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
2019.gada 29.augustā

Nr.7

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:
Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis
Podnieks, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis
Nepiedalās deputāts Salvis Rambols (attaisnojošs iemesls)
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore Egita Biša
Beverīnas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Sēne
Ekonomiste Sintija Karlivāne
J.Endzelīna Kauguru pamatskolas direktore Iveta Rambola
Jaunatnes lietu speciāliste Marika Dalecka un Beverīnas novada jaunieši
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 darbu.
3. Par pilnas darba slodzes noteikšanu pirmsskolas izglītības metodiķim pirmsskolas izglītības
iestādē “Pasaciņa”.
4. Par štata vietas izveidi pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” grupā bērniem no 1,5 gadu
vecuma.
5. Par štata vietas izveidi Trikātas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā bērniem no 1,5-2
gadu vecumam.
6. Par J.Endzelīna Kauguru pamatskolas iesniegumu.
7. Par 2019.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.3/2019 “Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru
izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas novadā” precizēšanu.
8. Par 2019.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.4/2019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu
organizēšanas noteikumi Beverīnas novadā” precizēšanu.
9. Par Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam Gala
redakcijas apstiprināšanu un nodošanu atzinumu saņemšanai.
10. Par speciālistiem izīrējamās dzīvojamās telpas īres maksas noteikšanu.
11. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu.

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Līči” izsoli.
14. Par nekustamā īpašuma “Strautiņi”, Kauguru pagastā sadalīšanu.
15. Par pašvaldības kustamās mantas izsoli.
16. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā „Jaunliepas” atsavināšanu.
17. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Kačori” atsavināšanu.
18. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Ziediņi” atsavināšanu.
19. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 008 0045 nostiprināšanu zemesgrāmatā uz
Beverīnas novada pašvaldības vārda.
20. Par lietošanas mērķa maiņu un starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 9484 006 0243.
21. Par koku ciršanu īpašumos Brenguļu pagastā Cempu ciemā.
22. Par atļauju publiskā pasākuma rīkošanai biedrībai “Brenguļu autotrase”.
23. Par domes priekšsēdētāja M.Zvirbuļa atvaļinājumu.
Ierosina sēdes vadītājs M.Zvirbulis papildināt sēdes darba kārtību ar 4 jautājumiem:
- Par nosaukumu piešķiršanu īpašumiem Brenguļu pagastā;
- Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 006 0216 nostiprināšanu zemesgrāmatā uz
Beverīnas novada pašvaldības vārda;
- Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Brenguļu pagastā
„Vecbāģi”;
- Par Beverīnas grafisko zīmi.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti ((Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt grozīto domes sēdes darba kārtību.
Darba kārtība /grozītā/:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par Beverīnas novada bāriņtiesas darbu.
3. Par pilnas darba slodzes noteikšanu pirmsskolas izglītības metodiķim pirmsskolas izglītības
iestādē “Pasaciņa”.
4. Par štata vietas izveidi pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” grupā bērniem no 1,5 gadu
vecuma.
5. Par štata vietas izveidi Trikātas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā bērniem no 1,5-2
gadu vecumam.
6. Par J.Endzelīna Kauguru pamatskolas iesniegumu.
7. Par 2019.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.3/2019 “Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru
izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas novadā” precizēšanu.
8. Par 2019.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.4/2019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu
organizēšanas noteikumi Beverīnas novadā” precizēšanu.
9. Par Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam Gala
redakcijas apstiprināšanu un nodošanu atzinumu saņemšanai.
10. Par speciālistiem izīrējamās dzīvojamās telpas īres maksas noteikšanu.
11. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu.
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Līči” izsoli.
14. Par nekustamā īpašuma “Strautiņi”, Kauguru pagastā sadalīšanu.
15. Par pašvaldības kustamās mantas izsoli.
16. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā „Jaunliepas” atsavināšanu.
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17. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Kačori” atsavināšanu.
18. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Ziediņi” atsavināšanu.
19. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 008 0045 nostiprināšanu zemesgrāmatā uz
Beverīnas novada pašvaldības vārda.
20. Par lietošanas mērķa maiņu un starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 9484 006 0243.
21. Par koku ciršanu īpašumos Brenguļu pagastā Cempu ciemā.
22. Par atļauju publiskā pasākuma rīkošanai biedrībai “Brenguļu autotrase”.
23. Par domes priekšsēdētāja M.Zvirbuļa atvaļinājumu.
24. Par nosaukumu piešķiršanu īpašumiem Brenguļu pagastā.
25. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 006 0216 nostiprināšanu zemesgrāmatā uz
Beverīnas novada pašvaldības vārda.
26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Brenguļu pagastā
„Vecbāģi”.
