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 Trikātas pagastā
2019.gada 30.aprīlī

Nr.4

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēdi sāk plkst.13.00
Sēdi vada – Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis
Protokolē – kancelejas nodaļas vadītāja Raimonda Cielēna
PiedalāsDeputāti:
Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs (no plkst.14.00), Zeltīte Munce, Uldis
Podnieks, Cilda Purgale, Salvis Rambols, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore Egita Biša
Juridiskās nodaļas vadītāja Vita laure
Galvenā grāmatvede Irīda Ivule
Ekonomiste Sintija Karlivāne
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 finanšu pārskata apstiprināšanu.
3. Par Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam
1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai.
4. Par Beverīnas novada pašvaldības domes 2012.gada 31.oktobra sēdes Nr.16 lēmuma
“Par maksas pakalpojumiem Kauguru kapos un Trikātas kapos” (protokols Nr.16, 7.§)
grozījumiem.
5. Par saistošo noteikumu “Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrēšanas,
izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas novadā” apstiprināšanu.
6. Par saistošo noteikumu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi
Beverīnas novadā” apstiprināšanu.
7. Par noteikumiem “Par Beverīnas novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu
apbalvošanu”.
8. Par Medību koordinācijas komisijas sastāva papildināšanu.
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
10. Par zemes gabala “Grīšļi 40” Kauguru pagastā atsavināšanu un atsavināšanas cenas
noteikšanu.
11. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Pūpoli 1-51”atsavināšanas cenu.
12. Par pašvaldības kustamās mantas – cirsmas “Jurģu mežs” Trikātas pagastā izsoli.

13. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Ciedras” nodošanu izsolei, izsoles sākuma
cenas un noteikumu apstiprināšanu.
14. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Strautiņi” nodošanu izsolei, izsoles sākuma
cenas un noteikumu apstiprināšanu.
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu juridiskai personai.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu fiziskai personai.
17. Par nepamatoti aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu.
18. Par atļauju publiskā pasākuma rīkošanai biedrībai “Brenguļu autotrase”.
19. Par domes priekšsēdētāja Māra Zvirbuļa komandējumu uz Giterslo apriņķi (Vācija).
Ierosina sēdes vadītājs Māris Zvirbulis sēdes darba kārtību papildināt ar šādiem
jautājumiem:
- Par koku ciršanu pašvaldības īpašumā “Gaismaskalns”;
- Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai “PUMPURS;
- Par dalību valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas pasākuma "Ieguldījumi
meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" apakšpasākuma
"Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" atklātā
projektu iesniegumu konkursā;
- Par finanšu līdzekļu dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu;
- Par domes priekšsēdētāja M.Zvirbuļa atvaļinājumu.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Zeltīte Munce,
Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Salvis Rambols, 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 pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
3. Par Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam
1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai.
4. Par Beverīnas novada pašvaldības domes 2012.gada 31.oktobra sēdes Nr.16 lēmuma
“Par maksas pakalpojumiem Kauguru kapos un Trikātas kapos” (protokols Nr.16, 7.§)
grozījumiem.
5. Par saistošo noteikumu “Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrēšanas,
izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas novadā” apstiprināšanu.
6. Par saistošo noteikumu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi
Beverīnas novadā” apstiprināšanu.
7. Par noteikumiem “Par Beverīnas novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu
apbalvošanu”.
8. Par Medību koordinācijas komisijas sastāva papildināšanu.
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
10. Par zemes gabala “Grīšļi 40” Kauguru pagastā atsavināšanu un atsavināšanas cenas
noteikšanu.
11. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Pūpoli 1-51”atsavināšanas cenu.
12. Par pašvaldības kustamās mantas – cirsmas “Jurģu mežs” Trikātas pagastā izsoli.
13. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Ciedras” nodošanu izsolei, izsoles sākuma
cenas un noteikumu apstiprināšanu.
14. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Strautiņi” nodošanu izsolei, izsoles sākuma
cenas un noteikumu apstiprināšanu.
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu juridiskai personai.
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16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu fiziskai personai.
17. Par nepamatoti aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu.
18. Par atļauju publiskā pasākuma rīkošanai biedrībai “Brenguļu autotrase”.
19. Par domes priekšsēdētāja Māra Zvirbuļa komandējumu uz Giterslo apriņķi (Vācija).
20. Par koku ciršanu pašvaldības īpašumā “Gaismaskalns”.
21. Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšana “ PUMPURS.
