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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Beverīnas novada Kauguru pagastā
2018.gada 29.novembrī

Nr.14

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
Ekonomiste Sintija Karlivāne
Kultūras centra vadītāja Ieva Putniņa
Nekustamo īpašumu speciāliste Evija Melngalve-Markitāne
Sociālā dienesta vadītāja Ginta Pikšēna
Klausīties domes sēdi piereģistrēti
Didzis Moisejs
Artis Lēnerts
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 grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības Centrālās administrācijas struktūrā.
3. Par izmaiņām Iepirkuma komisijas nolikumā un sastāvā.
4. Par saistošo noteikumu “Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu Beverīnas novadā”
apstiprināšanu.
5. Par noteikumu “Par kārtību, kādā Beverīnas novada administratīvajā teritorijā esošas
būves tiek klasificētas kā vidi degradējošas būves, sagruvušas būves un cilvēku drošību
apdraudošas būves” apstiprināšanu.

6. Par deleģējumu Beverīnas novada Sociālam dienestam veikt pašvaldības sniegtā
ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas pieprasīšanu no bērnu vecākiem.
7. Par Trikātas pagasta saieta nama "DEPO" telpu nomas maksas izcenojuma
apstiprināšanu.
8. Par PII “Pasaciņa” iestādes padomes vecāku pārstāvju iesniegumu.
9. Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” iesniegumu.
10. Par finansiālu atbalstu Valmieras novada fonds darbības nodrošināšanai.
11. Par Vidzemes plānošanas reģiona aicinājumu pašvaldībām sadarbībai Vidzemes
inovāciju nedēļā.
12. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Smeiļi” atkārtotu izsoli.
13. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Ciedras” nodošanu izsolei, izsoles sākuma
cenas un noteikumu apstiprināšanu.
14. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Noras” nodošanu izsolei, izsoles sākuma cenas
un noteikumu apstiprināšanu.
15. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā „Priedaine”-7 nodošanu atsavināšanai un
atsavināšanas cenas noteikšana.
16. Par priekšfinansējuma piešķiršanu Trikātas pamatskolas īstenotajam Globālās izglītības
tīkla Eiropā (turpmāk tekstā – GENE) Globālās izglītības paplašināšanas un inovāciju
programmas finanšu instrumenta (turpmāk tekstā – Programma) projektam “Zaļā pasaulē
zaļa Latvija, zaļā Latvijā zaļa Trikāta”.
17. Par izbraukuma tirdzniecības atļauju.
18. Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1.§
Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
(M.Zvirbulis, E.Biša)
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Zvirbulis par paveikto sēžu starplaikā:
- par pasākumu 23.novembrī - tikšanos ar Valmieras pilsētas mēru un tikšanās laikā
izskatītajiem jautājumiem;
- par ārējo ūdensvadu un kanalizācijas ierīkošanu apbūves gabalam “Ābeles” Brenguļu
pagastā;
- Par decembra komiteju un domes sēžu norises laiku.
Ziņo izpilddirektore E.Biša:
- Par administrācijas darbu pie novada attīstības plāna un investīciju plāna;
- Par Valsts kontrole pārbaudi;
- Par Būvniecības valsts kontroles biroja konstatēto pārkāpumu novēršanas gaitu;
- Par saimnieciskiem darbiem (jumta remontu “Ūdriņās”, apkuri Trikātas pamatskolā, PII
“Pasaciņa” gājēju celiņa ierīkošanu);
- Par projektu īstenošanas gaitu;
- Par iepirkumiem;
- Par kultūras pasākumiem.
2.§
Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības Centrālās administrācijas struktūrā
(E.Biša, C.Purgale, R.Vaščeno, I.Putniņa, M.Zvirbulis)
Dome izskata administrācijas sagatavoto lēmuma projektu:
“Veikt 2018.gada 25.janvāra Beverīnas novada pašvaldības Centrālās administrācijas
nolikumā šādus grozījumus:
1. Svītrot 2.1.2 punktā tekstu “ietver projektu vadības speciālistu”;
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Papildināt 2.1.punktu ar 2.1.15.apakšpunktu šādā redakcijā: “Projektu vadības
speciālists”;
3. Svītrot 3.15. un 3.16. punktus;
4. Papildināt nolikumu aiz 14.punkta ar 15.punktu šādā redakcijā:
“15.Projektu vadības speciālists
15.1.Pamatojoties uz novada attīstības programmu, nodrošina investīciju
piesaistīšanu novada attīstībai, projektu sagatavošanu, vadību, izpildi un
atskaišu sagatavošanu;
15.2.Pārrauga novada attīstības programmas ieviešanu;
15.3.Savas kompetences ietvaros piedalās publiskā gada pārskata
sagatavošanā un nodaļas darbības atspoguļošanā novada mājas lapā un
" Beverīnas vēstīs”;
15.4.Savas kompetences ietvaros piedalās līgumprojektu sagatavošanā un
kontrolē noslēgto līgumu izpildi. “
5. Mainīt kārtas numuru punktam “Pašvaldības centrālās administrācijas vadītājs” uz 16;
6. Mainīt kārtas numuru punktam “Administrācijas darbības tiesiskuma nodrošināšanas
mehānisms un pārskati par darbību” uz 17.
2. Veikt izmaiņas kultūras centra vadītājas amata pienākumos, izdalot tūrisma speciālista
amata pienākumus.
3. Nākošajā domes komiteju sēdē izdarīt izmaiņas Kultūras centra Nolikumā.
4. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.janvāri.”
2.

