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
2019.gada 4.jūlijā

Nr.6

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
Juridiskās nodaļas vadītāja Vita laure
Projektu vadības speciāliste Linda Krūmiņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša
Kultūras centra vadītāja Agija Roķe
Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.
Darba kārtība /izsludinātā/:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
3. Par 2019.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.3/2019 “Sadzīves notekūdeņu
krājrezervuāru izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas
novadā” precizēšanu.
4. Par 2019.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.4/2019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu
organizēšanas noteikumi Beverīnas novadā” precizēšanu.
5. Par izmaiņām pastāvīgo komisiju sastāvā.
6. Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības iesniegumu.
7. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Blēras” atsavināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Līči” nodošanu izsolei, izsoles sākuma cenas
un noteikumu apstiprināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Līcīši” nodošanu izsolei, izsoles sākuma cenas
un noteikumu apstiprināšanu.
10. Par pašvaldības nekustā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
11. Par koku ciršanu pašvaldības īpašumos “Tornis - Mētras” un “Gatves - Smiltāji”.

12. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 9484 006 0221 un 9484 006 0222
nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Beverīnas novada pašvaldības vārda.
13. Par nosaukuma “Garklāvi” piešķiršanu īpašumam Kauguru pagastā.
14. Par Kultūras centra vadītāja iecelšanu amatā.
Ierosina sēdes vadītājs M.Zvirbulis:
papildināt sēdes darba kārtību ar vienu jautājumu “Par Beverīnas novada zīmolu”;
14.darba kārtības jautājumu “Par Kultūras centra vadītāja iecelšanu amatā” skatīt kā
pirmo.
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. Par Kultūras centra vadītāja iecelšanu amatā.
2. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
3. Par Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
4. Par 2019.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.3/2019 “Sadzīves notekūdeņu
krājrezervuāru izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas
novadā” precizēšanu.
5. Par 2019.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.4/2019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu
organizēšanas noteikumi Beverīnas novadā” precizēšanu.
6. Par izmaiņām pastāvīgo komisiju sastāvā.
7. Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības iesniegumu.
8. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Blēras” atsavināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Līči” nodošanu izsolei, izsoles sākuma cenas
un noteikumu apstiprināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Līcīši” nodošanu izsolei, izsoles sākuma cenas
un noteikumu apstiprināšanu.
11. Par pašvaldības nekustā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
12. Par koku ciršanu pašvaldības īpašumos “Tornis - Mētras” un “Gatves - Smiltāji”.
13. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 9484 006 0221 un 9484 006 0222
nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Beverīnas novada pašvaldības vārda.
14. Par nosaukuma “Garklāvi” piešķiršanu īpašumam Kauguru pagastā.
15. Par Beverīnas novada zīmolu.
1.§
Par Kultūras centra vadītāja iecelšanu amatā
(E.Biša, A.Roķe)
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 9.punktu, kas nosaka, ka iecelt
amatā un atbrīvot no amata pašvaldību iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un
pašvaldības nolikumā paredzētos gadījumos, 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:
Iecelt Agiju Roķi, personas kods [..], Kultūras centra vadītājas amata ar 2019.gada
11.jūniju.
Lēmums Nr.92 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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2.§
Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
(M.Zvirbulis un E.Biša)
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Zvirbulis:
- par VARAM vēstuli par bāriņtiesu;
- par kapu apsekošanu ;
- par saimnieciskiem darbiem.
Ziņo izpilddirektore E.Biša:
- par notikušajiem kultūras pasākumiem novadā;
- par konkursa “Sakoptākā sēta” rezultātiem;
- par iepirkumiem;
- par saimnieciskiem darbiem pagastos;
- par Beverīnas novada svētkiem Brenguļos.
Deputāti domes priekšsēdētāja M.Zvirbuļa un izpilddirektores E.Bišas pārskata ziņojumu
pieņem zināšanai.
3.§
Par Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
( M.Melngārša, C.Purgale)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskiem pārskatiem”
16.punktu un likuma „Par budžeta un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, kas noteic, ka, lai
informētu sabiedrību par iestādes darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts
budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā, ministrijas un citas centrālās valsts iestādes un