22. Par dalību valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas pasākuma "Ieguldījumi
meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" apakšpasākuma
"Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" atklātā
projektu iesniegumu konkursā.
23. Par finanšu līdzekļu dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.
24. Par domes priekšsēdētāja M.Zvirbuļa atvaļinājumu.
1.§
Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
(M.Zvirbulis, E.Biša)
Informē domes priekšsēdētājs M.Zvirbulis par sarunām ar citām pašvaldībām par piedāvāto
administratīvi teritoriālās reformas iedalījuma modeli.
Informē izpilddirektore E.Biša:
- Par skolēnu vasaras nodarbinātību;
- Par projektu konkursu norisi;
- Par saimnieciskiem darbiem (pašvaldības dzīvokļu remonti, ceļu darbi);
- Par iepirkumiem;
- Par ugunsdrošības pārbaudēm pašvaldības iestādēs.
Domes deputāti M.Zvirbuļa un E.Bišas pārskatus pieņem zināšanai.
2.§
Par Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
(I.Ivule)
Pamatojoties uz LR likumiem “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu un 2013.gada
15.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība un,
izvērtējot neatkarīgu revidentu ziņojumu par finanšu pārskatu, ņemot vērā Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu un Finanšu un attīstības komiteju 2019.gada 18.aprīļa apvienotās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Zeltīte
Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Salvis Rambols, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības Gada pārskatu par 2018.gadu un šādus
pārskata rādītājus:
1. Bilances kopsumma uz 31.12.2018.
8 670 774 EUR
2. Faktiskie ieņēmumi ( pēc uzkrāšanas principa) 2018.gadā:
2.1. pamatbudžetā
3 691 718 EUR
2.2. speciālā budžetā
483 608 EUR
2.3. ziedojumi un dāvinājumi
7 533 EUR
3. Faktiskie izdevumi( pēc uzkrāšanas principa) 2018.gadā:
3.1. pamatbudžetā
3 749 294 EUR
3.2. speciālā budžetā
194 009 EUR
3.3. ziedojumi un dāvinājumi
5 601 EUR
4. Budžeta izpildes pārskatus pēc naudas plūsmas 2018.gadā:
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4.1 Pamatbudžetā
4.1.1.ieņēmumi
4.1.2.izdevumi
4.1.3.finansēšana
4.2.Speciālā budžetā
4.2.1. ieņēmumi
4.2.2. izdevumi
4.2.3. finansēšana
4.3. ziedojumi un dāvinājumi
4.3.1.ieņēmumi
4.3.2.izdevumi
4.3.3.finansēšana

3 888 703 EUR
3 982 265 EUR
93 562 EUR
663 593 EUR
741 190 EUR
77 597 EUR
200 EUR
391 EUR
191 EUR

Lēmums Nr.54 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
3.§
Par Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam
1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai
(E.Biša, C.Purgale, S.Karlivāne)
Izskatot Beverīnas novada pašvaldības izstrādāto Beverīnas novada pašvaldības integrētās
attīstības programmas 2019.-2024.gadam 1.redakciju un pamatojoties uz Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 4.pantu, 12.panta pirmo un trešo daļu un 22.pantu, MK 25.08.2009 noteikumu
Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 9.punktu un 10.punktu,
MK 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 67.punktu un 68.punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
03.12.2014. Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā
līmenī, un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un 21.pantu, ņemot vērā
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu un attīstības komiteju 2019.gada
18.aprīļa apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Inguna Kondratjeva,
Jānis Fūrmanis, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Salvis Rambols, Romāns
Vaščenko), PRET – 1 (Māris Zvirbulis), ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2024.gadam 1.redakciju saskaņā ar pielikumu.
2. Nodot Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2024.gadam 1.redakciju publiskajai apspriešanai.
3. Veikt Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam
1.redakcijas publiskās apspriešanas procedūru no 07.05.2019. līdz 14.06.2019.
4. Nosūtīt Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2024.gadam 1.redakciju Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai.