27. Par Beverīnas grafisko zīmi.
1.§
Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
(M.Zvirbulis, E.Biša)
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Zvirbulis par notikušo sēžu starplaikā:
- par administratīvi teritoriālo reformu;
- par Vidzemes plānošanas reģiona rīkoto radošāko uzņēmēju godināšanu Liepas muižā;
- par VARAM organizēto prezentāciju “Nākotnes pašvaldība.”
Ziņo izpilddirektore E.Biša:
- par saimnieciskiem darbiem pagastos;
- par izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam;
- par notikušajiem kultūras pasākumiem.
2.§
Par Beverīnas novada bāriņtiesas darbu
(M.Zvirbulis, D.Sēne)
Informē domes priekšsēdētājs M.Zvirbulis, ka 2019.gada 12.jūnijā no Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijas tika saņemta telefoniska informācija, ka 13.jūnijā plānota pārbaude
Beverīnas novada bāriņtiesā. Pašvaldība lūdza pārbaudi pārcelt, jo priekšsēdētāja Dace Sēne atradās
atvaļinājumā un telpā, kurā atrodas lietas, nebija iespējams iekļūt. Šajā sakarā 2019.gada 27.jūnijā
Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju apvienotā sēdē
tika izskatīts jautājums par Beverīnas novada bāriņtiesas darba nepārtrauktību. Bāriņtiesas
priekšsēdētājai Dacei Sēnei tika uzdots iesniegt domei priekšlikumus, kā savas prombūtnes laikā
nodrošināt bāriņtiesas darba nepārtrauktību. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija vēstuli par
Beverīnas novada bāriņtiesas darbu bija nosūtījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai un Labklājības ministrijai. Beverīnas novada pašvaldība jūlijā no minētajām ministrijām
saņēma vēstules ar lūgumu skaidrot radušos situāciju. Ministrijām tika sniegtas atbildes, ka
bāriņtiesas priekšsēdētājas atvaļinājuma laikā tiek nodrošināta iedzīvotāju pieņemšana un notariālo
darbību veikšana, kur nav nepieciešamas izmantot bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas. 2019.gada
22.augustā pašvaldība saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli “Par
bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu Beverīnas novadā” ar lūgumu informēt ministriju par
Beverīnas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Daces Sēnes veiktajām un plānotajām darbībām
(norādot izpildes termiņus), izpildot Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komiteju uzdoto.
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Informē Beverīnas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Sēne:
- 2019.gada 27.augustā tika sasaukta bāriņtiesas sēde, kurā locekļi atkārtoti tika informēti par
pienākumiem;
- par iekļūšanu bāriņtiesas telpā – atslēgu dublikāts atrodas pie bāriņtiesas locekļa, par lietu
glabāšanas skapja atslēgu atrašanās vietu nepieciešamības gadījumā aizvietotājs tiks
informēts;
- par lietu nodošanas procedūru – nav nepieciešama, jo bāriņtiesas loceklim ir tādas pat
funkcijas kā priekšsēdētājam;
- par nākotni – ir veiktas pārrunas ar kaimiņu pašvaldībām par iespēju apvienoties.
Izsakās M.Zvirbulis, ka šāda atbilde īsti neapmierina, jāuzraksta konkrētāks darbu plāns.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti ((Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Beverīnas novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Dacei Sēnei izstrādāt kārtību un sagatavot
atbildi Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, Labklājības ministrijai un Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai:
1) par piekļūšanu bāriņtiesas dokumentācijai;
2) par bāriņtiesas darbinieku pienākumiem, funkcijām un bāriņtiesas darba nepārtrauktību
ievērojot bērnu tiesību īstenošanu.
Lēmums Nr.107 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
3.§
Par pilnas darba slodzes noteikšanu pirmsskolas izglītības metodiķim pirmsskolas izglītības
iestādē “Pasaciņa”
(S.Karlivāne)
2019.gada 8.maijā tika saņemts Beverīnas novada pašvaldības Kauguru pagasta pirmsskolas
izglītības iestādes “Pasaciņa” vadītājas iesniegums ar lūgumu noteikt pirmsskolas izglītības
metodiķim 1.0 darba slodzes līdzšinējās 0.5 slodzes vietā ar 2019.gada 1.septembri.
Pamatojoties uz to, ka ar 2019.gada 1.septembri stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi
Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības
programmu paraugiem”, kas paredz pilnīgi jaunu pirmsskolas izglītības satura ieviešanu un metožu
izmantošanu, kā arī, lai nodrošinātu iestādes vadītājas vietniecību viņas prombūtnes laikā, un ņemot
vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 2019.gada
23.augusta apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti ((Jānis Fūrmanis, Inguna
Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks, Romāns Vaščenko,
Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Noteikt pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pirmsskolas izglītības metodiķim 1,0
(vienu) darba slodzi ar 2019.gada 1.septembri.