Ierosina deputāte C.Purgale, ka nākotnē ir jādomā par Attīstības nodaļas izveidošanu, kuras
sastāvā varētu būt projektu vadības speciālists, nekustamo īpašumu speciālisti, arī tūrisma
speciālists, nodaļas vadītājs papildus varētu koordinēt uzņēmējdarbību.
Izsakās deputāts R.Vaščenko, ka ir bijusi saruna ar kultūras centra vadītāju I.Putniņu, kura
papildus veic tūrisma speciālista pienākumus.
Izsakās Kultūras centra vadītāja I.Putniņa par tūrisma aktivitātēm novadā, par sadarbību ar
novada uzņēmējiem tūrisma jomā un pamato vajadzību pēc atsevišķa tūrisma speciālista.
Izsakās izpilddirektore E.Biša, ka nav neviens, kas apvieno informāciju par novadu, ka ir
jāizveido noteikta informācijas glabāšanas vieta pašvaldībā, uzmanība jāpievērš arī
kultūrvēstures objektu saglabāšanai.
Izsakās domes priekšsēdētājs M.Zvirbulis, ka svarīgākais ir pagastu lietas iemūžināt, lai
atstātu nākamajām paaudzēm, pašlaik informācija ir sadrumstalota, to ir nepieciešams apkopot.
Sēdes vadītājs ierosina balsot atsevišķi par lēmuma projekta 1. un 2.punktu.
Deputāti balso par lēmuma projekta 1.punktu:
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis,
Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Māris Zvirbulis), PRET – 1 deputāts (Romāns
Vaščenko), ATTURAS – 1 deputāts (Sergejs Melngāršs), Beverīnas novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Veikt 2018.gada 25.janvāra Beverīnas novada pašvaldības Centrālās administrācijas
nolikumā šādus grozījumus:
1.1.Svītrot 2.1.2 punktā tekstu “ietver projektu vadības speciālistu”;
1.2.Papildināt 2.1.punktu ar 2.1.15.apakšpunktu šādā redakcijā: “Projektu vadības speciālists”;
1.3.Svītrot 3.15. un 3.16. punktus;
1.4.Papildināt nolikumu aiz 14.punkta ar 15.punktu šādā redakcijā:
“15.Projektu vadības speciālists
1.5.Pamatojoties uz novada attīstības programmu, nodrošina investīciju piesaistīšanu novada
attīstībai, projektu sagatavošanu, vadību, izpildi un atskaišu sagatavošanu;
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1.6.Pārrauga novada attīstības programmas ieviešanu;
1.7.Savas kompetences ietvaros piedalās publiskā gada pārskata sagatavošanā un nodaļas
darbības atspoguļošanā novada mājas lapā un " Beverīnas vēstīs”;
1.8.Savas kompetences ietvaros piedalās līgumprojektu sagatavošanā un kontrolē noslēgto
līgumu izpildi. “
1.9.Mainīt kārtas numuru punktam “Pašvaldības centrālās administrācijas vadītājs” uz 16;
1.10. Mainīt kārtas numuru punktam “Administrācijas darbības tiesiskuma nodrošināšanas
mehānisms un pārskati par darbību” uz 17.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.janvāri.
Deputāti balso par lēmuma projekta 2.punktu:
Atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Zeltīte Munce,
Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Māris Zvirbulis), PRET – 2 deputāts (Jānis Cielēns, Romāns
Vaščenko), ATTURAS – 1 deputāts (Sergejs Melngāršs), Beverīnas novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Veikt izmaiņas kultūras centra vadītājas amata pienākumos, izdalot tūrisma speciālista
amata pienākumus atsevišķi.
2. Nākošajā domes komiteju sēdē izdarīt izmaiņas Kultūras centra nolikumā.
Lēmumi Nr.168 un Nr.169 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.
3.§
Par izmaiņām Iepirkuma komisijas nolikumā un sastāvā
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā
Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 2018.gada
22.novembra 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 Iepirkumu komisijas nolikumu (pielikumā);
2. Par Iepirkumu komisijas locekli apstiprināt Santu Muhinu.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.decembri.