5. Ievietot Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2024.gadam 1.redakciju Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
6. Publicēt lēmumu par Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019.-2024.gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu Beverīnas novada teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), pašvaldības mājaslapā
www.beverinasnovads.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Beverīnas Vēstis”.
7. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektore.
Lēmums Nr.55 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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4.§
Par Beverīnas novada pašvaldības domes 2012.gada 31.oktobra sēdes Nr.16 lēmuma “Par
maksas pakalpojumiem Kauguru kapos un Trikātas kapos” (protokols Nr.16, 7§)
grozījumiem
(V.Laure)
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 7.marta vēstuli
Nr.1-18/20139 “Par Satversmes tiesas spriedumu kapsētu apsaimniekošanas jomā”, kurā
ministrija vērš uzmanību, ka 2019.gada 5.martā Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā
Nr.2018-08-03 par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 4.septembra saistošo noteikumu Nr.27
“Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” 18.un 20.punkta
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam, ar kuru atzīts par antikonstitucionālām un
neatbilstošām Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam Noteikumu normas, kas noteica maksu
par kapavietas ierādīšanu un kapavietas nomas maksu, un pamatojoties uz Finanšu un attīstības un
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 2019.gada 18.aprīļa apvienotās sēdes atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Zeltīte Munce,
Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Salvis Rambols, Sergejs Melngāršs, Romāns Vaščenko, Māris
Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Veikt grozījumus Beverīnas novada pašvaldības domes 2012.gada 31.oktobra sēdes
Nr.16 lēmumā “Par maksas pakalpojumiem Kauguru kapos un Trikātas kapos”
(protokols Nr.16, 7§)un izslēgt līguma 1.1. un 1.2.punktus.
2. Ierobežot kapavietu ierādīšanu Kauguru un Trikātas kapos, nosakot, ka netiek veikta
kapuvietu rezervēšana.
3. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 30.aprīlī.
Lēmums Nr.56 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
Plkst.14.00 domes sēdē ierodas deputāts Sergejs Melngāršs.
5.§
Par saistošo noteikumu “Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrēšanas,
izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas novadā” apstiprināšanu
(V.Laure)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu un attīstības komiteju 2019.gada
18.aprīļa apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Inguna Kondratjeva,
Jānis Fūrmanis, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Salvis Rambols, Sergejs
Melngāršs, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3/2019 “Sadzīves
notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi
Beverīnas novadā” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicēt Beverīnas novada pašvaldības
mājaslapā, informatīvajā izdevumā “Beverīnas vēstis” un izlikt redzamā vietā pašvaldības
domes ēkā un pagastu pārvaldēs, ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
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atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldība atzinumu
nav saņēmusi.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības mājaslapā
internetā.
Lēmums Nr.57 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
6.§
Par saistošo noteikumu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi
Beverīnas novadā” apstiprināšanu
(V.Laure)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu un attīstības komiteju 2019.gada
18.aprīļa apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Inguna Kondratjeva,
Jānis Fūrmanis, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Salvis Rambols, Sergejs
Melngāršs, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4/2019
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Beverīnas novadā”
(pielikumā).
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicēt Beverīnas novada pašvaldības
mājaslapā, informatīvajā izdevumā “Beverīnas vēstis” un izlikt redzamā vietā
pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs, ja Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu
vai pašvaldība atzinumu nav saņēmusi.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
mājaslapā internetā.
Lēmums Nr.58 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
7.§
Par noteikumiem “Par Beverīnas novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu
apbalvošanu”
(I.Kondratjeva)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un 21.panta 23.punktu,
41.panta pirmās daļas otro punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
un Finanšu un attīstības komiteju 2019.gada 18.aprīļa apvienotās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks,
Cilda Purgale, Salvis Rambols, Sergejs Melngāršs, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt noteikumus ”Par Beverīnas novada izglītojamo un pedagogu apbalvošanu”
(noteikumi pielikumā).
Lēmums Nr.59 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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8.§
Par Medību koordinācijas komisijas sastāva papildināšanu
(M.Zvirbulis)
Ar Beverīnas novada pašvaldības domes 2016.gada 28.jūlija lēmumu Nr.107 ir izveidota
Beverīnas novada Medību koordinācijas komisija. 2019.gada 11.martā saņemts biedrības
“Zemnieku saeima “ iesniegums “Par biedrības pilnvaroto pārstāvju deleģēšanu Medību
koordinācijas komisijām”. Atsaucoties uz pašvaldības aicinājumu, biedrība “Zemnieku saeima”
par pārstāvi Beverīnas novada Medību koordinācijas komisijā deleģējusi Juri Cīruli no zemnieku
saimniecības “Brieži”.
