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

DOMES IZBRAUMUMA SĒDES PROTOKOLS
Beverīnas novada Trikātas pagastā
2018.gada 30.augustā

Nr.9

Sēde sasaukta plkst.15.00
Sēdi sāk plkst.15.00
Sēdi vada – Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Romāns Vaščenko
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:
Juriskonsulte Santa Muhina
Galvenā grāmatvede Irīda Ivule
Ekonomiste Sintija Karlivāne
Projektu vadības speciāliste Linda Krūmiņa
Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.
Darba kārtība /izsludinātā/:
1. Par finansējumu projektam "Beverīnas novada ceļu posmu "Jēņu ceļš" un ‘Ķiguļu ceļš”
pārbūves II daļa".
2. Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības domes lēmumā par pašvaldības dalību
Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu vadlīnijas "Multisektorālie projekti" aktivitātē
"Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma
risku novēršanai".
3. Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības domes lēmumā par pašvaldības dalību
konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem.
4. Par Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam
izstrādes uzsākšanu.
5. Par 2018.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Par Beverīnas novada simboliku”
precizēšanu.
6. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves” apstiprināšanu.
7. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Beverīnas novadā.
8. Par nekustamo īpašumu pirkšanu.
9. Par pašvaldības kustamās mantas – cirsmas “Svikas meži” Trikātas pagastā izsoli.
10. Par biedrības “4.maija Deklarācijas klubs” iesniegumu.

11. Par finansējuma piešķiršanu sportam.
12. Par noteikumu “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika
Beverīnas novada Kauguru pagasta Mūrmuižā” apstiprināšanu.
13. Par noteikumu “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas un maksājamās
daļas noteikšanas metodika Beverīnas novada Brenguļu pagasta Cempu ciema
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Lazdas”” apstiprināšanu.
14. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai pasākuma ”Investīcijas materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” projektam
“Meliorācijas sistēmas atjaunošana nekustamajā īpašumā “Rušas””.
Ierosina sēdes vadītājs Romāns Vaščenko veikt šādus grozījumus sēdes darba kārtībā:
1) Neskatīt darba kārtības 9.punktu: “Par pašvaldības kustamās mantas – cirsmas “Svikas
meži” Trikātas pagastā izsoli”;
2) Papildināt sēdes darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
- Par pašvaldības kustamās mantas – cirsmu izsoli;
- Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagasta “Mazkalniņi” atsavināšanas cenu;
- Par atļauju publiskā pasākuma rīkošanai biedrībai “Brenguļu autotrase”.
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. Par finansējumu projektam "Beverīnas novada ceļu posmu "Jēņu ceļš" un ‘Ķiguļu ceļš”
pārbūves II daļa".
2. Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības domes lēmumā par pašvaldības dalību
Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu vadlīnijas "Multisektorālie projekti" aktivitātē
"Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma
risku novēršanai".
3. Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības domes lēmumā par pašvaldības dalību
konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem.
4. Par Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam
izstrādes uzsākšanu.
5. Par 2018.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Par Beverīnas novada simboliku”
precizēšanu.
6. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves” apstiprināšanu.
7. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Beverīnas novadā.
8. Par nekustamo īpašumu pirkšanu.
9. Par biedrības “4.maija Deklarācijas klubs” iesniegumu.
10. Par finansējuma piešķiršanu sportam.
11. Par noteikumu “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika
Beverīnas novada Kauguru pagasta Mūrmuižā” apstiprināšanu.
12. Par noteikumu “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas un maksājamās
daļas noteikšanas metodika Beverīnas novada Brenguļu pagasta Cempu ciema
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Lazdas”” apstiprināšanu.
13. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai pasākuma ”Investīcijas materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts
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ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” projektam
“Meliorācijas sistēmas atjaunošana nekustamajā īpašumā “Rušas””.
14. Par pašvaldības kustamās mantas – cirsmu izsoli.
15. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagasta “Mazkalniņi” atsavināšanas cenu.
16. Par atļauju publiskā pasākuma rīkošanai biedrībai “Brenguļu autotrase”.
1.§
Par finansējumu projektam Beverīnas novada ceļu posmu "Jēņu ceļš" un ‘Ķiguļu ceļš”
pārbūves II daļa"
(L.Krūmiņa)
Beverīnas novada dome 2018.gada 28.jūnija sēdē pieņēma lēmumu Nr. 100 (prot. Nr.7, 7.§) ar
kuru grozīja 2018.gada 26.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 71 (Protokols Nr.5, §8) “Par finansējumu valsts
un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošanas lauku
apvidos” atklāta projektu iesniegumu konkursā iesniedzamajam projektam "Beverīnas novada ceļu
posmu "Amsiņi-Ķīši", "Jēņu ceļš" un ‘Ķiguļu ceļš” pārbūves II daļa”, nosakot, ka projekta
nosaukums ir "Beverīnas novada ceļu posmu "Jēņu ceļš" un “Ķiguļu ceļš” pārbūves II daļa", un ka
projekta kopējās izmaksas ir EUR 242 548,37 ar PVN, no kurām projekta attiecināmās izmaksas
(t.sk. PVN) ir EUR 234 212,92 (no tiem pieejamais publiskais finansējums ir EUR 210 791,63, bet
privātais finansējums EUR 23 421,28), un projekta neattiecināmās izmaksas ir EUR 8335,45.
