un 9662 006 0168 007, piešķirt nosaukumu “Līcīši”
un noteikt adresi – “Līcīši”, Līči, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4201.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmierā,
LV4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Lēmums Nr.155 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
9.§
Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Pūpoli 1 – 186” atsavināšanu
(Z.Munce)
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 Brenguļu pagastā „Pūpoli 1-186”, kadastra Nr. 9646
001 0290, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9646 001 0290, platība 0.0682,
pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli.
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2. Noteikt izsoles sākuma cenu EUR 1800.00 (viens tūkstotis astoņi simti eiro un 00 centi) un
izsoles soli EUR 100.00 (viens simts eiro un 00 centi).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
Lēmums Nr.156 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 11 lp.
10.§
Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Priedaine”-6 nodošanu izsolei, izsoles sākuma
cenas un noteikumu apstiprināšanu
Ziņo Z.Munce
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 “Priedaine”-6, kadastra Nr.9662 900 0178,
47,20m2 platībā, sastāvoša no 472/3550 domājamām daļām no zemes ar kadastra
apzīmējumu 9662 006 0252, dzīvojamās mājas ar kadastra apzimējumu 9662 006 0252 001,
kūts ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0252 003 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 9662
006 0252 002, Kauguru pagastā pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli.
2. Izsoles sākuma cenu noteikt EUR 1500,00 un izsoles soli EUR 100,00.
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
Lēmums Nr.157 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 11 lp.
11.§
Par pašvaldības dzīvokļa “Jaunceltnes”-3 izīrēšanu speciālistam
Ziņo M.Zvirbulis
Beverīnas novada pašvaldības dome izskata kasieres-grāmatvedes /Vārds, Uzvārds/ iesniegumu
(reģistrēts pašvaldībā 15.10.2018. Nr.3-1/306) ar lūgumu izīrēt pašvaldībai piederošo dzīvokli
Brenguļu pagastā “Jaunceltnes”-3.
Izvērtējot Beverīnas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika
konstatēts, ka:
- ar Beverīnas novada pašvaldības domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu Nr.97. (protokols
Nr.10,5.§) „Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu” pašvaldībai
piederošajam dzīvoklim Brenguļu pagastā “Jaunceltnes”-3 ir noteikts kā speciālistam izīrējamās
dzīvojamās telpas statuss;
- pievienots /Vārds, Uzvārds/ iesniegums un izglītības dokumenta kopija.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz:
- likumu „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 3.panta pirmās daļas 11 punktu, 211 pantu
un 212 pantu;
- Beverīnas novada pašvaldības domes 31.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.7/2017, kas
nosaka, ka lēmumu par dzīvokļa izīrēšanu pieņem Beverīnas novada pašvaldības dome,
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:
Izīrēt /Vārds, Uzvārds/ pašvaldībai piederošo dzīvokli Brenguļu pagastā “Jaunceltnes”-3 uz
laiku līdz 02.09.2019
Lēmums Nr.158 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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12.§
Par samaksas atgūšanu par sniegtajiem ārpusģimenes pakalpojumiem
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmo daļu, 2014.gada 18.marta
Ministru kabineta noteikumu Nr.142 “Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas
kārtību un apmēru” 2.punktu, 3.punktu un 5.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra
noteikumu Nr.37 “Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 2.2. punktu, Beverīnas
novada pašvaldības domes 27.09.2018. noteikumiem „Kārtība, kādā Beverīnas novada pašvaldība
organizē samaksas atgūšanu no vecākiem par sniegtajiem ārpusģimenes pakalpojumiem” un
Beverīnas novada pašvaldības sociālā dienesta 2018.gada 4.oktobra atzinumu Nr.1.20/1,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs
Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Māris Zvirbulis), PRET – 1 deputāts
(Romāns Vaščenko), ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Pieprasīt no audžuģimenē ievietoto bērnu vecākiem atmaksāt pašvaldībai izmaksas par
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu, bet par katru bērnu ne vairāk kā minimālos uzturlīdzekļus
katram no vecākiem.
Lēmumi (administratīvie akti) Nr.159 un Nr.160 sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.
13.§
Par noteikumu “Nomas maksas izcenojuma noteikšanas metodika Trikātas pamatskolas
sporta zālei” apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
18.10.2018. 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:
Apstiprināt noteikumus “Nomas maksas izcenojuma noteikšanas metodika Trikātas
pamatskolas sporta zālei” (pielikumā).
Lēmums Nr.161 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
14.§
Par Trikātas pamatskolas sporta zāles nomas maksas izcenojuma apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz noteikumiem “Nomas maksas izcenojuma noteikšanas metodika Trikātas
pamatskolas sporta zālei”, 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 šādu Trikātas pamatskolas sporta zāles nomas maksas izcenojumu (ieskaitot
ģērbtuvju un dušas izmantošanu) 11.81 euro/h + PVN.
2. Finanšu nodaļai veikt tarifa pārskatīšanu reizi 3 gados vai tad, ja ir būtiski mainījušās
aprēķinā iekļautās izmaksas.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.novembri.
Lēmums Nr.162 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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15.§
Par florbola komandas “Brenguļi” iesniegumu
(M.Zvirbulis)
Ņemot vērā Beverīnas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1/2018 “Par Beverīnas
novada pašvaldības 2018.gada budžetu” un Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komiteju 18.10.2018. 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. Apmaksāt florbola komandas “Brenguļi” dalības maksu Cēsu novada florbola čempionāta
4.sezonai 460 EUR.
2. Slēgt vienošanos par piešķirtā finansējuma izlietošanu.
3. Finansējumu paredzēt no budžeta sadaļas – pārējie kultūras pasākumi.
Lēmums Nr.163 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
16.§
Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites
(M.Zvirbulis)
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:
Izslēgt no uzskaites nolietotās Beverīnas novada pašvaldības bibliotēku krājuma grāmatas:
Iestāde
daudzumi
Summa
Pamatojuma
Atbildīgā persona
EUR
dokuments
Kauguru pagasta
745
151.64
Norakstīšanas akts
bibliotēkas
bibliotēka
Nr.1/20180045,
vadītāja Daiga
03.10.2018.
Miglava
J. Endzelīna Kauguru
900
2988.60
Norakstīšanas akts bibliotēkas
pamatskola
Nr.1., 09.10.2018., vadītāja Daiga
Nr.2, 19.10.2018., Miglava
(mācību grāmatas)
Brenguļu pagasta
bibliotēka

