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

DOMES IZBRAUKUMA SĒDES PROTOKOLS
Beverīnas novada Brenguļu pagastā
2018.gada 31.maijā

Nr.6

Sēde sasaukta plkst.12.00
Sēdi sāk plkst.12.00
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, Cilda
Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis
Sēdē nepiedalās deputāts Uldis Podnieks (attaisnojošs iemesls)
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Egita Biša, izpilddirektore
Vita Laure, juridiskās nodaļas vadītāja
Ilvija Brence, datu aizsardzības speciāliste
Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.
Darba kārtība /izsludinātā/:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par Beverīnas novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu.
3. Par Beverīnas novada bāriņtiesas darbinieku ētikas kodeksa apstiprināšanu.
4. Par Beverīnas novada pašvaldības institūciju sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā
nolikuma apstiprināšanu.
5. Par Beverīnas novada bāriņtiesas iestāšanos Latvijas bāriņtiesas darbinieku asociācijā.
6. Par integrētās attīstības programmas uzraudzības ziņojuma izstrādes komisijas apstiprināšanu.
7. Par Beverīnas novada pašvaldības dalību Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu
novadu Pašvaldību inovāciju atbalsta programmā “ZĪLE”.
8. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam.
9. Par finansiālu atbalstu biedrībai “Abulieši”.
10. Par finansiālu atbalstu biedrībai “Dzieti Beverīnai”.
11. Par nekustamā īpašuma “Veselības un sporta parks “Līči”” Kauguru pagastā sadalīšanu.
12. Par dzīvokļa īpašuma “Priedaine”-3 Kauguru pagastā atsavināšanu.
Ierosina sēdes vadītājs M.Zvirbulis papildināt sēdes darba kārtību ar vienu jautājumu: “Par
dalību Latvijai 100 veltītā projektā – Latvijas skolu jaunatnes foto konkursā “Mana zeme skaistā”.

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis,
Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar grozījumu.
Darba kārtība /grozītā/:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par Beverīnas novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu.
3. Par Beverīnas novada bāriņtiesas darbinieku ētikas kodeksa apstiprināšanu.
4. Par Beverīnas novada pašvaldības institūciju sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības
jomā nolikuma apstiprināšanu.
5. Par Beverīnas novada bāriņtiesas iestāšanos Latvijas bāriņtiesas darbinieku asociācijā.
6. Par integrētās attīstības programmas uzraudzības ziņojuma izstrādes komisijas
apstiprināšanu.
7. Par Beverīnas novada pašvaldības dalību Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu
novadu Pašvaldību inovāciju atbalsta programmā “ZĪLE”.
8. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam.
9. Par finansiālu atbalstu biedrībai “Abulieši”.
10. Par finansiālu atbalstu biedrībai “Dzieti Beverīnai”.
11. Par nekustamā īpašuma “Veselības un sporta parks “Līči”” Kauguru pagastā sadalīšanu.
12. Par dzīvokļa īpašuma “Priedaine”-3 Kauguru pagastā atsavināšanu.
13. Par dalību Latvijai 100 veltītā projektā – Latvijas skolu jaunatnes foto konkursā “Mana
zeme skaistā”.
1.§
Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
(M.Zvirbulis un E.Biša)
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Zvirbulis par paveikto sēžu starplaikā:
- Par Latvijas Pašvaldību savienības kongresu Daugavpilī 11.maijā;
- Par Vidzemes plānošanas reģiona sanāksmi 15.maijā;
- Par uzņēmēju dienām 18.maijā;
- Par Vidzemes plānošanas reģiona sapulci Gulbenē 25.maijā;
- Par jaunsargu sacensībām Trikātā 19.maijā.
Ziņo izpilddirektore E.Biša:
- Par remontdarbiem “Mūri 2”, “Pasaciņa” un pašvaldības dzīvokļos;
- Par ceļu remontiem;
- Par iepirkumiem;
- Par “Pagastmājas“ projekta izstrādes gaitu;
- Par bērnu vasaras nodarbinātības pasākumiem;
- Par kultūras pasākumiem.