Lēmums Nr.108 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
4.§
Par štata vietas izveidi pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” grupā bērniem no 1,5gadu
vecuma
(S.Karlivāne)
2019.gada 5.jūnijā tika saņemts Beverīnas novada pašvaldības Kauguru pagasta pirmsskolas
izglītības iestādes (PII) “Pasaciņa” vadītājas iesniegums ar lūgumu noteikt papildus vienu štata
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vietu pirmsskolas skolotāja palīga amatam ar 1,0 (vienu) darba slodzi ar 2019.gada 01.septembri, lai
nodrošinātu kvalitatīvu mācību un audzināšanas procesu grupā bērniem vecumā no 1,5gadiem.
Uz 2019.gada 21.augustu PII “Pasaciņa” ir saņemti un reģistrēti 17 iesniegumi par
2017.gadā dzimušo bērnu uzņemšanu grupā no 1,5gadiem. Rindā uzņemti vēl divi 2017.gadā
dzimušie bērni.
Ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
2019.gada 23.augusta apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti ((Jānis
Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks,
Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
Papildināt PII “Pasaciņa” tehnisko darbinieku štatu sarakstu ar amatu – pirmsskolas
skolotāja palīgs 1,0 (viena) slodze ar 2019.gada 1.septembri.
Lēmums Nr.109 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
5.§
Par štata vietas izveidi Trikātas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā bērniem no 1,5-2
gadu vecumam
(S.Karlivāne)
2019.gada 19.augustā tika saņemts Beverīnas novada pašvaldības Trikātas pamatskolas
direktores iesniegums ar lūgumu noteikt papildus vienu štata vietu pirmsskolas skolotāja palīga
amatam ar 1,0 (vienu) darba slodzi, sākot ar 2019.gada 01.septembri, lai nodrošinātu kvalitatīvu
mācību un audzināšanas procesu pirmsskolas 1,5-2 gadīgo grupā.
Uz 2019.gada 19.augustu Trikātas pamatskolā ir saņemti un reģistrēti 15 iesniegumi par
bērnu uzņemšanu pirmsskolas 1,5-2 gadīgo bērnu grupā. Vēl 2 ģimenes ir izrādījušas interesi par
iespēju izglītot savus bērnus šajā grupā.
Ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
2019.gada 23.augusta apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti ((Jānis
Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks,
Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
Papildināt Trikātas pamatskolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu ar amatu – pirmsskolas
skolotāja palīgs 1,0 (viena) slodze ar 2019.gada 1.septembri.
Lēmums Nr.110 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
6.§
Par J.Endzelīna Kauguru pamatskolas iesniegumu
(M.Zvirbulis, I.Rambola)
2019.gada 26.augustā tika saņemts J.Endzelīna Kauguru pamatskolas direktores Ivetas
Rambolas iesniegums ar lūgumu pieškirtās mērķdotācijas ietvaros dalīt 6.klasi paralēlklasēs, jo šajā
klasē mācīsies 18 izglītojamie, tai skaitā 6 apgūst speciālās pamatizglītības programmu
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 210115611.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti ((Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut J.Endzelīna Kauguru pamatskolai dalīt 6.klasi paralēlklasēs, kur katrā klasē ir 9
izglītojamie, tai skaitā 3 izglītojamie, kuri apgūst speciālās pamatizglītības programmu
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 210115611.
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2. Izdarīt grozījumus 2016.gada 31.augusta noteikumu “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek
piešķirts pašvaldības finansējums izglītības iestādēs” 1.2.2.apakšpunktā.
Lēmums Nr.111 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
7.§
Par 2019.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.3/2019 “Sadzīves notekūdeņu
krājrezervuāru izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas
novadā” precizēšanu
(M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2019.gada 17.jūlija vēstuli Nr. 1-18/6870 “Par Beverīnas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.3/2019” ar lūgumu izdarīt precizējumus Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada 30.aprīļa
saistošos noteikumus Nr.3/2019.
Iepazīstoties ar vēstuli, dome atzīst, ka saistošajos noteikumos Nr.3/2019 “Sadzīves
notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas
novadā izdarāmi precizējumi, ņemot vērā VARAM ieteikumus.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti ((Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks, 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 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 3/2019 izdarīt šādus precizējumus:
1.1. Precizēt saistošo noteikumu nosaukumu un vārdus “Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru”
aizstāt ar vārdiem “Decentralizēto kanalizācijas sistēmu”;
1.2. Papildināt 1.punktu ar 1.3.punktu un izteikt šādā redakcijā:
“1.3. deleģējumu par decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību,
minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas
sistēmām, prasību minimumu asenizatoriem, atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem”;
1.3. 5.2.punktā iekavās svītrot vārdus “grants filtri”;
1.4. 10.punktā svītrot vārdus “un Apsaimniekotājs”;
1.5. 11.punktā svītrot vārdus “un noslēdz līgumu ar Izvedēju par notekūdeņu izvešanu”;
1.6. Svītrot 12., 20., 39. un 41.punktu;
1.7. 22. un 23.punktā vārdu “iedzīvotāju” aizstāt ar vārdiem “deklarēto personu”;
1.8. 26.4.punktā vārdus “Valsts Vides pārvaldes” aizstāt ar vārdiem “Valsts vides dienesta
reģionālās vides pārvaldes”;
1.9. 30.punktā terminu “pieņemšanas punkts” aizstāt ar vārdiem “pieņemšanas vieta”;
1.10.