Ar 28.06.2018. Domes lēmumu Nr. 100 noteikts projekta "Beverīnas novada ceļu posmu "Jēņu
ceļš" un ‘Ķiguļu ceļš” pārbūves II daļa” (turpmāk – Projekts) publiskā finansējuma daļas
priekšfinansējuma maksājumu nodrošināšanai, Projekta īstenošanai nepieciešamā privātā
finansējuma daļas EUR 23 421,28 apmērā un neattiecināmo izmaksu EUR 8335,45 apmērā
nodrošināšanai izmantot pašvaldības budžeta transfertu līdzekļus no pašvaldības pamatbudžeta,
nepieciešamības gadījumā ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
2018.gada 31.jūlijā pabeigti darbi un nodoti ekspluatācijā iepriekšējā projekta ietvaros
pārbūvētie ceļu posmi, konstatējot būvniecības izmaksu samazinājumu par summu EUR 18 174,30
un attiecīgi palielinot Beverīnas novada pašvaldībai pieejamo atlikušo publisko finansējumu.
Projekta pieteikumā saskaņā ar veiktajiem iepirkumiem uzrādītas šādas galīgās attiecināmās
izmaksas: ceļu posmu pārbūve – EUR 226 647,30 ar PVN, vispārējās izmaksas – EUR 16 143,09 ar
PVN, kopā EUR 242 790,39 (neattiecināmo izmaksu nav), publiskā finansējuma daļa – EUR 218
511,36, pašvaldības līdzfinansējuma daļa – EUR 24 279,03.
Saskaņā ar MK Noteikumiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu,
administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas
periodā, pašvaldībai ir tiesības pieprasīt priekšapmaksas pieprasījumu, bet ne vairāk kā 20 procentu
apmērā no kopējā Projektam piešķirtā publiskā finansējuma (t.i. EUR 43 702,27), tas ir, Projekta
īstenošanai nepieciešamais kopējais priekšfinansējums ir EUR 199 088,12. Par projektēšanas
darbiem veikta samaksa EUR 7260 apmērā, kas ir Projekta attiecināmās izmaksas. Līdz ar to,
Projekta publiskā finansējuma daļas priekšfinansējuma maksājumu un pašvaldības līdzfinansējuma
nodrošināšanai nepieciešama summa EUR 191 828,12 apmērā.
Ņemot vērā pašvaldības apstiprinātā budžeta iespējas 2018.gadam, konstatēts, ka Projekta
īstenošanai nepieciešams aizņēmums Valsts kasē minētās summas, tas ir EUR 191 828,12 apmērā.
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. Atcelt Beverīnas novada pašvaldības domes 2018.gada 28.jūnija lēmumu Nr. 100 (prot. Nr.7,
7.§);
2. Noteikt projekta "Beverīnas novada ceļu posmu "Jēņu ceļš" un “Ķiguļu ceļš” pārbūves II daļa"
izmaksas šādā apjomā: ceļu posmu pārbūve – EUR 226 647,30 ar PVN, vispārējās izmaksas –
EUR 16 143,09 ar PVN, kopā EUR 242 790,39 (neattiecināmo izmaksu nav), publiskā
finansējuma daļa – EUR 218 511,36, pašvaldības līdzfinansējuma daļa – EUR 24 279,03.
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3. Projekta "Beverīnas novada ceļu posmu "Jēņu ceļš" un ‘Ķiguļu ceļš” pārbūves II daļa”
īstenošanai nepieciešamā publiskā finansējuma daļas priekšfinansējuma un pašvaldības
līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē par kopējo summu EUR 191 828,
iesniedzot aizņēmuma pieteikumu pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma saņemšanas.
Lēmums Nr.116 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
2.§
Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības domes lēmumā par pašvaldības dalību
Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu vadlīnijas "Multisektorālie projekti" aktivitātē
"Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku
novēršanai"
(L.Krūmiņa)
Beverīnas novada pašvaldības dome (Pašvaldība) 2018.gada 26.aprīļa sēdē pieņēma lēmumu
Nr. 70 (prot. Nr. 5, 7.§) par dalību LVAF projektu vadlīnijas "Multisektorālie projekti" aktivitātē
"Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku
novēršanai” ar projektu “Trikātas ezers – mūsu kopīgā rūpe” par kopējo summu 50 700 EUR,
nosakot, ka pašvaldība nodrošinās projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 30,87%, jeb
15 650 EUR apmērā.