2.§
Par Beverīnas novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka
dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus, Bāriņtiesu likuma 2.panta otro daļu, kas
nosaka, ka bāriņtiesa ir novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādības iestāde, Ministru
kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2.punktu, kas nosaka, ka
bāriņtiesa izstrādā bāriņtiesas nolikumu, kuru apstiprina pašvaldības dome, 3.punktu, kas nosaka, ka
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bāriņtiesas nolikumā paredz bāriņtiesas organizatorisko struktūru, apmeklētāju pieņemšanas laiku,
kā arī kārtību, kādā administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar lietas materiāliem, ņemot
vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 2018.gada
24.maija apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna
Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko,
Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Beverīnas novada bāriņtiesas nolikumu (pielikumā).
2. Nolikums stājas spēkā ar šī lēmuma pieņemšanas brīdi.
Lēmums Nr.83 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
3.§
Par Beverīnas novada bāriņtiesas darbinieku ētikas kodeksa apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, Bāriņtiesu likuma 4.panta trešo daļu, kas nosaka, ka „Bāriņtiesas priekšsēdētājs,
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, bāriņtiesas loceklis un bāriņtiesas darbinieki, pildot amata
pienākumus, ievēro bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas. Bāriņtiesas darbinieku
profesionālās ētikas normas nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai attiecīgā bāriņtiesa,
saskaņojot tās ar pašvaldības domi”, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komiteju 2018.gada 24.maija apvienotās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Beverīnas novada bāriņtiesas darbinieku ētikas kodeksu (pielikumā).
2. Ētikas kodekss stājas spēkā ar šī lēmuma pieņemšanas brīdi.
Lēmums Nr.84 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
4.§
Par Beverīnas novada pašvaldības institūciju sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības
jomā nolikuma apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldībā saņemts Beverīnas novada bāriņtiesas 2018.gada 21.maija
iesniegums Nr.1-14/88 par Beverīnas novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību
aizsardzības jomā nolikuma apstiprināšanu.
Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumi Nr.545 “Noteikumi par institūciju
sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” (turpmāk – Noteikumi) nosaka pašvaldības kompetenci
izveidot konsultatīvi koleģiālu institūciju – bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu. Sadarbības
grupas sastāvā iekļauj pārstāvjus no pašvaldības policijas, pašvaldības sociālā dienesta, bāriņtiesas
un pašvaldības izglītības pārvaldes vai izglītības speciālistu.
Atbilstoši Noteikumu 14.un 18.punktam pašvaldības domei jāizstrādā sadarbības grupas
nolikums, kas jāpublicē pašvaldības tīmekļvietnē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru
kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumu Nr.545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu
tiesību aizsardzībā” 4., 13., 14. un 18.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 2018.gada 24.maija apvienotās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs
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Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības institūciju sadarbības grupas bērnu tiesību
aizsardzības jomā nolikumu (pielikumā).
2. Beverīnas novada pašvaldības institūciju sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā
nolikumu publicēt pašvaldības mājas lapā internetā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Beverīnas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums Nr.85 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
5.§
Par Beverīnas novada bāriņtiesas iestāšanos Latvijas bāriņtiesas darbinieku asociācijā
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un Beverīnas novada bāriņtiesas
2018.gada 18.maija lēmumu Nr.1-6/6 “Par Beverīnas novada bāriņtiesas iestāšanos Latvijas
bāriņtiesu darbinieku asociācijā”, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komiteju 2018.gada 24.maija apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte
Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Akceptēt Beverīnas novada bāriņtiesas iestāšanos Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā.
2. Iestāšanās maksu EUR 30.00 un gada biedru maksu EUR 112.50 paredzēt no bāriņtiesas
budžeta.