Lēmums Nr.170 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
4.§
Par saistošo noteikumu “Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu Beverīnas novadā”
apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā
Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 2018.gada
22.novembra 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.11/2018 “Par
kapsētu uzturēšanu un izmantošanu Beverīnas novadā” (pielikumā).
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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.
5. Uzdot Beverīnas novada pašvaldības administrācijai veikt sarunas par Trikātas kapu
nodošanu pašvaldībai.
Lēmums Nr.171 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
5.§
Par noteikumu “Par kārtību, kādā Beverīnas novada administratīvajā teritorijā esošas
būves tiek klasificētas kā vidi degradējošas būves, sagruvušas būves un cilvēku drošību
apdraudošas būves” apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punkts, 41.panta pirmās
daļas 2.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
22.novembra 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 „Par kārtību, kādā Beverīnas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošas būves tiek klasificētas kā vidi
degradējošas būves, sagruvušas būves un cilvēku drošību apdraudošas būves”
(pielikumā).
2. Noteikumi stājas spēkā ar 2019.gada 1.janvāri.
3. Apstiprināt vidi degradējošu ēku apzināšanas komisijas sastāvu:
Kocēnu būvvaldes vadītāja Ilga Kokoreviča
Brenguļu pagasta saimniecības daļas vadītājs Jānis Fūrmanis
Kauguru pagasta saimniecības daļas vadītājs Sergejs Melngāršs
Trikātas pagasta saimniecības daļas vadītājs Harijs Upenieks
Brenguļu un Trikātas pagasta nekustamo īpašumu speciāliste Zeltīte Munce
Kauguru pagasta nekustamo īpašumu speciāliste Evija Melngalve-Markitāne
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Santa Muhina
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektore Egita Biša.
Lēmums Nr.172 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
6.§
Par deleģējumu Beverīnas novada Sociālam dienestam veikt pašvaldības sniegtā
ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas pieprasīšanu no bērna vecākiem
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības
un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 2018.gada 22.novembra apvienotās
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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. Deleģēt Beverīnas novada pašvaldības Sociālajam dienestam pieņemt lēmumus par
samaksas pieprasīšanu no vecākiem par bērnam sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai audžuģimenē.
2. Uzdot Beverīnas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai Gintai Pikšēnai līdz nākamai
domes komiteju sēdei sagatavot Sociālā dienesta noteikumus par kārtību, kādā Beverīnas
novada pašvaldības Sociālais dienests organizē samaksas pieprasīšanu no vecākiem par
sniegtajiem ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem.
Lēmums Nr.173 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
7.§
Par Trikātas pagasta saieta nama "DEPO" telpu nomas maksas izcenojuma
apstiprināšanu
(S.Karlivāne)
Ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteju 2018.gada 22.novembra 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:
Izteikt 31.08.2017. Beverīnas novada pašvaldības domes lēmuma Nr.118 (prot.Nr.11, 7.§)
2. punktu šādā redakcijā:
2. Apstiprināt Trikātas pagasta saieta nama “DEPO” telpu nomas maksas izcenojumu:
Maksa Trikātas pagasta saieta namā "DEPO"