31.punktā svītrot vārdus “Apmaksas apmēru un kārtību nosaka Klienta un izvedēju
savstarpējais līgums.” ;
1.11.
5.5., 17., 24., 26., 30., 32., 36.punktos vārdu “Izvedējs” aizstāt ar vārdiem
“asenizators”;
1.12.
29. un 37.punktā vārdu “Izvedēju” aizstāt ar vārdiem “asenizatoru”;
1.13.
35.punktā vārdu “Izvedēja” aizstāt ar vārdu “asenizatora”, vārdu “Izvedējam” aizstāt
ar vārdu “asenizatoram”;
1.14.
Papildināt 1.pielikuma 6.punktu ar vārdiem “Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos
pakalpojumus komersantiem”;
1.15.
Papildināt 2.pielikuma sadaļu “Pielikumā 1)” ar vārdiem “asenizatora noformēta
attaisnojuma dokumenta izsniegšana pakalpojuma saņēmējam”;
1.16.
Papildināt 2.pielikuma sadaļu “Pielikumā 1)” aiz vārda rekvizīti ar vārdiem “un
darījuma (pakalpojuma summa)”.
2.
Precizētos saistošos noteikumus publicēt Beverīnas novada pašvaldības mājaslapā.
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3.

Precizētos saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Lēmums Nr.112 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
8.§
Par 2019.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.4/2019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu
organizēšanas noteikumi Beverīnas novadā” precizēšanu
(M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2019.gada 10.jūlija vēstuli Nr. 1-18/6642 “Par Beverīnas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.4/2019” ar lūgumu izdarīt precizējumus Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada 30.aprīļa
saistošos noteikumus Nr.4/2019.
Iepazīstoties ar vēstuli, dome atzīst, ka saistošajos noteikumos Nr.4/2019 “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu organizēšanas noteikumi Beverīnas novadā” izdarāmi precizējumi, ņemot vērā
VARAM ieteikumus.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti ((Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks, 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 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4/2019 izdarīt šādus precizējumus:
1.1. Svītrot 14.punktā vārdus “daudzdzīvokļu mājā”;
1.2. Svītrot 25.punktā vārdus “3.punktā un”;
1.3. Svītrot 42.punktā vārdus “vai nedarbojas”.
2.
Precizētos saistošos noteikumus publicēt Beverīnas novada pašvaldības mājaslapā.
3.
Precizētos saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt
zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Lēmums Nr.113 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
9.§
Par Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam Gala
redakcijas apstiprināšanu un nodošanu atzinumu saņemšanai
(C.Purgale)
Izskatot pašvaldības izstrādāto Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019.-2024.gadam Gala redakciju, kas izstrādāta saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma
10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 14.10.2014. MK
noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”,
VARM 03.12.2014. Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā
līmenī, 25.08.2009. MK noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas
procesā” un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un 21.panta
pirmās daļas 3.punktu atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti ((Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva,
Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks, Romāns Vaščenko, Māris
Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2024.gadam Gala redakciju (skatīt pielikumā).
2. Nodot Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam
Gala redakciju atzinuma saņemšanai Vidzemes plānošanas reģionam.

7

3. Lēmumu publiskot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS),
pašvaldības mājas lapā www.beverinasnovads.lv un informatīvajā izdevumā „Beverīnas
Vēstis”.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektore Egita Biša.
Pielikumā:
Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam Gala
redakcija:
• 1.daļa Novada pašreizējās situācijas apraksts uz 120 lapām;
• 2.daļa Stratēģiskā daļa uz 41 lapas;
• 3.daļa Rīcību un Investīciju plāns uz 31 + lapām;
• 4.daļa Īstenošanas un uzraudzības kārtība uz 25 lapām;
• 5.daļa Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem uz 76 lapām.
Lēmums Nr.114 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
10.§
Par speciālistiem izīrējamās dzīvojamās telpas īres maksas noteikšanu
(M.Zvirbulis)
Lai noteiktu vienotu īres maksas aprēķina metodiku daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
esošajām pašvaldības dzīvojamām telpām, ievērojot īri regulējošos normatīvos aktus, atbilstoši
likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta pirmo daļu, pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres
maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome, tiek noteikta jauna īres maksa.
Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 13.panta otro daļu, pašvaldība 2019.gada
01.jūnijā tika izsūtījusi pašvaldības dzīvokļu īrniekiem rakstisku brīdinājumu par izmaiņām īres
maksā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kā arī pamatojoties uz šī paša likuma 21.panta pirmās
daļas 14.punkta b)apakšpunktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome nosaka maksu par pašvaldības
dzīvojamā vai nedzīvojamā fonda īri vai nomu. Un saskaņā ar LR Civillikuma 2120.pantu, kas
nosaka, ka īres maksai jābūt patiesai atlīdzībai par lietas lietošanu, un tādēļ to nedrīkst nolikt tikai
izskata pēc, “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma” 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka publiskas personas mantu aizliegts nodot
privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā, Eiropas Kopienas 2005.gada
20.oktobra regulu 1722/2005 “Par mājokļu pakalpojumu novērtēšanas principiem”, kurā
norādīts, ka īres maksas peļņas daļas aprēķināšanai piemērojama nemainīga, reāla gada peļņas
norma 2.00% - 2,5% no tīrās vērtības īpašnieku apdzīvoto mājokļu fondam pašreizējās cenās
(aizstāšanas izmaksas), lai nodrošinātu Beverīnas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
īpašumā esošo dzīvojamo telpu pienācīgu uzturēšanu, vienotu īres maksas noteikšanas kārtību, kā
arī, ievērojot labas pārvaldības principu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.08.2019.
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti ((Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs
Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt dzīvojamā mājā “Jaunceltnes” – 3 īres maksu EUR 0.69 (sešdesmit deviņi centi) par
1 m2 mēnesī.
2. Noteikt dzīvojamā mājā “Ūdriņas” 2-5A īres maksu EUR 1.92 (viens euro un deviņdesmit
divi centi) par 1 m2 mēnesī.
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3. Noteikt dzīvojamā mājā “Druvas” 1 īres maksu EUR 1.40 (viens euro un četrdesmit centi)
par 1 m2 mēnesī. Ar šo maksu aizstāt 2019.gada 23.aprīļa rīkojuma Nr.3.14/7 “Par
pašvaldības speciālistiem paredzētā dzīvokļa izīrēšanu” noteikto izcenojumu.
4. Atstāt spēkā dzīvojamā mājā “Lazdukalni” 1 īres maksu EUR 1.19 (viens euro un
deviņpadsmit centi) par 1 m2 mēnesī, kas tika noteikta ar 2018.gada 26.novembra rīkojumu
Nr.3.14/3 “Par pašvaldības speciālistiem paredzētā dzīvokļa izīrēšanu”.
5. Lēmuma 2., 3. un 4.punkts stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri.
6. Lēmuma 1.punkts stājas spēkā līdz ar pašreizējā īres līguma termiņa beigšanos, bet ne vēlāk
kā ar 2020.gada 1.janvāri.
Lēmums Nr.115 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
11.§
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 33.panta pirmo daļu, likuma “Par nodokļiem
un nodevām” 20.panta 3.punktu, 25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo daļu un ceturto daļu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti ((Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Zeltīte
Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Dzēst lēmuma pielikumā minētām personām (10 desmit) nekustamā īpašuma nodokļa parādu un
kavējuma naudas, kas uz 29.08.2019. kopā sastāda EUR 594.44, no kuriem EUR 359.94
pamatparāds un EUR 234.50 kavējuma nauda;
2. Gadījumā, kad šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu,
nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta 2.daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa
nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai skaitā
pieaugušo nokavējuma naudu;
3. Informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu publicēt pašvaldības mājas lapā
www.beverinasnovads.lv
Lēmums Nr.116 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.

12.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu
( M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti ((Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt 07.08.2019. notikušā nekustamā īpašuma “Līcīši”, Kauguru pagastā, kadastra
Nr.9662 006 0231 izsoles rezultātus – pārdot nekustamo īpašumu “Līcīši”, kadastra
Nr.9662 006 0231, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 006
0222, 0.9159ha platībā un trīs būvēm ar kadastra apzīmējumiem 9662 006 0168 004, 9662
006 0168 005 un 9662 006 0168 007, vienīgajam izsoles dalībniekam /Vārds, Uzvārds/ par
izsolē nosolīto cenu – EUR 6100.00 (seši tūkstoši viens simts euro un 00 centi), no kuriem
par zemi ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0222 EUR 285,00, par būvi ar kadastra
apzīmējumu 9662 006 0168 004 EUR 410,00, par būvi ar kadastra apzīmējumu 9662 006
9

0168 005 EUR 3007,00 un par būvi ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0168 007 EUR
2398,00.
2. Atbildīgo par pirkuma līguma, nostiprinājuma lūguma sagatavošanu noteikt Juridisko
nodaļu.
Lēmums Nr.117 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
13.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Līči” izsoli
(M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldības domes Nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas rīkoja pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Līči”, kadastra Nr.9662 006 0168
izsoli.