Lēmums Nr.86 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
6.§
Par integrētās attīstības programmas uzraudzības ziņojuma izstrādes komisijas
apstiprināšanu
( E.Biša)
Pamatojoties uz Beverīnas novada integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam II
nodaļas 2.1. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komiteju 2018.gada 24.maija apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce,
Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Integrētās attīstības programmas 2012. - 2018. gadam uzraudzības ziņojuma izstrādei un
publiskošanai izveidot komisiju, kuras sastāvā ietilpst:
1.1. Izpilddirektors;
1.2. Projektu vadības speciālists;
1.3. Ekonomists;
1.4. Finanšu nodaļas vadītājs;
1.5. Izglītības iestāžu vadītāji;
1.6. Juridiskās nodaļas vadītājs;
1.7. Kultūras centra vadītājs;
1.8. Saimniecību daļu vadītāji.
2. Komisijai ziņojumu iesniegt domei līdz 2018. gada 1. jūlijam.
Lēmums Nr.87 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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7.§
Par Beverīnas novada pašvaldības dalību Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu
novadu Pašvaldību inovāciju atbalsta programmā “ZĪLE”
(M.Zvirbulis)
Ņemot vērā nepieciešamību veicināt jaunu uzņēmējdarbības iniciatīvu veidošanos ar mērķi
sniegt ieguldījumu uzņēmējdarbības vides attīstībai Beverīnas novadā, veicināt jaunu produktu un
inovāciju realizēšanu, stiprināt esošos uzņēmumus un veicināt jaunu uzņēmumu (īpaši uz
izgudrojuma bāzētu un tehnoloģiski orientētu uzņēmumu) veidošanos, kā arī privātā un publiskā
sektora sadarbību, veidojot Valmieras pilsētu, Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadus par
inovāciju un jaunu produktu testgultni jeb testēšanas vidi, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī saskaņā ar
Beverīnas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
komiteju apvienotās sēdes 2018.gada 24.maija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti
(Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns
Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Jānis Cielēns), Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Atbalstīt Beverīnas novada pašvaldības dalību Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku un
Kocēnu novadu (turpmāk kopā sauktas – Pašvaldības) Pašvaldību inovāciju atbalsta
programmā “ZĪLE” (turpmāk – Programma).
2. Konceptuāli atbalstīt Programmas konkursa nolikumu 2018 (Pievienots pielikumā).
3. Dalībai Programmā nepieciešamo finansējumu EUR 1256.00 (viens tūkstotis divi simti
piecdesmit seši eiro un 00 centi) piešķirt no Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada budžeta
līdzekļiem uzņēmējdarbības attīstībai.
4. Programmu īstenot 2018. gadā.
5. Deleģēt Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju parakstīt sadarbības līgumu ar
Pašvaldībām par dalību Programmā un tās īstenošanā, kā arī parakstīt ar Programmu saistītus
dokumentus (Programmas nolikums, uzaicinājuma vēstules uzņēmējiem, pateicības raksti, u.c.).
6. Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības pārstāvi Programmas vērtēšanas komisijā – domes
deputātu Jāni Cielēnu.
7. Nodrošināt Programmas nolikuma un ar tās norisi saistīto dokumentu pieejamību pašvaldības
informatīvajā izdevumā un pašvaldības interneta vietnē.
Lēmums Nr.88 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
8.§
Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam
(M.Zvirbulis)
Ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
2018.gada 24.maija apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns,
Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns
Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Piešķirt finansējumu EUR 70.00 Strenču represēto biedrības Trikātas nodaļas biedru dalībai
Latvijas politiski represēto personu salidojumā 2018.gada 25.augustā Ikšķilē.
2. Finansējumu paredzēt no budžeta sadaļas 08291 – kultūras pasākumi.
Lēmums Nr.89 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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9.§
Par finansiālu atbalstu biedrībai “Abulieši”
( E.Biša)
Ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
2018.gada 24.maija apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (Jānis Fūrmanis,
Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – 3 deputāti (Jānis
Cielēns, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs), ATTURAS – nav, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu 400.00 EUR biedrībai “Abulieši” mēģinājuma tērpu iegādei “Vienoti
Latvijas simtgadei”.
2. Biedrībai “Abulieši” slēgt līgumu par naudas līdzekļu izlietojumu.
3. Finansējumu paredzēt no budžeta sadaļas – Dziesmu un deju svētki.
Lēmums Nr.90 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
10.§
Par finansiālu atbalstu biedrībai “Dzieti Beverīnai”
(E.Biša)
Ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
2018.gada 24.maija apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (Jānis Fūrmanis,
Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – 3 deputāti (Jānis
Cielēns, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs), ATTURAS – nav, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu 425.00 EUR biedrībai “Dzieti Beverīnai” mēģinājuma tērpu iegādei
“Vienoti Latvijas simtgadei”.