euro/h
euro
euro
euro/h
euro
euro
euro/pers.
euro/pers.

Summa bez
PVN, euro
16.74
83.70
200.88
36.62
183.10
439.44
5.00
7.45

euro

14.30

euro/h no pers.

0.82

euro/pers.

2.45

Mērvienība

Pakalpojuma nosaukums
1. Kamīnzāle 1.stāvā:
1.1. nepārsniedzot
1.2. kāzām
2. Kamīnzāle 1.stāvā un 2.stāvs:
2.1. nepārsniedzot
2.2. kāzām
2.3. nakšņošana
2.4. nakšņošana + virtuves izmantošana
3. Virtuve:
3.1. ja izmanto jubilejas, bēru, kāzu, semināra
laikā
3.2. pārējā laikā (t.sk.trauku izmantošana)
3.3. pārējā laikā (t.sk.trauku izmantošana),
nepārsniedzot

6

Maksa pašvaldības iedzīvotājiem (deklarētiem)un vietējiem uzņēmējiem (uzņēmums
reģistrēts vai notiek darbība pašvaldības teritorijā) Trikātas pagasta saieta namā
"DEPO" ar atlaidi
Summa bez
Pakalpojuma nosaukums
Mērvienība
PVN, euro
1. Kamīnzāle 1.stāvā:
euro/h
11.96
1.1. nepārsniedzot
euro
59.80
1.2. kāzām
euro
143.52
1.3. bēru mielastam
euro
23.92
2. Kamīnzāle 1.stāvā un 2.stāvs:
euro/h
26.16
2.1. nepārsniedzot
euro
130.80
2.2. kāzām
euro
313.92
2.3. nakšņošana
euro/pers.
5.00
2.4. nakšņošana + virtuves izmantošana
euro/pers.
7.22
3. Virtuve:
3.1. ja izmanto jubilejas, bēru, kāzu, semināra
euro
11.92
laikā
3.2. pārējā laikā (t.sk.trauku izmantošana)
euro/h no pers.
0.74
3.3. pārējā laikā (t.sk.trauku izmantošana),
euro/pers.
2.22
nepārsniedzot
Lēmums Nr.174 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
8.§
Par PII “Pasaciņa” iestādes padomes vecāku pārstāvju iesniegumu
(M.Zvirbulis, J.Cielēns, S.Melngāršs, R.Vaščenko, D.Moisejs)
Beverīnas novada pašvaldības dome izskata pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa”
padomes vecāku pārstāvju 2018.gada 8.novembra iesniegumu ar aicinājumu izskatīt iespējas
piešķirt brīvpusdienas 5-6 gadīgo izglītojamiem novada izglītības iestādēs, sākot ar 01.09.2019.
Izsakās deputāts J.Cielēns, ka ir jau atlaides daudzbērnu ģimenēm un maznodrošinātiem,
nevar atsevišķi izdalīt 5 – 6gadīgos, tad jāpiešķir bīvpusdienas visiem pirmsskolas izglītības
audzēkņiem.
Izsakās deputāts S.Melngāršs, ka bērnudārzs nav skola, tā ir pirmsskolas iestāde, kurā
darbojas cits mehānisms, vecākiem nav jāmaksā par uzturēšanos bērnudārzā, tikai par ēdināšanu.
Izsakās deputāts R.Vaščenko, kāpēc balsos “par “- tas būtu viens no instrumentiem, kā
piesaistīt izglītības iestādēm bērnus.
Izsakās domes priekššēdētājs M.Zvirbulis, ka balsotu “par”, ja bērnam, kurš nonāk mūsu
skolā 1.klasē, atmaksā izdevumus par 5-6 gadīgo ēdināšanu.
Atļauju izteiksies lūdz Kauguru pagasta iedzīvotājs D.Moisejs – ka dotējot ēdināšanu,
piesaistām bērnus, līdz ar to vecāki pārvāksies uz mūsu novadu, savukārt jauna amata
izveidošana pašvaldībai izmaksā vairāk.
Sēdes vadītājs M.Zvirbulis aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot: PAR – 1 deputāts (Romāns Vaščenko) , PRET – 7 deputāti ((Jānis Cielēns,
Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Māris
Zvirbulis), ATTURAS – 1 deputāts (Inguna Kondratjeva), Beverīnas novada pašvaldības
dome lēmuma projektu: “Ar 2019.gada 1.septembri piešķirt brīvpusdienas novada izglītības
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iestādēs 5-6 gadīgo obligātajā izglītībā iesaistītajiem izglītojamiem” nav pieņēmusi, jo
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 34.panta pirmo daļu lēmums ir pieņemts, ja par to
nobalso vairāk nekā puse no domes deputātiem.
9.§
Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” iesniegumu
(S.Karlivāne)