01.08.2018. ar Latvijas Vides aizsardzības fonda administrāciju (LVAF) noslēgts līgums par
projekta finansēšanas un izpildes kārtību, kurā noteikts, ka saskaņā ar LVAF padomes 2018.gada
29.maija sēdes lēmumu (protokols Nr. 8, 2.3.§) Pašvaldībai projekta īstenošanai tiek piešķirti EUR
35 050,00, jeb 69% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām, līdz ar to Pašvaldībai
jānodrošina projekta līdzfinansējums 31% apmērā no projekta izmaksām, jeb EUR 15 747,00.
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:
Grozīt Beverīnas novada pašvaldības domes 2018.gada 26.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 70 (prot.
Nr. 5, 7.§), izsakot to šādā redakcijā: “Nodrošināt projekta “Trikātas ezers – mūsu kopīgā rūpe”
īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu 31% jeb EUR 15 747,00 apmērā,
līdzekļus paredzot no pašvaldības speciālā budžeta sadaļas – dabas resursu nodoklis”.
Lēmums Nr.117 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
3.§
Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības domes lēmumā par pašvaldības dalību
konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem
(L.Krūmiņa)
2018.gada 29.martā Beverīnas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu par dalību Zivju
fonda padomes projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju
fonda finanšu līdzekļiem ar projektu ““Zivju resursu aizsardzība Trikātas ezerā, Baznīcas ezerā,
Pannas ezerā, Dutkas ezerā un Abula upē” (Lēmums Nr. 55, prot. Nr.4, 11.§, 1.p.).
Ar Zivju fonda padomes 2018.gada 25.aprīļa 184.sēdes protokola Nr. 4.1-28e/4/2018
2.1.24.punktu, Beverīnas novada pašvaldībai projekta īstenošanai tika piešķirts finansējums EUR
11 865,53 apmērā, bet faktiskais projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums ir EUR 13
789,00, tādējādi Beverīnas novada pašvaldības nodrošināmais projekta līdzfinansējums ir EUR
1923,47.
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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:
Grozīt Beverīnas novada pašvaldības domes 29.03.2018. lēmumu Nr. 55 un izteikt to šādā
redakcijā:
1. Piedalīties Zivju fonda padomes projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem ar projektu ““Zivju resursu aizsardzība Trikātas
ezerā, Baznīcas ezerā, Pannas ezerā, Dutkas ezerā un Abula upē” un nodrošināt projekta
īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu EUR 1923,47 apmērā.
2. Līdzekļus projekta izdevumu priekšfinansējumam un līdzfinansējumam paredzēt no pašvaldības
speciālā budžeta sadaļas – dabas resursu nodoklis.
Lēmums Nr.118 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
4.§
Par Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam
izstrādes uzsākšanu
(C.Purgale)
Ņemot vērā, ka Beverīnas novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam pēdējais
darbības gads ir 2018.gads un nolūkā izstrādāt pašvaldības attīstības programmu saskaņā ar
Beverīnas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.
panta otrās daļas 1. punktu, 21.panta 3.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta
ceturto daļu un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu un 22.panta 1.un
2.daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis,
Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nebalso deputāte Cilda Purgale, Beverīnas novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Uzsākt Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024. gadam
izstrādi.
2. Noteikt, ka atbildīgais par Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019.-2024.gadam izstrādi ir izpilddirektore Egita Biša.
3. Izveidot Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam
izstrādes vadības grupu šādā sastāvā:
Māris Zvirbulis- pašvaldības domes priekšsēdētājs;
Romāns Vaščenko - pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks;
Egita Biša –pašvaldības izpilddirektore;
Irīda Ivule – pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja;
Sintija Karlivāne – pašvaldības ekonomiste;
Linda Krūmiņa – pašvaldības projektu vadības speciāliste;
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;
Inguna Kondratjeva – pašvaldības domes sociālo, izglītības,kultūras un sporta jautājumu
komitejas priekšsēdētāja;
Ginta Pikšēna – Sociālā dienesta vadītāja;
Ieva Putniņa – Kultūras centra vadītāja;
Marija Melngārša – pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste;
Aigars Einbergs – pašvaldības datortīklu administrators.
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4. Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2024.gadam izstrādes darba uzdevumu, sabiedrības līdzdalības pasākumu plānu un izpildes
termiņus saskaņā ar pielikumiem Nr.1., 2., 3.
5. Paziņojumu par Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2024.gadam izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā www.beverinasnovads.lv,
informatīvajā izdevumā “Beverīnas Vēstis” un Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā (TAPIS).
6. Lēmumu par Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2024.gadam izstrādes uzsākšanu nosūtīt Vidzemes plānošanas reģionam.
7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir novada pašvaldības izpilddirektore Egita Biša.
Lēmums Nr.119 ar pielikumiem sēdes protokola pielikumā uz 4 lp.
5.§
Par 2018.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Par Beverīnas novada simboliku”
precizēšanu
(R.Vaščenko)
Beverīnas novada pašvaldība saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2018.gada 12.jūlija vēstuli Nr. 1-18/ 6153 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.6/2018” ar lūgumu
izdarīt precizēt Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada 28.jūnija saistošos noteikumus Nr.6/2018.
