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 28.martā

Nr.3

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, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko,
Salvis Rambols, Māris Zvirbulis
Nepiedalās deputāti Jānis Fūrmanis, Zeltīte Munce (attaisnojošs iemesls)
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore Egita Biša
Projektu vadības speciāliste Linda Krūmiņa
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 pārstāvja deleģēšanu Latvijas Pašvaldību savienības Finanšu un ekonomikas komitejā.
3. Par Beverīnas novada pašvaldības nolikumu “Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā
Beverīnas novada pašvaldībā”.
4. Par saistošajiem noteikumiem “Par sociālajiem pakalpojumiem Beverīnas novadā”.
5. Par konkursa “Beverīnas novada sakoptākā sēta” nolikumu.
6. Par reģiona galvenās bibliotēkas atkārtotu akreditāciju.
7. Par atļauju autofotoorientēšanās brauciena rīkošanai.
8. Par pašvaldības dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”
apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”.
9. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai pasākuma ”Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” projektam
“Meliorācijas sistēmas atjaunošana Beverīnas novadā”.
10. Par pusdienošanas pakalpojumu maksas noteikšanu Brenguļu sākumskolā.
11. Par finansējumu biedrībai “Kauguru pagasta attīstības biedrība”.

12. Par finansējumu biedrībai "REGBIJA KLUBS " VALMIERAS FĒNIKSS""..
13. Par atbalstu politiski represēto personu dalībai pasākumos.
14. Par finansējuma piešķiršanu sportam.
15. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu..
17. Par projekta “Dokumentācijas izstrāde Trikātas pilsdrupu konservācijas darbiem un
attīstībai” īstenošanas uzsākšanu.
Ierosina sēdes vadītājs Māris Zvirbulis sēdes darba kārtību papildināt ar vienu jautājumu:
“Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Kadiķi 2” nodošanu izsolei, izsoles sākuma
cenas un noteikumu apstiprināšanu”.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Uldis
Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Salvis Rambols, 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 pārstāvja deleģēšanu Latvijas Pašvaldību savienības Finanšu un ekonomikas komitejā.
3. Par Beverīnas novada pašvaldības nolikumu “Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā
Beverīnas novada pašvaldībā”.
4. Par saistošajiem noteikumiem “Par sociālajiem pakalpojumiem Beverīnas novadā”.
5. Par konkursa “Beverīnas novada sakoptākā sēta” nolikumu.
6. Par reģiona galvenās bibliotēkas atkārtotu akreditāciju.
7. Par atļauju autofotoorientēšanās brauciena rīkošanai.
8. Par pašvaldības dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”
apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”.
9. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai pasākuma ”Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” projektam
“Meliorācijas sistēmas atjaunošana Beverīnas novadā”.
10. Par pusdienošanas pakalpojumu maksas noteikšanu Brenguļu sākumskolā.
11. Par finansējumu biedrībai “Kauguru pagasta attīstības biedrība”.
12. Par finansējumu biedrībai "REGBIJA KLUBS " VALMIERAS FĒNIKSS"".
13. Par atbalstu politiski represēto personu dalībai pasākumos.
14. Par finansējuma piešķiršanu sportam.
15. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
17. Par projekta “Dokumentācijas izstrāde Trikātas pilsdrupu konservācijas darbiem un
attīstībai” īstenošanas uzsākšanu.
18. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Kadiķi 2” nodošanu izsolei, izsoles sākuma
cenas un noteikumu apstiprināšanu
1.§
Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
(M.Zvirbulis, E.Biša)
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Zvirbulis par paveikto sēžu starplaikā:
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par V.Grīviņa izdoto Hermaņa Enzeliņa grāmatu “Skati Valmieras pilsētas, draudzes
un novada pagātnē”- saņemtas 40 grāmatas;
- par sarunām ar Valmieras pašvaldības vadību par novadu reformu.
Ziņo izpilddirektore E.Biša:
- par svara ierobežojuma zīmju izvietošanu uz pašvaldības ceļiem;
- par veiktajiem remontdarbiem pašvaldības dzīvokļos;
- par LEADER projektiem;
- par “Pagastmājas” rekonstrukcijas iepirkuma sagatavošanas gaitu;
- par tikšanos ar uzņēmējiem;
- par darbu pie gada publiskā pārskata;
- par 25.marta pasākumiem novadā.
-

Deputāti domes priekšsēdētāja M.Zvirbuļa un izpilddirektores E.Bišas ziņojumus pieņem
zināšanai.
2.§
Par pārstāvja deleģēšanu Latvijas Pašvaldību savienības Finanšu un ekonomikas
komitejā
(M.Zvirbulis)
Ar Beverīnas novada pašvaldības domes 2017.gada 29.jūnija lēmumu Nr.91 darbībai
Latvijas pašvaldību savienības Finanšu un ekonomikas komitejā tika deleģēts deputāts Jānis
Cielēns. Ar 2019.gada 31.janvāra lēmumu Nr.21 Jāņa Cielēna deputāta pilnvaras tika
izbeigtas pirms termiņa uz laiku, kamēr tiek pildīti deputāta pienākumi Saeimā. Ar 2019.gada
28.februāra lēmumu Nr.22 deputāta pilnvaras tika apstiprinātas Salvim Rambolam.
Ņemot vērā iepriekš minēto un Finanšu un attīstības komitejas 2019.gada 21.marta sēdes
atzinumu atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Uldis
Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Salvis Rambols, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Darbībai Latvijas Pašvaldību savienības Finanšu un ekonomikas komitejā deleģēt
deputātu Salvi Rambolu.
Lēmums Nr.35 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
3.§
Par Beverīnas novada pašvaldības nolikumu “Par skolēnu nodarbinātību vasaras
brīvlaikā Beverīnas novada pašvaldībā”
(L.Krūmiņa)
Beverīnas novada pašvaldības dome ir izskatījusi Beverīnas novada pašvaldības
nolikuma "Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Beverīnas novada pašvaldībā”
projektu. Ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2019.gada 21.marta sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks,
Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Salvis Rambols, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības nolikumu "Par skolēnu nodarbinātību vasaras
brīvlaikā Beverīnas novada pašvaldībā” lēmuma pielikumā pievienotajā redakcijā.
2. Ar šī lēmuma 1.punktā minētā nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Beverīnas
novada pašvaldības 2017.gada 27.aprīļa Nolikums "Par skolēnu nodarbinātību vasaras
brīvlaikā Beverīnas novada pašvaldībā”.
Lēmums Nr.36 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
3