kopā

106

420.12

1751.00

3560.36

Norakstīšanas akts
Nr.1/20180008,
31.05.2018., Nr.
2/20180024,
19.10.2018.

bibliotēkas
vadītāja Aiga
Blumberga

Kopā izslēgtas grāmatas uzskaites vērtībā par trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit euro un 36
centi.
Lēmums Nr.164 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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17.§
Par pilnvarojumu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”
organizēt licencēto makšķerēšanu
(V.Laure)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ievērojot to, ka
lašveidīgo zivju makšķerēšanu Gaujā un Braslā organizē “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” un
makšķerēšana tiks atļauta tikai ar licenci,
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. Pilnvarot biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, reģistrācijas Nr.50008235771,
organizēt lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujas posmā, kas iekļaujas Beverīnas
novada administratīvajā teritorijā.
2. Apstiprināt Nolikumu “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”.
3. Nolikums stājas spēkā ar 2019.gada 1.janvāri un ir spēkā 3 gadus.
Lēmums Nr.165 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 5 lp.
18.§
Par balvas “Beverīnas lepnums 2018” piešķiršanu
(E.Biša)
Pamatojoties uz Beverīnas novada pašvaldības balvas “Beverīnas lepnums 2018” komisijas
2018.gada 25.oktobra izvērtēšanas sēdes protokolu, 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:
Balvu “Beverīnas lepnums 2018”nominācijā “SABIEDRISKAJĀ DARBĪBĀ, PAŠVALDĪBAS
VAI VALSTS PĀRVALDES DARBĀ ”, piešķirt Ievai Rutkovskai par skolēnu un sabiedrības
izglītošanu lauksaimniecības un piensaimniecības jomā veicinot novada vārda popularizēšanu
valstī.
Lēmums Nr.166 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
Sēdi slēdz plkst.17.00.
Pielikumā:
1. Lēmumi Nr.149 – Nr.166 ar pielikumiem uz 43 lp.
2. Saistošie noteikumi Nr.10/2018 “Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvju aplikšanu ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi” un to
paskaidrojumu raksts, pavisam uz 2 lp.
3. Noteikumi “Noma maksas izcenojuma noteikšanas metodika Trikātas pamatskolas sporta
zālei” uz 1
Sēdes vadītājs
2018.gada ___.______________

__________________Māris Zvirbulis

Sēdes protokolētāja
2018.gada ___.______________

__________________Raimonda Cielēna

Protokols parakstīts 30.10.2018.
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