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku
nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 3.punktu, ņemot vērā
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu un attīstības komiteju 2019.gada
18.aprīļa apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti )Inguna Kondratjeva,
Jānis Fūrmanis, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Salvis Rambols, Sergejs
Melngāršs, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas
novada pašvaldības dome nolemj:
Papildināt Beverīnas novada Medību koordinācijas komisijas sastāvu ar biedrības
“Zemnieku saeima” pārstāvi Juri Cīruli.
Lēmums Nr.60 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
9.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu
( M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Zeltīte Munce,
Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Salvis Rambols, Sergejs Melngāršs, Romāns Vaščenko, Māris
Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt 10.04.2019. notikušās nekustamā īpašuma “Gaujmala Sapas 44”, Kauguru
pagastā, kadastra Nr. 9662 006 0127 izsoles rezultātus – pārdot “Gaujmala Sapas 44”,
kadastra Nr.9662 006 0127, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9662 006 0127 0.0434ha platībā, vienīgajam izsoles dalībniekam /Vārds, Uzvārds/ par izsolē
nosolīto cenu – EUR 1900.00 (viens tūkstotis deviņi simti euro un 00 centi).
2. Atbildīgo par pirkuma līguma, nostiprinājuma lūguma sagatavošanu noteikt Juridisko
nodaļu.
Lēmums Nr.61 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
10.§
Par zemes gabala “Grīšļi 40” Kauguru pagastā atsavināšanu un atsavināšanas cenas
noteikšanu
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Zeltīte Munce,
Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Salvis Rambols, Sergejs Melngāršs, Māris Zvirbulis), PRET – 1
(Romāns Vaščenko), ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai zemes gabalu Kauguru pagastā „Grīšļi 40[..], pārdodot to nomas
pirmtiesīgajai personai /Vārds, Uzvārds/, samazinot atsavināšanas cenu no EUR 3240.00 uz
EUR 2800.00 (tirgus cena saskaņā ar sertificēta vērtētāja datiem) piedāvājot atsavināšanas
cenu nomaksāt pēc grafika ar 6% maksājumu gadā termiņā līdz 5 gadi.
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2. Atcelt Beverīnas novada pašvaldības domes 31.01.2019. sēdes lēmumu Nr.17 (protokols
Nr.1, 18.§ “Par zemes gabala „Grīšli 40”, Kauguru pagastā atsavināšanu un atsavināšanas
cenas noteikšanu”
Lēmums Nr.62 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
11.§
Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Pūpoli 1-51”atsavināšanas cenu
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Zeltīte Munce,
Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Salvis Rambols, Sergejs Melngāršs, Romāns Vaščenko, Māris
Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Atsavināt Beverīnas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brenguļu pagastā
„Pūpoli 1-51”, [..], platība 0.0665ha, /Vārds, Uzvārds/ par cenu EUR 1588.00 (viens tūkstotis
pieci simti astoņdesmit astoņi eiro un 00 centi).
Lēmums Nr.63 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
12.§
Par pašvaldības kustamās mantas – cirsmas “Jurģu mežs” Trikātas pagastā izsoli
( M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Zeltīte Munce,
Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Salvis Rambols, Sergejs Melngāršs, Romāns Vaščenko, Māris
Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot izsolei Beverīnas novada pašvaldībai piederošo cirsmu “Jurģu mežs”, Trikātas
pagastā, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli;
2. Apstiprināt izsoles noteikumus (pielikumā);
3. Apstiprināt izsoles nosacījumus:
3.1. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
3.2. Izsoles solis – EUR 500,00.
3.3. Mantas sākumcena EUR 25000,00 (divdesmit pieci tūkstoši eiro un 00 centi)
3.4. Reģistrācijas maksa EUR 10.00 (desmit euro un 00 centi).
3.5. Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsolāmās Mantas vērtības veicami AS SEB
bankā - kods: UNLALV2X, konts: LV71UNLA0050014282726.