2. Biedrībai “Dzieti Beverīnai” slēgt līgumu par naudas līdzekļu izlietojumu.
3. Finansējumu paredzēt no budžeta sadaļas – Dziesmu un deju svētki.
Lēmums Nr.91 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
11.§
Par nekustamā īpašuma “Veselības un sporta parks “Līči””, Kauguru pagastā sadalīšanu
(M.Zvirbulis)
Ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
2018.gada 24.maija apvienotās sēdē izteiktos priekšlikumus, uz domes sēdi sagatavoti 2 lēmuma
projekta varianti:
1.variants:
1. Sadalīt nekustamo īpašumu “Veselības un sporta parks “Līči””, kadastra Nr. 9662 006
0168, sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0201 5,2386 ha
platībā četros zemes gabalos pēc pievienotās skices:
1.1.Zemes gabalam Nr.1 (saskaņā ar skici) ar aptuveno platību 2,79ha, noteikt NĪLM 0101zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
1.2.Īpašumam, kas sastāvēs no zemes vienības ar aptuveno platību 2,79ha, un ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 9662 006 0168 003 un 9662 006 0168 002, piešķirt nosaukumu
“Līči” un noteikt adresi “Līči”, Līči, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224;
1.3.Zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar skici) ar aptuveno platību 0,4498ha, noteikt NĪLM
0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
1.4.Īpašumam, kas sastāvēs no zemes vienības ar aptuveno platību 0,8826ha, piešķirt
nosaukumu “Viduslīči”;
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1.5.Zemes gabalam Nr.3 (saskaņā ar skici) ar aptuveno platību 0,8826ha, noteikt NĪLM
0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
1.6.Īpašumam, kas sastāvēs no zemes vienības ar aptuveno platību 0,8826ha un ēkas ar
kadastra apzīmējumu 9662 006 0168 009 piešķirt nosaukumu “Līču attīrīšanas” un
noteikt adresi “Līču attīrīšanas”, Līči, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224;
1.7.Zemes gabalam Nr.4 (saskaņā ar skici) ar aptuveno platību 1,01ha, noteikt NĪLM 0101zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
1.8.Īpašumam, kas sastāvēs no zemes vienības ar aptuveno platību 1,01ha un ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 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 4224.
2. Atbildīgo par zemes ierīcības projekta izstrādes organizēšanu noteikt Juridisko nodaļu
2.variants:
1. Sadalīt nekustamo īpašumu “Veselības un sporta parks “Līči””, kadastra Nr. 9662 006
0168, sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0201 5,2386 ha
platībā divos zemes gabalos pēc pievienotās skices:
1.1.Zemes gabalam Nr.1 (saskaņā ar skici) ar aptuveno platību 0,4641ha, noteikt NĪLM
0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
1.2.Īpašumam, kas sastāvēs no zemes vienības ar aptuveno platību 0,4641ha, piešķirt
nosaukumu “____________________”;
1.3.Zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar skici) ar aptuveno platību 4,7745ha, noteikt NĪLM
0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
1.4.Īpašumam, kas sastāvēs no zemes vienības ar aptuveno platību 4,7745ha un ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 9662 006 0168 002, 9662 006 0168 003,9662 006 0168 004,
9662 006 0168 005, 9662 006 0168 007 saglabāt nosaukumu “Veselības un sporta
parks “Līči”” un saglabāt adresi “Veselības un sporta parks “Līči””, Līči, Kauguru
pagasts, Beverīnas novads, LV 4224.
2. Atbildīgo par zemes ierīcības projekta izstrādes organizēšanu noteikt Juridisko nodaļu
Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par lēmuma projekta 1.variantu.
Atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Cilda Purhale, Romāns Vaščenko) PRET – 3 (Jānis Fūrmanis, Zeltīte Munce, Māris Zvirbulis),
deputāti (, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Sadalīt nekustamo īpašumu “Veselības un sporta parks “Līči””, kadastra Nr. 9662 006 0168,
sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0201 5,2386 ha platībā četros
zemes gabalos pēc pievienotās skices:
1.1. Zemes gabalam Nr.1 (saskaņā ar skici) ar aptuveno platību 2,79ha, noteikt NĪLM 0101zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
1.2. Īpašumam, kas sastāvēs no zemes vienības ar aptuveno platību 2,79ha, un ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 9662 006 0168 003 un 9662 006 0168 002, piešķirt nosaukumu
“Līči” un noteikt adresi “Līči”, Līči, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224;
1.3. Zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar skici) ar aptuveno platību 0,4498ha, noteikt NĪLM 0101zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
1.4. Īpašumam, kas sastāvēs no zemes vienības ar aptuveno platību 0,8826ha, piešķirt
nosaukumu “Viduslīči”;
1.5. Zemes gabalam Nr.3 (saskaņā ar skici) ar aptuveno platību 0,8826ha, noteikt NĪLM 0101zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
1.6. Īpašumam, kas sastāvēs no zemes vienības ar aptuveno platību 0,8826ha un ēkas ar
kadastra apzīmējumu 9662 006 0168 009 piešķirt nosaukumu “Līču attīrīšanas” un noteikt
adresi “Līču attīrīšanas”, Līči, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224;
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1.7. Zemes gabalam Nr.4 (saskaņā ar skici) ar aptuveno platību 1,01ha, noteikt NĪLM 0101zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
1.8. Īpašumam, kas sastāvēs no zemes vienības ar aptuveno platību 1,01ha un ēkām ar kadastra
apzīmējumiem 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 4224.
2. Atbildīgo par zemes ierīcības projekta izstrādes organizēšanu noteikt Juridisko nodaļu.
Par lēmuma projekta 2.variantu netiek balsots, jo par 1.variantu ir saņemts nepieciešamais
balsu skaits.
Lēmums Nr.92 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.
12.§
Par nekustamā īpašuma “Priedaine”-3, Kauguru pagastā atsavināšanu
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis,
Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Dzīvokļa īpašumu - “Priedaine”-3, kadastra Nr.9662 900 0176, 41.60m2 plātībā, sastāvoša no
416/3550 domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0252, dzīvojamās mājas
ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0252 001 un divām palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 9662
006 0252 002 un 9662 006 0252 003, nodot atsavināšanai – pārdodot to īrniekam /Vārds, Uzvārds/
par EUR 903.00 (deviņi simti trīs eiro un 00 centi).
Lēmums Nr.93 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
13.§
Par dalību Latvijai 100 veltītā projektā – Latvijas skolu jaunatnes foto konkursā “Mana zeme
skaistā”
Ziņo E.Biša
Ņemot vērā, ka “Latvijai 100” veltītā projektā – Latvijas skolu jaunatnes foto konkursā
“Mana zeme skaistā” piedalās trīs Beverīnas novada skolas ar 20 skolēnu darbiem un projekta
mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot
mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis,
Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu EUR 187.00 Nodibinājumam “Zinātnes un inovāciju parks” dalībai
projektā “Latvijai 100” veltītā projektā – Latvijas skolu jaunatnes foto konkursā “Mana
zeme skaistā”.
2. Finansējumu paredzēt no budžeta sadaļas 06200 – atbalsts biedrībām.
3. Nodibinājumam “Zinātnes un inovāciju parks” slēgt līgumu par naudas līdzekļu
izlietojumu.
Lēmums Nr.94 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
Sēdi slēdz plkst.14.00.
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Pielikumā:
1. Lēmumi Nr.83 – Nr.94 uz 13 lp.
2. Beverīnas novada bāriņtiesas nolikums uz 2 lp.
3. Beverīnas novada Bāriņtiesas darbinieku ētikas kodekss uz 1 lp.
4. Beverīnas novada pašvaldības institūciju sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā
nolikums uz 1 lp.
5. Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novada pašvaldību inovāciju atbalsta
programmas “ZĪLE” konkursa nolikums 2018 uz 8 lp.
Sēdes vadītājs
2018.gada ___.______________

__________________Māris Zvirbulis

Sēdes protokolētāja
2018.gada ___.______________

__________________Raimonda Cielēna

Protokols parakstīts 05.06.2018.
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