Iepazīstoties ar vēstuli, dome atzīst, ka saistošajos noteikumos Nr.6/2018 “Par Beverīnas
novada simboliku” izdarāmi precizējumi, ņemot vērā VARAM ieteikumus.
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. Piekrist Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumam un Beverīnas novada
domes 2018.gada 28.jūnija saistošos noteikumus Nr. 6/2018 izdarīt šādus precizējumus:
1.1.Izteikt 4.1.punktu šādā redakcijā:
“4.1. Ģerboņa saktā saskatāmas daudzas latviešiem svarīgas zīmes un tēlainas nozīmes simboli.”
1.2.Izteikt 5.1.punktu šādā redakcijā:
“5.1. Karoga pamatā ir taisnstūrformas (izmēru attiecība 1:2), kas sadalīts trīs horizontālās joslās
– augšējā balta, vidējā sudrabaini pelēka un apakšējā – zila. Centrā – Beverīnas novada ģerbonis.”
1.3.Svītrot 7.6.3. un 11.3.apakšpunktus.
2. Precizētos saistošos noteikumus publicēt Beverīnas novada pašvaldības mājaslapā.
3. Precizētos saistošos noteikumu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Lēmums Nr.120 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
6.§
Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves” apstiprināšanu
(Z.Munce)
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
23.augusta 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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1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7/2018 “Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli
apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves””(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.121 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
7.§
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Beverīnas novadā
(M.Zvirbulis)
Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā minēto
pašvaldības autonomu funkciju attiecībā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu,
atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmajai daļai pašvaldībām publisko
iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
jāizvēlas atkritumu apsaimniekotājs, kurš veiks sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto
būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, par piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu.
2018.gada 13.decembrī beidzas 2013.gada 23.oktobrī noslēgtā līguma par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Beverīnas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā darbības
termiņš, kurš noslēgts ar SIA “ZAAO”.
SIA „ZAAO” savā 2018.gada 27. jūlija vēstulē Nr.1.25/167 Beverīnas novada pašvaldībai ir
izteikusi lūgumu pieņemt lēmumu par jauna līguma, kas piešķirtu SIA “ZAAO sadzīves atkritumu
un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas
tiesības Beverīnas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, noslēgšanu uz nākamajiem
septiņiem gadiem, kā arī lemt par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanas
maksas noteikšanu, ievērojot minētajā vēstulē iekļauto maksas aprēķinu.
Pašvaldības ieskatā būtu noslēdzams līgums ar SIA „ZAAO”, saglabājot līdzšinējo
atkritumu apsaimniekošanas modeli. Lēmums tiek pamatots ar šādiem apsvērumiem:
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldība publisko
iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto
būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā. Šī panta septītā daļa noteic, ka šā panta sestajā daļā
minēto līgumu pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs slēdz uz laiku, kas nav īsāks par trim
gadiem un nav ilgāks par septiņiem gadiem.
Publisko iepirkumu likuma 4.panta trešā daļa paredz, ka Publisko iepirkumu likumu
nepiemēro, nepiemēro tādas personas veiktajiem būvdarbiem, piegādēm vai sniegtajiem
pakalpojumiem, kura atbilst visām šādām pazīmēm:
a) tā atrodas tādā vairāku pasūtītāju kopīgā kontrolē, kas izpaužas kā tiesības ietekmēt
kontrolētās personas darbības stratēģiskos mērķus un lēmumus;
b) vairāk nekā 80 procentus no tās darbībām veido konkrētu uzdevumu izpilde kopīgi
kontrolējošo pasūtītāju vai citu minēto pasūtītāju kontrolēto personu interesēs;
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c) tajā nav tiešas privātā kapitāla līdzdalības, izņemot tādu privātā kapitāla līdzdalības veidu,
kas atbilstoši komerctiesības regulējošiem normatīvajiem aktiem un Līgumam par Eiropas
Savienības darbību neietver tiesības ietekmēt un kontrolēt tās lēmumus un kam nav izšķirošas
ietekmes uz to.
SIA “ZAAO” darbības atbilstību norādītajai Publisko iepirkumu likuma normai vairākās
tiesu instancēs ir vērtējusi arī Administratīvā tiesa. 2015.gada 19.jūnija spriedumā lietā
Nr.A420612510, kas stājās spēkā 2015.gada 21.jūlijā, tiesa ir atzinusi, ka pašvaldībām, kas ir SIA
“ZAAO” kapitāla daļu īpašnieces, ir tiesisks pamats slēgt līgumu ar SIA “ZAAO” bez iepirkuma
procedūras piemērošanas. Tāpat minētajā spriedumā tiesa atzinusi, ka Publisko iepirkumu likuma
sistēmisks tulkojums apliecina, ka pašvaldībai nevar uzlikt pienākumu obligāti rīkot publisko
iepirkumu. Likums neparedz nevienu gadījumu, kurā personai būtu subjektīvās tiesības prasīt
iepirkuma procedūras izsludināšanu, ja pašvaldība šādu procedūru nav izsludinājusi.