Ar Beverīnas novada pašvaldības domes 04.07.2019. sēdes lēmumu Nr.99 (protokols Nr.6,
9.§ “Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Līči” nodošanu izsolei, izsoles sākuma cenas un
noteikumu apstiprināšanu”) tika nolemts pārdot izolē pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
“Līči”, kadastra Nr.9662 006 0168 un apstiprināta nekustamā īpašuma sākuma cenas un izsoles
noteikumi.
Beverīnas novada pašvaldības mājas lapā www.beverinasnovads.lv tika publicēts
sludinājums par izsoli, izsoles noteikumi izvietoti pašvaldības administratīvajā ēkā un publicēts
sludinājums laikrakstā “Liesma” un “Latvijas Vēstnesis”.
Pieteikšanās izsolei tika noteikta līdz 07.08.2019. plkst. 12.00.
Noteiktā laikā nepieteicās neviens pretendents.
Ņemot vērā augstāk minēto, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti ((Jānis Fūrmanis, Inguna
Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks, Romāns Vaščenko,
Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atzīt nekustamā īpašuma “Līči”, kadastra Nr.9662 006 0168, 07.08.2019. izsoli par
nenotikušu.
2. Nodot atkārtotā izsolē nekustamo īpašumu “Līči”, kadastra Nr.9662 006 0168, sastāvošu
no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0219, platība 2,7410 un divām
būvēm ar kadastra apzīmējumiem 9662 006 0168 002 (klubs) un 9662 006 0168 003
(sanatorija).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus (pielikumā).
4. Izsoles sākuma cenu noteikt EUR 12500,00 un soli EUR 100,00.
5. Atbildīgo par izsoles organizēšanu noteikt Nekustamā īpašuma izsoles un atsavināšanas
komisiju.
Lēmums Nr.118 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 9 lp.
14.§
Par nekustamā īpašuma “Strautiņi”, Kauguru pagastā sadalīšanu
( M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti ((Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Sadalīt nekustamā īpašuma “Strautiņi”, kadastra Nr.9662 003 0116, sastāvā esošo zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 9662 003 0238, 4,84ha platībā, divos zemes gabalos pēc
pievienotās skices.
2. Zemes gabalam Nr.1 (saskaņā ar skici) ar aptuveno platību 0,4413ha, noteikt NĪLM 0101- zeme
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
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3. Īpašumam, kas sastāvēs no zemes vienības ar aptuveno platību 0,4413ha, un ēkām ar kadastra
apzīmējumiem 9662 003 0116 001, 9662 003 0116 002 un 9662 003 0116 003, saglabāt
nosaukumu “Strautiņi” un noteikt adresi “Strautiņi”, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV
4224.
4. Zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar skici) ar aptuveno platību 4,3987ha, noteikt NĪLM 0101- zeme
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
5. Īpašumam, kas sastāvēs no zemes vienības ar aptuveno platību 4,3987ha, piešķirt nosaukumu
“Jaunstrautiņi”.
6. Atbildīgo par zemes ierīcības projekta izstrādes organizēšanu noteikt Juridisko nodaļu.
Lēmums Nr.119 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.
15.§
Par pašvaldības kustamās mantas izsoli
( M.Zvirbuli)
Beverīnas novada pašvaldība izskata jautājumu par pašvaldības kustamās mantas izsoli. Ir
veikta pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Muižnieki”, kadastra Nr.9646 003 0256, cirsmas
1.kvartāla 02 nogabala 2,29ha platībā, 01 nogabala 0,46ha platībā un 03 nogabala 0,35ha platībā
izstrāde. Kokmateriāli nogādāti vienā krautuvē un pašvaldība organizē kokmateriālu izsoli.
Apjoms:
01 nogabals
Suga
Koku
Pārdodamais
Lietkoksne m3
skaits
apjoms m3
resnā
vidējā
tievā
Priede
65
14,67
6,98
3,36
25.01
Egle
3
0
0,16
0,05
0.21
Bērzs
103
1,81
7,40
6,39
15.60
Apse
4
0,18
0,27
0,32
0.77
(pārdodamais apjoms tiks precizēts pie pirkšanas)
02 nogabals
Suga
Koku
Pārdodamais
Lietkoksne m3
skaits
apjoms m3
resnā
vidējā
tievā
Priede
256
2,23
9,62
11,55
23.40
Egle
4235
10,09
71,06
172,49
253.64
Bērzs
245
0
3,17
5,94
9.11
Apse
38
2,60
4,97
4,71
12.28
BAlksnis
265
0
1,91
0
1.91
(pārdodamais apjoms tiks precizēts pie pirkšanas)
03 nogabals
Suga
Koku
Pārdodamais
Lietkoksne m3
skaits
apjoms m3
resnā
vidējā
tievā
Priede
9
3,45
0,65
0,52
4.62
Bērzs
157
0,86
5,82
9,21
15.89
Apse
1
0
0,50
0,08
0.58
(pārdodamais apjoms tiks precizēts pie pirkšanas)
Kokmateriālu kopējais pārdodamais apjoms aptuveni 363 m3.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti ((Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Nodot atsavināšanai kokmateriālus, kas izstrādāti no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
“Muižnieki”, kadastra Nr.9646 003 0256, Brenguļu pagasts, pārdodot izsolē ar augšupejošu
soli;