pašvaldības līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.jūlijam sagatavo gada publiskos pārskatus un
mēneša laikā pēc sagatavošanas publicē tos savā mājaslapā internetā, pašvaldības publiskos
pārskatus iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās
mājaslapā.
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 2018.gada publisko pārskatu par laika
periodu no 01.01.2018. līdz 31.12.2018. saskaņā ar Pielikumu.
2. Apstiprināto 2018.gada publisko pārskatu publicēt pašvaldības mājaslapā
www.beverinasnovads.lv.
3. Apstiprināto 2018.gada publisko pārskatu iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektore E.Biša.
Lēmums Nr.93 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
4.§
Par 2019.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.3/2019 “Sadzīves notekūdeņu
krājrezervuāru izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas
novadā” precizēšanu
(V.Laure)
Beverīnas novada pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 2019.gada 10.jūnija vēstuli Nr. 1-18/5555 “Par Beverīnas novada domes saistošajiem
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noteikumiem Nr.3/2019 decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā”
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. izteikt 5.2.punktu šādā redakcijā:
“5.2.Decentralizētās kanalizācijas sistēmas – jebkurš sadzīves notekūdeņu kanalizācijas
rezervuārs, kurā uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, rūpnieciski vai individuāli ražotas attīrīšanas
iekārtas (septiķi, grants filtri u.c.), kanalizācijas tīkli, kuri nav pievienoti centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.”;
1.2.
Svītrot 5.3.punktu;
1.3.
Papildināt 10.punktu ar vārdiem “un Apsaimniekotājs”;
1.4.
izteikt14.punktā tekstu iekavās šādā redakcijā:
“(pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajās apbūves teritorijās, kur
paredzēts ierīkot centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas).”;
1.5.
svītrot 19.punktā tekstu:
“un tie nedrīkst saturēt bīstamas ķīmiskas vielas (tas ir, toksiskas, kodīgas, kaitīgas, kairinošas,
spēcīgus oksidētājus, viegli uzliesmojošas un sprādzienbīstamas ķīmiskas vielas vai ķīmiskus
produktus, piemēram – krāsas, eļļas, taukus, acetonu, minerālmēslus u.t.t.).”;
1.6.
izteikt 31.punktu šādā redakcijā:
“Pakalpojuma lietotājs var slēgt līgumu ar asenizatoru, ja abas puses par to ir vienojušās.
Apmaksas apmēru un kārtību nosaka Klienta un izvedēja savstarpējs līgums.”;
1.7.
aizstāt 8.punktā vārdus “līdz 2021.gada 30.jūnijam” ar vārdiem “līdz 2020.gada
31.decembrim”;
1.8.
aizstāt 1.2.punktā vārdus “notekūdeņu krājrezervuāru” ar vārdiem “decentralizētās
kanalizācijas sistēmas”;
1.9.
aizstāt 21., 22.punktos vārdu “krājrezervuāru” ar vārdu “sistēmu”;
1.10. aizstāt 34.punktā vārdu “krājrezervuārs” ar vārdiem “decentralizētā kanalizācijas
sistēma”.
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.94 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
5.§
Par 2019.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.4/2019 “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu organizēšanas noteikumi Beverīnas novadā” precizēšanu
(V.Laure)
Beverīnas novada pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 2019.gada 30.maija vēstuli Nr. 1-18/5210 “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.
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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 norādi no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma: “15.panta
pirmās daļas 1.punktu”;
1.2. svītrot 3., 10., 11., 21. un 22.punktu;
1.3. aizstāt 8.3.punktā vārdus “izdarītu atzīmi” ar vārdiem “izdarīta atzīme”;
1.4. svītrot 34.punktā vārdus “Lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai”;
1.5. aizstāt 36. un 53.punktā vārdus “pakalpojuma saņēmēja” ar vārdiem “Pakalpojuma
lietotāja”;
1.6. papildināt 41.punktā tekstu aiz vārdiem “5 (piecu) dienu laikā” ar vārdiem “no
rēķina saņemšanas dienas”;
1.7. papildināt noteikumus ar 47.punktu un izteikt to šādā redakcijā: “Noteikt ūdens
patēriņa normu 7 (septiņi) kubikmetri uz vienu cilvēku mēnesī, kuru ņem par pamatu
maksājuma aprēķinam, ja nav uzstādīts vai nedarbojas komercuzskaites
mēraparāts.”;
1.8. aizstāt 50.3.punktā skaitli “53.” ar skaitli “51”;
1.9. izteikt V.sadaļu šādā redakcijā : “V. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība”;
1.10. izteikt VI.sadaļu šādā redakcijā : “VI. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība”.
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.95 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
6.§
Par izmaiņām pastāvīgo komisiju sastāvā
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.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. Pārtraukt Santas Muhinas darbību Iepirkumu komisijā, Nekustamā īpašuma
atsavināšanas un izsoles komisijā un Zemes lietu komisijā.