Attiecībā uz šī izņēmuma piemērošanas iespēju konkrētā situācijā jāņem vērā, ka:
1. SIA „ZAAO” ir pašvaldību dibināta komercsabiedrība, kuras dalībnieces ir 28 pašvaldības.
Sabiedrības dibināšanas mērķis bija atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide
Ziemeļvidzemes reģionā. Beverīnas novada pašvaldībai pieder 17381 (septiņpadsmit tūkstoši
trīs simti astoņdesmit viens) SIA ‘’ZAAO’’ kapitāla daļa;
2. Kā to apliecina SIA „ZAAO” savā 2018.gada 27. jūlija vēstulē Nr.1.25/167, SIA “ZAAO”
94% (uz 2017.gada 31.decembri) no ieņēmumiem gūst no sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas tajās pašvaldībās, kas ir tās dalībnieces;
3. Visas SIA “ZAAO” kapitāla daļas pieder pašvaldībām, kas to kontrolē. Visas pašvaldības,
kurām pieder SIA „ZAAO” kapitāla daļas, piedalās sabiedrības pārvaldē kā sabiedrības
kapitāla daļu īpašnieki un saskaņā ar Komerclikuma un Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma noteikumiem ir tiesīgas pieņemt jebkuru lēmumu, kas
atteicas uz sabiedrības darbību, tādējādi tās kopīgi pilnībā kontrolē SIA „ZAAO”.
Tāpat SIA „ZAAO” savā 2018.gada 27. jūlija vēstulē Nr.1.25/167 ir apliecinājusi gatavību
turpmāko septiņu gadu laikā attīstīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu atbilstoši Ziemeļvidzemes
reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam. Tādējādi sadarbības rezultātā pašvaldībai bez
ievērojamu papildus finanšu resursu tērēšanas būs iespējams nodrošināt Atkritumu
apsaimniekošanas likumā noteikto pašvaldības uzdevumu izpildi.
Ar Beverīnas novada pašvaldības domes 2015.gada 29.decembra lēmumu Nr.173,
pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra sēdes protokollēmumu (protokols Nr.11),
pašvaldība sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir atzinusi par stratēģiski svarīgu nozari savā
teritorijā. Tādējādi secināms, ka pašvaldības veiktā komercdarbības sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas jomā atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktam.
Attiecībā uz maksu par atkritumu apsaimniekošanu jāņem vērā, ka gadījumā, ja jaunā
līguma darbības laikā netiks palielinātas ar pakalpojumu sniegšanu saistīto nodokļu likmes,
piemēram, dabas resursu nodoklis vai būtiski nepieaugs degvielas izmaksas, atkritumu apglabāšanas
izmaksas, kā arī citas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās tiešās izmaksas (valstī noteiktā minimālā
darba alga, iepirkumu rezultātā izvēlēta apakšuzņēmēja pakalpojumu cena), SIA „ZAAO” neplāno
maksas par atkritumu apsaimniekošanu palielināšanas nepieciešamību, tādā veidā nodrošinot
pamatotu balansu starp pakalpojuma kvalitāti (t.sk. pieejamību) un maksas par pakalpojumu
sniegšanas apmēru. Vienlaicīgi jāatzīmē, ka lēmumu par maksas par atkritumu apsaimniekošanu
saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantu pieņem tieši pašvaldība, kas nozīmē, ka
pat gadījumā, ja SIA „ZAAO” vēlēsies piemērot palielinātu maksu par tās pakalpojumiem, to būs
iespējams īstenot tikai pamatojoties uz pašvaldības domes lēmumu.
Papildus pašvaldība ņem vērā apstākli, ka šobrīd spēkā esošā līguma ar SIA „ZAAO” par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu darbības laikā pašvaldība nav saņēmusi pamatotas sūdzības
par SIA „ZAAO” darbību pašvaldības teritorijā, tāpat arī pašvaldības rīcībā nav ziņu par to, ka
Valsts vides dienests būtu izteicis aizrādījumus vai piemērojusi cita veida sankcijas SIA „ZAAO”
par tās darbību.