2. Apstiprināt izsoles noteikumus;
3. Izsoles sākuma cenu noteikt EUR 12705.00 un izsoles soli EUR 100.00.
4. Atbildīgo par izsoles organizēšanu noteikt Nekustamo īpašumu izsoles un atsavināšanas
komisiju
Lēmums Nr.120 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 9 lp.
16.§
Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā „Jaunliepas” atsavināšanu
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti ((Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Pārdot nekustamo īpašumu Trikātas pagastā „Jaunliepas” kadastra Nr.9484 003 0125, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 003 0125, platība 3.25ha, /Vārds, Uzvārds/
par cenu 6625.00EUR (seši tūkstoši seši simti divdesmit pieci euro un 00 centi). Nekustamais
īpašums tiek pārdots, veicot vienreizēju maksājumu vai uz nomaksu ne ilgāku par 5 gadiem.
Lēmums Nr.121 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
17.§
Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Kačori” atsavināšanu
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti ((Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Trikātas pagastā „Kačori, kadastra Nr. 9484 008
0053, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 008 0053, platība 0.2643,
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9484 008 0053 001, saimniecības ēkas ar kadastra
apzīmējumu 9484 008 0053 002, pagraba ar kadastra apzīmējumu 9484 008 0053 003,
pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli, nosakot sākuma cenu EUR 6700.00 (seši tūkstoši
septiņi simti euro).
2. Apstiprināt izsoles noteikumus.
Lēmums Nr.122 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
18.§
Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Ziediņi” atsavināšanu
( Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti ((Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Trikātas pagastā „Ziediņi, kadastra Nr. 9484 003
0140, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 003 0140, platība 0.4737,
pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli, nosakot sākuma cenu EUR 3500.00 (trīs tūkstoši
pieci simti euro un 00 centi).
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2. Apstiprināt izsoles noteikumus.
Lēmums Nr.123 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 9 lp.
19.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 008 0045 nostiprināšanu zemesgrāmatā uz
Beverīnas novada pašvaldības vārda
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti ((Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9484 008 0045 ir ierakstāma zemesgrāmatā
uz Beverīnas novada pašvaldības vārda;
2. Lēmuma norakstu nosūtīt Valsts zemes dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā.
Lēmums Nr.124 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
20.§
Par lietošanas mērķa maiņu un starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 9484 006 0243
( Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti ((Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt zemes vienībai Trikātas pagastā ar kadastra apzīmējumu 9484 006 0243 starpgabala
statusu.
2. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9484 006
0243 no mērķa individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM 0601) uz mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 0101.;
Lēmums Nr.125 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
21.§
Par koku ciršanu īpašumos Brenguļu pagastā Cempu ciemā
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti ((Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Lai sakoptu teritoriju un padarītu to drošu, atļaut nocirst 2 kļavas īpašumā “Janceltnes”,
Cempu ciemā, Brenguļu pagastā.
2. Lai padarītu drošu teritoriju pie pašvaldības autoceļa “Cempi – Saule - Rituļi”, atļaut
nocirst 2 lapegles īpašumā “Vārpas”, Cempu ciemā, Brenguļu pagastā.
Lēmums Nr.126 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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22.§
Par atļauju publiskā pasākuma rīkošanai biedrībai “Brenguļu autotrase”
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti ((Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izsniegt biedrībai „Brenguļu autotrase”, reģ.Nr.40008087657, atļauju rīkot autosacensības
Brenguļu autotrasē 2019.gada 21.septembrī
2. Nozīmēt atbildīgo par pasākumu –Aldi Rolmani.
Lēmums Nr.127 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
23.§
Par domes priekšsēdētāja M.Zvirbuļa atvaļinājumu
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti ((Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks, Romāns Vaščenko), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nebalso Māris Zvirbulis, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Mārim Zvirbulim ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu no 2019.gada 3.septembra līdz 2019.gada 23.septembrim, par darba
laika periodu no 2018.gada 16.februāra līdz 2019.gada 15.februārim.
2. Uzdot Māra Zvirbuļa atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus pildīt
priekšsēdētāja vietniekam Romānam Vaščenko.
3. Par domes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu Romānam Vaščenko papildus esošai
speciālista amatalgai piemaksāt 1093.00 EUR mēnesī, proporcionāli aizvietošanas periodam.