Atsaucoties uz nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” aicinājumu pašvaldībām piedalīties
projektu īstenošanā (konferencei un koncertam “Aizvestajiem” par godu 1941.gadā izsūtīto
piemiņai; bērnu zīmējumu – sacerējumu konkursu organizēšanai; filmas “Tālie Austrumi, Zeja,
Sivaki un Vladivostoka” montāžai; ekspedīcijas uz Tomskas apgabalu organizēšanai un
operatora ceļa izdevumu segšanai) ar finansiāliem līdzekļiem, pamatojoties uz Beverīnas novada
pašvaldības domes 2014.gada 29.janvāra nolikuma “Par kārtību, kādā Beverīnas novada
pašvaldības dome atbalsta nevalstiskās organizācijas un biedrības” 3.2. un 3.3.1. punktiem,
ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
22.11.2018. 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. Piešķirt finansējumu EUR 200.00 (divi simti euro) nodibinājumam “Fonds Sibīrijas bērni”
projektu īstenošanai 2019.gadā.
2. Nodibinājumam”Fonds Sibīrijas bērni” slēgt līgumu par finansējuma izlietojumu.
3. Finansējumu paredzēt no budžeta sadaļas – Teritoriju attīstība.
Lēmums Nr.175 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
10.§
Par finansiālu atbalstu Valmieras novada fonds darbības nodrošināšanai
(S.Karlivāne)
Izvērtējot nodibinājuma “Valmieras novada fonds” 2018.gada 12.novembra iesniegumu par
finansējuma piešķiršanu fonda darbības nodrošināšanai 2019.gadā un fonds turpinātu darbu
līdzšinējā apjomā, Beverīnas novada pašvaldības domes deputāti vienojas lēmuma pieņemšanu
atlikt.
11.§
Par Vidzemes plānošanas reģiona aicinājumu pašvaldībām sadarbībai Vidzemes
inovāciju nedēļā
(E.Biša)
2018.gada 31.oktobrī Beverīnas novada pašvaldībā tika saņemts Vidzemes plānošanas
reģiona aicinājums pašvaldībām piedalīties “Vidzemes inovāciju nedēļas”, kas norisināsies no
25.02.2019.-03.03.2019., ietvaros veidotajā inovāciju izstādē, kurā tiks izcelta vidzemnieku
inovatīvā darbība un ieguldījums inovāciju attīstībā katrā pašvaldībā.
Ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteju 22.11.2018. 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. Piešķirt finansējumu EUR 200.00 (divi simti euro un 00 centi) apmērā Vidzemes plānošanas
reģionam Beverīnas novada inovatīvo uzņēmumu (1-3 inovatīvi, novadā strādājoši
uzņēmumi) pārstāvniecībai izstādē.
2. Vidzemes plānošanas reģionam slēgt līgumu par naudas līdzekļu izlietojumu.
3. Finansējumu paredzēt no budžeta sadaļas – Teritoriju attīstība.
Lēmums Nr.176 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
12.§
Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Smeiļi” atkārtotu izsoli
(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.
Nodot atsavināšanai atkārtotā izsolē 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 3140.00 un izsoles soli EUR 100.00,
paredzot iespēju īpašumu iegādāties uz nomaksu.
2.
Apstiprināt izsoles noteikumus.
Lēmums Nr.177 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 6 lp.
13.§
Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Ciedras” nodošanu izsolei, izsoles sākuma
cenas un noteikumu apstiprināšanu
(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. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Ciedras”, kadastra Nr.9662 002 0743,
Kauguru pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0743,
platība 0.68ha, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli,
2. Apstiprināt izsoles noteikumus.
3. Izsoles sākuma cenu noteikt EUR 2200,00 (divi tūkstoši divi simti euro un 00 centi) un