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No iepriekš aprakstītā izriet, ka, piešķirot sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto
būvniecības atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas tiesības SIA „ZAAO”,
pašvaldība visefektīvāk var nodrošināt tās autonomās funkcijas izpildi, tādēļ pašvaldība neuzskata
par lietderīgu piemērot iepirkuma vai publiskās un privātās partnerības procedūru sadzīves
atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāja izvēlei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās
daļas 1.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1. punktu, 18.pantu,
Publisko iepirkumu likuma 4.panta trešo daļu, SIA “ZAAO” 2018.gada 27. jūlija vēstuli
Nr.1.25/167, 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. Noslēgt līgumu ar SIA „ZAAO”, reģistrācijas numurs 44103015509, par sadzīves atkritumu un
mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu Beverīnas novada
administratīvajā teritorijā atbilstoši lēmuma pielikumā esošajam līguma projektam, nosakot
līguma spēkā stāšanās brīdi – 2018.gada 14. decembris un darbības termiņu – septiņi gadi no
spēkā stāšanās brīža;
2. Apstiprināt maksu par mājsaimniecībā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu
Beverīnas novada administratīvajā teritorijā sākot ar 2018.gada 14.decembri šādā apmērā:
2.1.Par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu izvešanu no klienta norādītas adreses –
28,25 EUR par 1 m3 (bez PVN), ko veidos:
2.1.1. maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, uzglabāšanu – 10,75 EUR apmērā par 1 m3;
2.1.2. maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu pieņemšanu apglabāšanai
atkritumu poligonā "Daibe" – 17,50 EUR apmērā par 1 m3.
3. Kontroli pār šī lēmuma izpildi veikt izpilddirektorei Egitai Bišai.
Lēmums Nr.122 sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.
8.§
Par nekustamo īpašumu pirkšanu
(Z.Munce)
Beverīnas pašvaldības dome izskata SIA “Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē”
10.08.2018. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 10.08.2018. Nr.3-2/569) un 22.08.2018. iesniegumu
(reģistrēts pašvaldībā 22.08.2018. Nr.3-2/602) par piedāvājumu Beverīnas novada pašvaldībai par
kadastrālo vērtību iegādāties īpašumā trīs zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 9662 007
0383, 9662 007 0414 un 9662 00700430 Kauguru pagastā.
Izvērtējot Beverīnas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
- Nekustamais īpašums “Iebraucamais ceļš”, kadastra Nr. 9662 007 0414, sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 007 0414, platība 0.2626ha, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (NĪLM 1101), īpašuma kadastrālā vērtība 2018.gadā EUR 182.00;
- Nekustamais īpašums “Iebraucamais ceļš”, kadastra Nr. 9662 007 0414, ierakstīts Vidzemes
rajona tiesas Kauguru pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000162328 uz SIA “Latio
vērtētāji & konsultanti Vidzemē” vārda;
- Nekustamais īpašums “Iebraucamais ceļš”, kadastra Nr. 9662 007 0383, sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 007 0383, platība 0.2678ha, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (NĪLM 1101), īpašuma kadastrālā vērtība 2018.gadā EUR 171.00;
- Nekustamais īpašums “Iebraucamais ceļš”, kadastra Nr. 9662 007 0383, ierakstīts Vidzemes
rajona tiesas Kauguru pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000162328 uz SIA “Latio
vērtētāji & konsultanti Vidzemē” vārda;
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Nekustamais īpašums “Iebraucamais ceļš”, kadastra Nr. 9662 007 0430, sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 007 0430, platība 0.0998ha, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (NĪLM 1101), īpašuma kadastrālā vērtība 2018.gadā EUR 70.00;
- Nekustamais īpašums “Iebraucamais ceļš”, kadastra Nr. 9662 007 0430, ierakstīts Vidzemes
rajona tiesas Kauguru pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000312893 uz SIA “Latio
vērtētāji & konsultanti Vidzemē” vārda;
- Zemes vienības izveidotas , lai nodrošinātu piekļuvi apbūves gabaliem Mūrmuižas ciemā.
Ņemot vērā augstāk minēto un to, ka:
- Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo
mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska
rakstura darbības;
- Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir šādas
autonomās funkcijas: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana,
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 trīs nekustamos īpašumus Kauguru pagastā:
1.1. “Iebraucamais ceļš”, kadastra Nr. 9662 007 0414, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9662 007 0414, platība 0.2626ha, par īpašuma kadastrālo vērtību
2018.gadā EUR 182.00;
1.2. “Iebraucamais ceļš”, kadastra Nr. 9662 007 0383, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9662 007 0383, platība 0.2678ha, par īpašuma kadastrālo vērtību
2018.gadā EUR 171.00;
1.3. “Iebraucamais ceļš”, kadastra Nr. 9662 007 0430, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9662 007 0430, platība 0.0998ha, par īpašuma kadastrālo vērtību
2018.gadā EUR 70.00.
2. Slēgt pirkuma līgumu ar SIA “Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” un reģistrēt īpašumu
zemesgrāmatā uz Beverīnas novada pašvaldības vārda.
3. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 9662 007 0414, platība 0.2626ha, 96620070383,
platība 0.2678 un 9662 007 0430, platība 0.0998ha, ņemt pašvaldības grāmatvedības bilancē.
-

Lēmums Nr.123 ar pielikumiem sēdes protokola pielikumā uz 3 lp.
9.§
Par biedrības “4.maija Deklarācijas klubs” iesniegumu
(R.Vaščenko)
Ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
2018.gada 23.augusta 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. Piešķirt finansējumu EUR 40.00 (katram dalībniekam) Beverīnas novadā dzīvojošo Latvijas
Tautas frontes bijušo biedru dalībai konferencē “Latvijas Tautas fronte par neatkarīgu un
demokrātisku Latviju.LTF 30”, kas notiks 2018.gada 8 oktobrī Rīgā.