Lēmums Nr.128 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
24.§
Par nosaukumu piešķiršanu īpašumiem Brenguļu pagastā
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti ((Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Īpašumam, kas sastāvēs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9646 002 0047, platība
4.2ha, kuru nodalīs no nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Māras”, kadastra Nr.9646
003 0079, piešķirt nosaukumu “Ceļtakas”.
2. Īpašumam, kas sastāvēs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9646 002 0045, platība
1.7ha, kuru nodalīs no nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Māras”, kadastra Nr.9646
003 0079, piešķirt nosaukumu “Dzirksteles”.
3. Īpašumam, kas sastāvēs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9646 002 0046, platība
7.6ha, kuru nodalīs no nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Māras”, kadastra Nr.9646
003 0079, piešķirt nosaukumu “Pļavaudzes”.
Lēmums Nr.129 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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25.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 006 0216 nostiprināšanu zemesgrāmatā uz
Beverīnas novada pašvaldības vārda
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti ((Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9484 006 0216 ir ierakstāma zemesgrāmatā
uz Beverīnas novada pašvaldības vārda;
2. Lēmuma norakstu nosūtīt Valsts zemes dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā.
Lēmums Nr.130 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.

26.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Brenguļu pagastā
„Vecbāģi”
( Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti ((Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Vecbāģi”, kadastra Nr.9646 006 0056, sastāvā esošo zemes
vienību ar kadastra apzīmējumiem 9646 006 0056 un 9646 006 0059 sadalīšanu saskaņā ar
zemes ierīcības darbos sertificētās personas Elitas Zālītes, sertifikāta Nr.AA-000000067,
izstrādāto zemes ierīcības projektu.
2. Projektētā zemes vienība (pēc zemes ierīcības projekta) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 9646 006
0182, platība 21.6ha, paliks nekustamā īpašuma “Vecbāģi” sastāvā, zemes vienībai un ēkām
saglabāt adresi “Vecbāģi”, Brenguļu pag., Beverīnas nov., LV-4245.
3. Projektētajai zemes vienībai (pēc zemes ierīcības projekta) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 9646
006 0182, platība 21.6ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 0101) un zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
4. Īpašumam, kas sastāvēs no projektētām zemes vienībām (pēc zemes ierīcības projekta) Nr.2 ar
kadastra apzīmējumu 9646 006 0183, platība 16.0ha, un Nr.4 ar kadastra apzīmējumu 9646
006 0185, platība 10.0ha, piešķirt nosaukumu “Mālkalni”.
5. Projektētajai zemes vienībai (pēc zemes ierīcības projekta) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 9646
006 0183, platība 16.0ha, noteikt lietošanas mērķi – zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
6. Projektētajai zemes vienībai (pēc zemes ierīcības projekta) Nr.4 ar kadastra apzīmējumu 9646
006 0185, platība 10.0ha, noteikt lietošanas mērķi – zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
7. Projektētā zemes vienība (pēc zemes ierīcības projekta) Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 9646 006
0184, platība 13.8ha, paliks nekustamā īpašuma “Vecbāģi” sastāvā, noteikt lietošanas mērķus
– zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) un
zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
Lēmums Nr.131 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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27.§
Par Beverīnas grafisko zīmi
(E.Biša)
Saskaņā ar projekta “Place Branding for Rural Development” ietvaros īstenojamo aktivitāti –
zīmola izstrādi Beverīnas novada teritorijai, darbu izpildītājs aģentūra “Bounce” iesniedza
nodevumu – grafisko zīmju variantus, no kuriem saskaņā ar zīmola izstrādes plānu, Beverīnas
novada dome virzīja sabiedriskajai apspriešanai divus piedāvātos variantus (1. grafisko zīmju pāri).
Sabiedriskajā apspriešanā iedzīvotāji izvēlējušies grafisko zīmi “Sakta”.
Iepazīstoties ar sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti ((Jānis
Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Uldis Podnieks,
Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
Zīmola grāmatas un ar to saistīto projekta nodevumu izstrādei virzīt sabiedriskajā
apspriešanā izvēlēto grafisko zīmi “Sakta”.
Lēmums Nr.132 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
Sēdi slēdz plkst.17.00
Pielikumā:
1. Lēmumi Nr.107 – Nr.132 ar pielikumiem, pavisam uz 52 lp.
2. Precizētie 2019.gada 30.aprīļa saistošie noteikumi Nr.3/2019 “Decentralizēto kanalizācijas
sistēmu izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas novadā” ar
pielikumiem, pavisam uz 6 lp.
3. Precizētie 2019.gada 30.aprīļa saistošie noteikumi Nr.4/2019 “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu organizēšanas noteikumi Beverīnas novadā” uz 4 lp.
Sēdes vadītājs
2019.gada ___.______________

__________________Māris Zvirbulis

Sēdes protokolētāja
2019.gada ___.______________

__________________Raimonda Cielēna

Protokols parakstīts 2019.gada 2.septembrī.
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