4. Atbildīgo par izsoles organizēšanu noteikt Nekustamā īpašuma izsoles un atsavināšanas
komisiju.
Lēmums Nr.64 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 9 lp.
13.§
Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Ciedras” nodošanu izsolei, izsoles sākuma
cenas un noteikumu apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Zeltīte Munce,
Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Salvis Rambols, Sergejs Melngāršs, Romāns Vaščenko, Māris
Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Ciedras”, kadastra Nr.9662 002 0743, Kauguru
pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0743, platība
0.68ha, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli,
2. Apstiprināt izsoles noteikumus.
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3. Izsoles sākuma cenu noteikt EUR 2200,00 (divi tūkstoši divi simti euro un 00 centi) un izsoles
soli EUR 100,00.
4. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisiju.
Lēmums Nr.65 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 9 lp.
14.§
Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Strautiņi” nodošanu izsolei, izsoles sākuma
cenas un noteikumu apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Zeltīte Munce,
Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Salvis Rambols, Sergejs Melngāršs, Romāns Vaščenko, Māris
Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Strautiņi”, kadastra Nr.9662 003 0113, Kauguru
pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 003 0238,
platība 4,84ha un trim būvēm ar kadastra apzīmējumu 9662 003 0116 001 (dzīvojamā māja),
9662 003 0116 003 (pagrabs) un 9662 003 0116 002 (kūts), pārdodot to izsolē ar
augšupejošu soli.
2. Atsavināšanas mērķi noteikt – daudzīvokļu dzīvojamo māju apbūve..
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Izsoles sākuma cenu noteikt EUR 19 000,00 (deviņpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) un
izsoles soli EUR 200,00.
5. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisiju.
Lēmums Nr.66 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 9 lp.
15.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu juridiskai personai
(M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldības dome izskata informāciju no Beverīnas novada pašvaldības
Nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmas NINO uz 16.04.2019. konstatēts
nekustamā īpašuma nodokļa parāds un nokavējuma naudas esamība vienai juridiskajai personai,
kura ir izslēgta no Uzņēmumu reģistra datiem.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas šā panta 1.daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Savukārt likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 1. daļas 7.punkts nosaka, ka
nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas dzēš, ja nodokļu
maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra
reģistriem un , ja to paredz Komerclikums, iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām”
25.panta 1.daļas 7.punktu un 3. daļu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Inguna Kondratjeva,
Jānis Fūrmanis, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Salvis Rambols, Sergejs
Melngāršs, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas
novada pašvaldības dome nolemj:
DZĒST nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto kavējuma naudu SIA BALT
TRUST, reģ.Nr.44103035238, EUR 93,25 apmērā, no kuriem pamatparāds EUR 48,63 un
nokavējuma nauda EUR 44,62, saskaņā ar LR oficiālā izdevuma Latvijas Vēstnesis informāciju,
SIA BALT TRUST izslēgts no komercreģistra 13.03.2018.
Lēmums Nr.67 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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16.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu fiziskai personai
(M.Zvirbulis)
Sakarā ar personas datu aizsardzību lēmums nav publicējams.
Lēmums Nr.68 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
17.§
Par nepamatoti aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Zeltīte Munce,
Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Salvis Rambols, Sergejs Melngāršs, Romāns Vaščenko, Māris
Zvirbulis , PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Dzēst 2018.gada nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu nekustamam īpašumam
“Priedainīte”, kadastra Nr.9662 006 0406, kas aprēķināts īpašniekam – Rezerves zemes fonds.
Nekustamā īpašuma nodokļa summa uz 25.04.2019. sastāda EUR 8,09, no kuriem EUR 7,00
pamatparāds un EUR 1,09, kavējuma nauda.