2. Apstiprināt Vitu Lauri par Zemes lietu komisijas locekli.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmums Nr.96 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
7.§
Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības iesniegumu
(M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldības dome izskata Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta
biedrības 2019.gada 14.jūnija iesniegumu ar lūgumu Beverīnas novada pašvaldībai kļūt par
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sadarbības partneri 2020.gada mākslas sienas kalendāra ar vācbaltiešu mākslinieka Vilhelma
Zigfrīda Štafenhāgena 19.gadasimta Latvijas pilsētu ainavu gravīrām izdošanā, piešķirot
finansējumu tā izdošanai 300 EUR . Vienu no kalendāra lapām rotās vēsturiska Trikātas
pilsdrupu ainava. Pateicībā par atbalstu pašvaldība saņems 15 kalendāra eksemplārus un tiks
minēta kā atbalstītājs.
Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu un attīstības
komiteju 2019.gada 27.jūnija 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:
1. Piešķirt finansējumu 300 EUR Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrībai
2020.gada mākslas sienas kalendāra izdošanai.
2. Lūgt biedrību pašvaldībai piešķirt 20 kalendāra eksemplārus.
3. Slēgt līgumu ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrību par naudas līdzekļu
izlietojumu.
4. Finansējumu paredzēt no budžeta sadaļas – atbalsts biedrībām.
Lēmums Nr.97 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
8.§
Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Blēras” atsavināšanu
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likumiem “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” un “Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”, 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 nekustamā īpašuma „Blēras”, kadastra Nr.9662 006 0202, Kauguru
pagastā 76870/86100 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 006
0199, platība 0,9793ha un būves ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0168 001, pārdodot to
kopīpašniekam [..].
2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Juridisko nodaļu.
Lēmums Nr.98 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
9.§
Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Līči” nodošanu izsolei, izsoles sākuma cenas
un noteikumu apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likumiem “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” un “Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”, 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 „Līči”, kadastra Nr.9662 006 0168, Kauguru
pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0219,
platība 2,7410ha un divām būvēm ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0168 002 (klubs) un
9662 006 0168 003 (sanatorija), pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt izsoles noteikumus.
3. Izsoles sākuma cenu noteikt EUR 12000,00 (summa vārdiem) un izsoles soli EUR 100,00
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4. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisiju.
Lēmums Nr.99 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 8 lp.
10.§
Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Līcīši” nodošanu izsolei, izsoles sākuma
cenas un noteikumu apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likumiem “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” un “Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”, 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 „Līcīši”, kadastra Nr.9662 006 0231, Kauguru
pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0222,
platība 0,9159ha un trim būvēm ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0168 004 (medicīniskais
bloks), 9662 006 0168 005 (medicīniskais bloks) un 9662 006 0168 007 (sanatorija),
pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt izsoles noteikumus.
3. Izsoles sākuma cenu noteikt EUR 6000.00 (seši tūkstoši euro un 00 centi) un izsoles soli
EUR 100.00
4. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisiju.
Lēmums Nr.100 sēdes protokola pielikumā uz 8 lp.
11.§
Par pašvaldības nekustā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
1.
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 06.06.2019. notikušā nekustamā īpašuma “Ciedras”, Kauguru pagastā, kadastra
Nr. 9662 002 0743 izsoles rezultātus – pārdot “Ciedras”, kadastra Nr.9662 002 0743,
sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0743, 0.68ha platībā,
vienīgajam izsoles dalībniekam /Vārds, Uzvārds/ par izsolē nosolīto cenu – EUR 2300.00
(divi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi).
2. Atbildīgo par pirkuma līguma, nostiprinājuma lūguma sagatavošanu noteikt Juridisko
nodaļa.
2.
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 “Strautiņi”, kadastra Nr.9662 003 0116, 06.06.2019. izsoli par
nenotikušu.
2. Saglabājam pašvaldības īpašumā.
Lēmumi Nr.101 un Nr.102 sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.