izsoles soli EUR 100,00.
4. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisiju.
Lēmums Nr.178 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 6 lp.
14.§
Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Noras” nodošanu izsolei, izsoles sākuma
cenas un noteikumu apstiprināšanu
(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:
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1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Noras”, kadastra Nr.9662 002 0744, Kauguru
pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0744, platība
0.88ha, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli,
2. Apstiprināt izsoles noteikumus.
3. Izsoles sākuma cenu noteikt EUR 2900,00 (divi tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi) un
izsoles soli EUR 100,00.
4. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisiju.
Lēmums Nr.179 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 6 lp.
15.§
Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā „Priedaine”-7 nodošanu atsavināšanai un
atsavināšanas cenas noteikšana
(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. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu – dzīvokli “Priedaine”-7, kadastra Nr.9662 900
0179, 41,90m2 platībā, sastāvoša no 419/3550 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 īrniekam /Vārds, Uzvārds/ par EUR
1000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi), no kuriem EUR 158,20 noteikti par zemi, EUR
818,65 noteikti par dzīvokli un EUR 23,15 noteikti par funkcionāli saistītajām būvēm.
2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Juridisko nodaļu.
Lēmums Nr.180 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
16.§
Par priekšfinansējuma piešķiršanu Trikātas pamatskolas īstenotajam Globālās izglītības
tīkla Eiropā (turpmāk tekstā – GENE) Globālās izglītības paplašināšanas un inovāciju
programmas finanšu instrumenta (turpmāk tekstā – Programma) projektam “Zaļā pasaulē
zaļa Latvija, zaļā Latvijā zaļa Trikāta”
(E.Biša)
Beverīnas novada Trikātas pamatskola ir piedalījusies Izglītības un zinātnes ministrijas
(IZM) organizētā atklātajā konkursā “Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības
palielināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta projektu atlase” ar projektu “Zaļā
pasaulē zaļa Latvija, zaļā Latvijā zaļa Trikāta”, kura ietvaros plānots sekmēt Beverīnas novada
skolu skolēnu izpratni par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem Nr. 10 “Nevienlīdzības
mazināšana” un Nr. 12 “Atbildīgs patēriņš”, un par cilvēku rīcības ietekmi uz kopējiem pasaules
procesiem, darbojoties vispirms vistuvākajā apkārtējā vidē. (Projekta pieteikums pievienots
pielikumā.)
Pamatojoties uz konkursa “Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības
palielināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta projektu atlase” Trikātas
pamatskolas iesniegto projekta “Zaļā pasaulē zaļa Latvija, zaļā Latvijā zaļa Trikāta” pieteikumu,
konkursa rezultātiem, kā arī 2018.gada 6.novembra Izglītības un Zinātnes ministrijas un Trikātas
pamatskolas noslēgto līgumu Nr. 2-2/2018/505, projekta “Zaļā pasaulē zaļa Latvija, zaļā Latvijā
zaļa Trikāta” īstenošanai piešķirtā summa ir 9276,00 EUR.
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Saskaņā ar konkursa nolikumu, līdzfinansējums projekta īstenošanai nav nepieciešams. Pēc
līguma noslēgšanas ar Izglītības un zinātnes ministriju, projekta īstenotājam tiek piešķirts avanss