Lēmums Nr.69 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
18.§
Par atļauju publiskā pasākuma rīkošanai biedrībai “Brenguļu autotrase”
(V.Laure)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Zeltīte Munce,
Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Salvis Rambols, Sergejs Melngāršs, Romāns Vaščenko, Māris
Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izsniegt biedrībai „Brenguļu autotrase”, reģ.Nr.40008087657, atļauju rīkot autokrosa
sacensības Brenguļu autotrasē 2019.gada 12.maijā
2. Nozīmēt atbildīgo par pasākumu –Aldi Rolmani.
Lēmums Nr.70 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
19.§
Par domes priekšsēdētāja Māra Zvirbuļa komandējumu uz Giterslo apriņķi (Vācija)
(V.Laure)
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Zeltīte Munce,
Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Salvis Rambols, Sergejs Melngāršs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, balsojumā nepiedalās Māris Zvirbulis un Romāns Vaščenko, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Pamatojoties uz Giterslo apriņķa (Vācija) uzaicinājumu piedalīties vizītē, komandēt domes
priekšsēdētāju Māri Zvirbuli uz Giterslo apriņķi no 2019.gada 16.jūnija līdz 2019.gada
20.jūnijam.
2. Atmaksāt ceļa izdevumus un izmaksāt dienas naudu 30% no Ministru Kabineta 12.10.2010.
noteikumos Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie uzdevumi”
noteiktiem izdevumiem.
3. Iegādāties aviobiļetes uz Beverīnas novada domes priekšsēdētāja Māra Zvirbuļa vārda.
4. Segt ceļojuma apdrošināšanas izmaksas.
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5. Domes priekšsēdētāja Māra Zvirbuļa pienākumus vizītes laikā no 2019.gada 16.jūnija līdz
2019.gada 20.jūnijam uzdot pildīt domes priekšsēdētāja vietniekam Romānam Vaščenko.
6. Par domes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu piemaksāt, saglabājot mēnešalgu, Romānam
Vaščenko 1093.00 EUR mēnesī, proporcionāli aizvietošanas periodam.
Lēmums Nr.71 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
20.§
Par koku ciršanu pašvaldības īpašumā “Gaismaskalns”
(M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldības dome ir izskatījusi jautājumu par koku ciršanu pašvaldībai
piederošajā nekustamā īpašumā Trikātas pagastā “Gaismaskalns”.
Izvērtējot Beverīnas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
tika konstatēts, ka:
- nekustamais īpašums “Gaismaskalns”, kadastra Nr.9484 003 0156, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 003 0156, platība 2.69ha, ēkas Trikātas pamatskola un
sporta zāle. Īpašums reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Trikātas pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.100000071963 uz Beverīnas novada pašvaldības vārda;
- lai sakoptu Trikātas pamatskolas teritoriju un padarītu tās ainavu pievilcīgāku ir
nepieciešams nocirst kopumā 16 kokus, no tiem 3 liepas ar diametru 40, 30, 30 cm, 12
melnalkšņus ar diametriem 43, 42, 46, 34, 54, 34, 30, 44, 20, 40, 30, 20cm un 1 ozolu ar
diametru 46cm (koku apkārtmērs 1.3m augstumā no sakņu kakla);
- nocērtamo koku diametrs ir mazāks nekā 02.05.2012. MK noteikumu Nr.309 “Noteikumi par
koku ciršanu ārpus meža” 4.11 punktā noteiktajam koku apkārtmērs 1,3 metru augstumā no
sakņu kakla (metros) liepai 2.1metri, ozolam 2.4metri, melnalksnim 1.5metri.
- nekustamais īpašums “Gaismaskalns” atrodas Trikātas ciema teritorijā un robežojas ar valsts
vietējo autoceļu V262 ceļš Trikāta – Kaupi.
Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar 02.05.2012. MK noteikumu Nr.309 “Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža” 4.1. un 4.7.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,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Zeltīte Munce,
Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Salvis Rambols, Sergejs Melngāršs, Romāns Vaščenko, Māris
Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Lai sakoptu Trikātas pamatskolas teritoriju un padarītu tās ainavu pievilcīgāku atļaut
nocirst 16 (sešpadsmit) kokus pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā “Gaismaskalns”, tai
skaitā 3 (trīs) liepas, 12 (divpadsmit) melnalkšņus un 1 (vienu) ozolu.
Lēmums Nr.72 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
21.§
Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai" PUMPURS
(I.Kondratjeva)
Ievērojot Beverīnas novada pašvaldības Trikātas pamatskolas un J.Endzelīna Kauguru
pamatskolas sniegto informāciju par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pakļauto
izglītojamo skaitu minētajās pamatskolās, kā arī pieejamo informāciju par projekta sniegtajām
iespējām,
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atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Zeltīte Munce, Uldis
Podnieks, Cilda Purgale, Salvis Rambols, Sergejs Melngāršs, Romāns Vaščenko, Māris
Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Piedalīties Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai" PUMPURS, nepieciešamības gadījumā paredzot projekta aktivitāšu
priekšfinansējumu no pamatbudžeta.