7

12.§
Par koku ciršanu pašvaldības īpašumos “Tornis - Mētras” un “Gatves - Smiltāji”
(M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldības dome ir izskatījusi SIA “Carling”, reģ. Nr.44103073437,
juridiskā adrese “Gatves”-15, Brenguļi, Brenguļu pag., Beverīnas nov., 29.05.2019. iesniegumu
(reģistrēts pašvaldībā 29.05.2019. nr.3.2/426) par koku ciršanu pie nekustamā īpašumā Brenguļu
pagastā Brenguļu ciemā īpašumā “Ābeles”.
Izvērtējot Beverīnas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
tika konstatēts, ka:
- nekustamais īpašums “Ābeles” robežojas ar Beverīnas novada pašvaldības īpašumiem
“Tornis – Mētras” un “Gatves - Smiltāji”, uz kuriem atrodas pašvaldības autoceļi “Tornis
– Mētras” un “Gatves - Smiltāji”;
- gar šo ceļu malu ir liepu alejas, koki alejās ir veci un apdraud gan pašvaldības autoceļa,
gan nekustamā īpašumā “Abeles” plānoto dzīvojamo māju drošību;
- lai sakoptu teritoriju un padarītu to drošu, ir nepieciešams nocirst kopumā 18 kokus, no
tiem 16 liepas ar diametriem 2, 2.16, 2.46, 2.11, 1.87, 2.34, 3.32, 2.6, 3.23, 3.09, 2.59,
2.78, 2.28, 2.05, 2.46 m un 2 vīksnas ar diametriem 1.23 un 1.31m.
Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar 02.05.2012. MK noteikumu Nr.309 “Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža” 4.1. 4.7., 4.11 punktiem, kas nosaka, ka attiecīgās zemes
īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam nepieciešama pašvaldības atļauja koku ciršanai ārpus
meža, ja kokus cērt pilsētas un ciema teritorijā un gar valsts un pašvaldību ceļiem un kad tie 1,3
metru augstumā no sakņu kakla sasnieguši apkārtmēru atbilstoši šo noteikumu pielikumam (
parastā liepa 2.1m, parastā vīksna 2.4m),
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 18 liepas un 2 vīksnas
pašvaldībai piederošos īpašumos “Tornis - Mētras” un “Gatves - Smiltāji”.
2. SIA “Carling” nozāģēto koku vietā iestādīt jaunus kokus.
Lēmums Nr.103 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
13.§
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 9484 006 0221 un 9484 006 0222
nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Beverīnas novada pašvaldības vārda
(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. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 9484 006 0221 un 9484 006 0222
ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz Beverīnas novada pašvaldības vārda.
2. Lēmuma norakstu nosūtīt Valsts zemes dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā.
Lēmums Nr.104 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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14.§
Par nosaukuma “Garklāvi” piešķiršanu īpašumam Kauguru pagastā
(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:
Īpašumam, kas sastāvēs no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9662 007 0170,
platība 3.1ha, 9662 007 0171, platība 6.1ha, 9662 007 0172, platība 3.5ha un kuru nodalīs no
nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Smilgas”, kadastra Nr.9662 007 0169, piešķirt
nosaukumu “Garklāvi”.
Lēmums Nr.105 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
15.§
Par Beverīnas novada zīmolu
(L.Krūmiņa, M.Zvirbulis, C.Purgale)
Saskaņā ar projekta “Place Branding for Rural Development” ietvaros īstenojamo aktivitāti
– zīmola izstrādi Beverīnas novadam, darbu izpildītājs aģentūra “Bounce” ir iesniegusi
nodevumu – grafisko zīmju variantus, grupējot izvēlētās grafiskās zīmes pa pāriem, iesniedzot
trīs pāru variantus – 1., 2. un 3. Saskaņā ar zīmola izstrādes plānu, Beverīnas novada domei ir
jāvirza viens no piedāvātajiem variantiem sabiedriskajai apspriešanai.
Iepazīstoties ar projekta "Place Branding for Rural Development" ietvaros aģentūras
"Bounce" izstrādātajiem grafisko zīmju pāru variantiem, 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. Virzīt sabiedriskajai apspriešanai 1. grafisko zīmju pāri (pielikumā).
2. Uzdot darbu izpildītājam pirms grafisko zīmju pāra nodošanas sabiedriskajai
apspriešanai piedāvāt citas krāsu kombinācijas, lai izvairītos no iesniegtajā variantā
piedāvātajiem melnas krāsas burtiem vārdā “Beverīna”.
Lēmums Nr.106 sēdes protokola pielikuma uz 1 lp.
Sēdi slēdz plkst.16.30
Pielikumā:
1. Lēmumi Nr.92 – Nr.106 ar pielikumiem, pavisam uz 31 lp.
2. 2019.gada 30.aprīļa saistošie noteikumi Nr.3/2019 “Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru
izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas novadā” uz 3 lp.
3. 2019.gada 30.aprīļa saistošie noteikumi Nr.4/2019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu
organizēšanas noteikumi Beverīnas novadā” uz 4 lp.
4. Aģentūras "Bounce" izstrādātie zīmola grafisko zīmju pāru varianti un prezentācija,
pavisam uz 11 lp.
Sēdes vadītājs
2019.gada ___.______________

__________________Māris Zvirbulis

Sēdes protokolētāja
2019.gada ___.______________

__________________Raimonda Cielēna
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