2. Finansējumu paredzēt no budžeta sadaļas – pārējie kultūras pasākumi.
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Lēmums Nr.124 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
10.§
Par finansējuma piešķiršanu sportam
(S.Karlivāne)
Izvērtējot 2018.gada 13.augustā saņemto iesniegumu no novadā deklarētā iedzīvotāja /Vārds,
Uzvārds/ par finansējuma piešķiršanu dalībai sporta braucienam uz Gruziju no 26.10.2018.01.11.2018. regbija kluba “Valmieras Fēnikss” sastāvā un ņemot vērā gan Beverīnas novada
pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1/2018 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada
budžetu”, 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. Piešķirt finansējumu EUR 325,09 biedrībai “Regbija klubs “Valmieras Fēnikss”” /Vārds,
Uzvārds/ dalībai sporta braucienā uz Gruziju 26.10.2018.-01.11.2018.
2. Slēgt vienošanos par piešķirtā finansējuma izlietojumu atskaiti.
3. Finansējumu paredzēt no budžeta sadaļas – pārējie kultūras pasākumi.
Lēmums Nr.125 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
11.§
Par noteikumu “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika
Beverīnas novada Kauguru pagasta Mūrmuižā” apstiprināšanu
(S.Karlivāne)
Saskaņā ar “Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 73.panta pirmās daļas 4.punktu, likumu “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Finanšu un
attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 23.08.2018. 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 Beverīnas novada pašvaldības noteikumus “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
tarifu aprēķināšanas metodika Beverīnas novada Kauguru pagasta Mūrmuižā” (pielikumā).
2. Atcelt 2011.gada 28.septembra Beverīnas novada pašvaldības lēmumu “Par siltumenerģijas
apgādes tarifu” 1.punktu (prot.12, 5.§).
3. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Lēmums Nr.126 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
12.§
Par noteikumu “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas un maksājamās
daļas noteikšanas metodika Beverīnas novada Brenguļu pagasta Cempu ciema daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā “Lazdas”” apstiprināšanu
(S.Karlivāne)
Saskaņā ar “Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 73.panta pirmās daļas 4.punktu, likumu “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Finanšu un
attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 23.08.2018. 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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1. Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības noteikumus “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
tarifu aprēķināšanas un maksājamās daļas noteikšanas metodika Beverīnas novada Brenguļu
pagasta Cempu ciema daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Lazdas”” (pielikumā).
2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Lēmums Nr.127 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
13.§
Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
pasākuma ”Investīcijas materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem
atjaunošana nekustamajā īpašumā “Rušas””
(I.Ivule)
Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta 1.daļas 1.punktu, 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 “Meliorācijas sistēmas atjaunošana
nekustamajā īpašumā “Rušas” īstenošanai 50 000 EUR ( Piecdesmit tūkstoši euro 00 centij)
apmērā ar Valsts kases noteiktajiem aizdevuma procentiem.
2. Aizņēmumu izņemt līdz 2018.gada 10.oktobrim.
3. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu 10 gadi, ar gada procentu likmes fiksēšanas periodu uz 1
gadu, aizdevuma atmaksu uzsākot no 2019.gada 1.janvāra.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
Lēmums Nr.128 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
14.§
Par pašvaldības kustamās mantas – cirsmu izsoli
(Z.Munce)
Beverīnas novada pašvaldības dome izskata jautājumu par cirsmu:
- “Rušas”, Brenguļu pagastā, nogabals Nr.50, 3ha platībā ar cirsmas krāju 818.20m3 un
nogabals Nr.52, 1.4ha platībā ar cirsmas krāju 511.04m3 nodošanu izsolei;
- “Brenguļu skola”, Brenguļu pagastā, nogabals Nr.24, 1.2ha platībā, ar cirsmas krāju
405.22m3, nogabals Nr.27, 0.5ha platībā, ar cirsmas krāju 156.90m3, nogabals Nr.40, 0.3ha
platībā, ar cirsmas krāju 60.69m3, nogabals Nr.49, 1.9ha platībā, ar cirsmas krāju 743.98m3 un
nogabals Nr.50, 1.2ha platībā, ar cirsmas krāju 370.51m3 nodošanu izsolei.
Izvērtējot Beverīnas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts ka
pašvaldība ir pasūtījusi un saņēmusi cirsmu novērtējumu:
- “Rušas”, kas atrodas pašvaldībai piederošajā īpašumā Brenguļu pagastā “Rušas”, kadastra
Nr.9646 002 0027, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9646 002 0027. Zemes vienības
kopējā platība 64.9ha, no tiem jaunaudze 12.22ha. Īpašums “Rušas” reģistrēts Vidzemes rajona
tiesas Brenguļu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.231 uz Beverīnas novada pašvaldības
vārda;
- “Brenguļu skola”, kas atrodas pašvaldībai piederošajā īpašumā Brenguļu pagastā “Brenguļu
skola”, kadastra Nr.9646 002 0275, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9646 002 0275.