80% apmērā no projekta kopējām izmaksām, bet 20% tiek atmaksāti pēc projekta beigām un
īstenošanas pārskata dokumentu iesniegšanas. Projekta īstenošanas termiņš ir 2019.gada
31.maijs.
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 priekšfinansējumu Trikātas pamatskolas projekta “Zaļā pasaulē zaļa Latvija, zaļā
Latvijā zaļa Trikāta” īstenošanai 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām, tas ir,
1855,20 EUR.
2. Līdzekļus paredzēt no pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta.
Lēmums Nr.181 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 5 lp.
17.§
Par izbraukuma tirdzniecības atļauju
(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. Atļaut /Vārds, Uzvārds/ izbraukuma tirdzniecību 2018. - 2019.gadā ar automašīnu VW
Transporter, valsts reģistrācijas Nr. RD 1555, katru trešdienu:
1.1.Mūrmuižā no plkst.8:30 līdz 10:00;
1.2.Brenguļu pagasta Cempos no plkst.10:20 līdz 10:40;
1.3.Brenguļos no plkst.11:00 līdz 12:00;
1.4.Trikātā no plkst.12:30 līdz 13:30.
2. Apstiprināt sekojošu produkcijas sortimentu – svaigas un žāvētas zivis.
3. Noteikt tirdzniecības nodevu EUR 7.11 par vienu tirdzniecības dienu novadā pēc Beverīnas
novada pašvaldības 23.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par pašvaldības nodevām
Beverīnas novada pašvaldībā”, nodevu samaksājot pēc piestādītā rēķina.
4. Grāmatvedībai katru mēnesi izrakstīt rēķinu un nosūtīt to Indrai Matisonei e- pastā.
Lēmums Nr.182 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
18.§
Par nekustamo īpašumu izsoles rezultātu apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
1.
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 26.11.2018. notikušās nekustamā īpašuma “Priedaine”-6, kadastra Nr.9662 900
0178, izsoles rezultātus – pārdot “Priedaine”-6, kadastra Nr.9662 900 0178 vienīgajam
izsoles dalībniekam /Vārds, Uzvārds/ par izsolē nosolīto cenu – EUR 1600.00 (viens tūkstotis
seši simti euro un 00 centi).
2. Atbildīgo par pirkuma līguma, nostiprinājuma lūguma sagatavošanu noteikt Juridisko
nodaļu.
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2.
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 26.11.2018. notikušās nekustamā īpašuma “Pūpoli 1-186”, kadastra Nr.9646
001, 0290 izsoles rezultātus – pārdot “Pūpoli 1-186”, kadastra Nr.9646 001 0290
vienīgajam izsoles dalībniekam /Vārds, Uzvārds/ par izsolē nosolīto cenu – EUR 1900.00
(viens tūkstotis deviņi simti euro un 00 centi).
2. Atbildīgo par pirkuma līguma, nostiprinājuma lūguma sagatavošanu noteikt Juridisko
nodaļu.
Lēmumi Nr.183 un Nr.184 sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.
Sēdi slēdz plkst.17.30.
Pielikumā:
1. Lēmumi Nr.168 – Nr.184 ar pielikumiem uz 36 lp.
2. Centrālās administrācijas nolikums uz 6 lp.
3. Iepirkumu komisijas nolikums uz 3 lp.
4. Saistošie noteikumi Nr.11/2018 “Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu Beverīnas
novadā” un to paskaidrojuma raksts, pavisam uz 7 lp.
5. Noteikumi “Par kārtību, kādā Beverīnas novada administratīvajā teritorijā esoša būves
tiek kvalificētas kā vidi degradējošas būves, sagruvušas būves un cilvēku drošību
apdraudošas būves” uz 2 lp.
Sēdes vadītājs
2018.gada ___.______________

__________________Māris Zvirbulis

Sēdes protokolētāja
2018.gada ___.______________

__________________Raimonda Cielēna

Protokols parakstīts 05.12.2018.
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