Lēmums Nr.73 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
22.§
Par dalību valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas pasākuma "Ieguldījumi
meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" apakšpasākuma
"Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" atklātā
projektu iesniegumu konkursā
(E.Biša)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Zeltīte Munce,
Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Salvis Rambols, Sergejs Melngāršs, Romāns Vaščenko, Māris
Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piedalīties pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas
uzlabošanā" apakšpasākuma "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās
vērtības uzlabošanai" atklātā projektu iesniegumu konkursā;
2. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu atbilstoši aprēķinātajā apmērā no kopējām projekta
attiecināmajām izmaksām un projekta izmaksu priekšfinansējumu no Beverīnas novada
pašvaldības budžeta sadaļas “Brenguļu komunālā saimniecība”.
Lēmums Nr.74 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
23.§
Par finanšu līdzekļu dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz Nolikuma “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanu un izlietošanu Beverīnas novada pašvaldībā” 3.2.punktu, kas nosaka, ka gadījumos,
kad dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz 1000 (viens tūkstotis) euro nepieciešams domes
lēmums dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanai.
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “VAKS” ir izteikusi vēlmi sniegt
finansiālu atbalstu Beverīnas novada pašvaldības organizētajos kultūras pasākumos un vēlas to
darīt arī šogad, atbalstot pasākuma “Auto Moto Velo” koncerta apmaksai 1250 (viens tūkstotis
divi simti piecdesmit euro) apmērā.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Zeltīte Munce,
Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Salvis Rambols, Sergejs Melngāršs, Romāns Vaščenko, Māris
Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pieņemt finanšu līdzekļu dāvinājumu (ziedojumu) 1250 euro (viens tūkstotis divi simti
piecdesmit euro) apmērā no Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības
“VAKS” un izlietot to noteiktajam mērķim – pasākuma “Auto Moto Velo” koncerta
apmaksai.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot finanšu līdzekļu dāvinājuma (ziedojuma) līgumu.
Lēmums Nr.75 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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24.§
Par domes priekšsēdētāja M.Zvirbuļa atvaļinājumu
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Zeltīte Munce,
Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Salvis Rambols, Sergejs Melngāršs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, balsojumā nepiedalās Māris Zvirbulis un Romāns Vaščenko, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Mārim Zvirbulim ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu no 2019.gada 13.maija līdz 2019.gada 19.maijam, par darba laika
periodu no 2018.gada 16.februāra līdz 2019.gada 15.februārim.
2. Pamatojoties uz Beverīnas novada pašvaldības domes institūciju amatpersonu un atlīdzības
nolikuma 43.punktu izmaksāt Mārim Zvirbulim atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no
mēnešalgas.
3. Uzdot Māra Zvirbuļa atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus pildīt
priekšsēdētāja vietniekam Romānam Vaščenko.
4. Par domes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu piemaksāt, saglabājot mēnešalgu, Romānam
Vaščenko 1093.00 EUR mēnesī, proporcionāli aizvietošanas periodam.
Lēmums Nr.76 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
Sēdi slēdz plkst.15.35.
Pielikumā:
1. Lēmumi Nr.54–Nr.76 ar pielikumiem, pavisam uz 47 lp.
2. Beverīnas novada integrētās attīstības programmas 2019. – 2014.gadam investīciju plāns
uz 11 lp.
3. Saistošie noteikumi Nr.3/2019 “Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves,
reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi” un to paskaidrojuma raksts, pavisam uz
7 lp.
4. Saostošie noteikumi Nr.4/2019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas
noteikumi Beverīnas novadā” un to paskaidrojuma raksts, pavisam uz 5 lp.
5. Noteikumi “Par Beverīnas novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu
apbalvošanu” uz 4 lp.
Sēdes vadītājs
2019.gada ___.______________

__________________Māris Zvirbulis

Sēdes protokolētāja
2019.gada ___.______________

__________________Raimonda Cielēna

Protokols parakstīts 2019.gada 7.maijā.
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