Zemes vienības kopējā platība 62.01ha, no tiem jaunaudze 9.52ha. Īpašums “Brenguļu skola”
reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Brenguļu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā
Nr.100000081223 uz Beverīnas novada pašvaldības vārda.
Ņemot vērā augstāk minēto un to, ka:
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likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, lai izpildītu savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;
- Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas kustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē un 2.punkts, Publisku personu
mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus
var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 6.panta otrā un trešā daļa nosaka, atļauju
atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās
personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija. Lēmumā par atsavināšanu norāda
atsavināšanas veidu. 8.panta ceturtā, piektā, sestā un septītā daļa nosaka, atsavināšanai
paredzētās kustamās mantas novērtēšanu organizē publiska persona, tās iestāde vai
kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta. Kustamās mantas
novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona),
kura saskaņā ar šā likuma 6.panta nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu.
Mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus.
Nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija,
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 izsolei Beverīnas novada pašvaldībai piederošās cirsmas “Rušas” un “Brenguļu skola”
Brenguļu pagastā, pārdodot tās izsolē ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt izsoles noteikumus (pielikumā).
3. Apstiprināt izsoles nosacījumus:
3.1. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli;
3.2. Izsoles solis – EUR 500.00;
3.3. Izsoles sākuma cenas:
3.3.1. “Rušas” (nogabals Nr.50) EUR 39 800.00 ( trīsdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti
eiro un 00 centi);
3.3.2. “Rušas” (nogabals Nr.52) EUR 24 000.00 ( divdesmit četri tūkstoši eiro un 00
centi);
3.3.3. “Brenguļu skola” (nogabals Nr.24) EUR 18 900.00 ( astoņpadsmit tūkstoši deviņi
simti eiro un 00 centi);
3.3.4. “Brenguļu skola” (nogabals Nr.27) EUR 7800.00 ( septiņi tūkstoši astoņi simti eiro
un 00 centi);
3.3.5. “Brenguļu skola” (nogabals Nr.40) EUR 3000.00 ( trīs tūkstoši eiro un 00 centi);
3.3.6. “Brenguļu skola” (nogabals Nr.49) EUR 37 800.00 ( trīsdesmit septiņi tūkstoši
astoņi simti eiro un 00 centi);
3.3.7. “Brenguļu skola” (nogabals Nr.50) EUR 17 800.00 ( septiņpadsmit tūkstoši astoņi
simti eiro un 00 centi).
3.4. Dalības maksa EUR 10.00 (desmit eiro un 00 centi);
3.5. Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsolāmās mantas sākuma cenas veicami AS SEB
bankā - kods: UNLALV2X, konts: LV71UNLA0050014282726.
4. Atbildīgo par izsoles organizēšanu noteikt Nekustamā īpašuma izsoles un atsavināšanas
komisiju.
-

Lēmums Nr.129 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 11 lp.
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15.§
Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā „Mazkalniņi” atsavināšanas cenu
(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:
Atsavināt Beverīnas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brenguļu pagastā
„Mazkalniņi”, kadastra Nr.9646 008 0075, kas sastāv no zemes vienības kadastra apzīmējumu
9646 008 0075, platība 2.07ha, /Vārds, Uzvārds/ par cenu EUR 5008.00 (pieci tūkstoši astoņiem
eiro un 00 centiem).
Lēmums Nr.130 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
16.§
Par atļauju publiskā pasākuma rīkošanai biedrībai “Brenguļu autotrase”
(R.Vaščenko)
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. Izsniegt biedrībai „Brenguļu autotrase”, reģ.Nr.40008087657, atļauju rīkot autokrosa
sacensības Brenguļu autotrasē 2018.gada 22.septembrī.
2. Nozīmēt atbildīgo par pasākumu –Aldi Rolmani.
Lēmums Nr.131 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
Sēdi slēdz plkst.17.00.
Pielikumā:
1. Lēmumi Nr.116 – Nr.131 ar pielikumiem uz 32 lp.
2. 2018.gada 28.jūnija saistošie noteikumi Nr.6/2018 “Par Beverīnas novada simboliku” uz 4
lp.
3. Saistošie noteikumi Nr.7/2018 “Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves” un to paskaidrojuma
raksts, pavisam uz 3 lp.
4. Noteikumi “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Beverīnas
novada Kauguru pagasta Mūrmuižā” uz 2 lp.
5. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas un maksājamās daļas noteikšanas
metodika Beverīnas novada Brenguļu pagasta Cempu ciema daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
“Lazdas” uz 2 lp.
Sēdes vadītājs
2018.gada ___.______________

__________________Romāns Vaščenko

Sēdes protokolētāja
2018.gada ___.______________

__________________Raimonda Cielēna

Protokols parakstīts 2018.gada 4.septembrī
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