4.§
Par saistošajiem noteikumiem “Par sociālajiem pakalpojumiem Beverīnas novadā”
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2019.gada 21.marta apvienotās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Salvis Rambols, Māris Zvirbulis), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2/2019 “Par
sociāliem pakalpojumiem 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.37 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
5.§
Par konkursa “Beverīnas novada sakoptākā sēta” nolikumu
(E.Biša)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, ņemot vērā Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks, Cilda
Purgale, Romāns Vaščenko, Salvis Rambols, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt konkursa “Beverīnas novada sakoptākā sēta” nolikumu (pielikumā).
2. Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2018.gada 29.martā apstiprinātais
konkursa “Beverīnas novada sakoptākā sēta” nolikums.
Lēmums Nr.38 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
6.§
Par reģiona galvenās bibliotēkas atkārtotu akreditāciju
(M.Zvirbulis)
2019.gada 21.februārī no Latvijas Bibliotēku padomes saņemta ieteikuma vēstule ar
aicinājumu Beverīnas novada pašvaldībai izvirzīt atkārtotai akreditācijai Valmieras bibliotēku
- reģiona galvenās bibliotēkas funkciju pildīšanai.
Atbilstoši Bibliotēku likuma 12.panta otrajā daļā noteiktajam, Latvijas Bibliotēku
padome var ieteikt izvirzīt kādu no reģionā esošajām bibliotēkām galvenās bibliotēkas statusa
noteikšanai.
2014.gadā akreditētā Valmieras bibliotēka pilda reģiona galvenās bibliotēkas funkciju
Beverīnas, Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu pašvaldību bibliotēkām.
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2019.gada maijā Valmieras bibliotēkai ir jāveic atkārtota akreditācija. Saskaņā ar
Bibliotēku likuma 9.panta trešo daļu, bibliotēkai akreditācija veicama reizi piecos gados.
Saskaņā ar Bibliotēku likuma 12.panta otro daļu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7
deputāti (Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns
Vaščenko, Salvis Rambols, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas
novada pašvaldības dome nolemj:
Izvirzīt Valmieras bibliotēku reģiona galvenās bibliotēkas statusam.
Lēmums Nr.39 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
7.§
Par atļauju autofotoorientēšanās brauciena rīkošanai
(E.Biša)
Beverīnas novada pašvaldības dome izskata SIA “DigitalZoo”, reģistrācijas
Nr.40003910282, juridiskā adrese “Bieles”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV-4862,
iesniegumu par nakts autofotoorientēšanās brauciena “Valmiera 2019” rīkošanu 2019.gada
6.aprīlī Kocēnu, Burtnieku, Beverīnas, Strenču novados un Valmieras pilsētā.
Orientēšanās brauciens notiek pēc “Jāņu sētas” kartes pa vispārējās koplietošanas
ceļiem. Braucienā dalībnieki piedalās ar vieglajiem standarta automobiļiem. Maksimālais
plānotais automobiļu skaits – 50. Kontrolpunkti tiek izvietoti koplietošanas ceļu malās tā, lai
tie netraucētu vietējiem iedzīvotājiem. Brauciena maršrutu dalībnieki sastāda paši.
Brauciena norises laiks: 2019.gada 6.aprīlis 19:30 – 01.00 7.aprīlis.
Ceļi koplietošanas satiksmei netiks slēgti. Brauciena organizatori un dalībnieki
apņemas ievērot Ceļu Satiksmes noteikumus, tiek garantēta kārtība un ugunsdrošība.
Brauciena organizators ir SIA “DigitalZoo” Elmāra Bieles personā, kurš ir atbildīgais
par tehnisko drošību un sabiedrisko kārtību.
Orientēšanās brauciena veids un mērķis – orientēšanās brauciens ar vieglajiem
standarta automobiļiem ar mērķi popularizēt auto tūrismu un orientēšanās iemaņu attīstību.
Pamatojoties uz Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 5., 6., 7. un
8.pantu un saskaņā ar Beverīnas novada pašvaldības domes Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta komitejas sēdes 2019.gada 21.marta atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks,
Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Salvis Rambols, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izsniegt
SIA
“DigitalZoo”,
reģistrācijas
Nr.40003910282,
atļauju
rīkot
autofotoorientēšanās braucienu 2019.gada 6.-7.aprīlī pa Beverīnas novada teritoriju.
2. Atbildīgo par pasākumu nozīmēt brauciena organizatoru Elmāru Bieli.
Lēmums Nr.40 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
8.§
Par pašvaldības dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”
apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju
(L.Krūmiņa)
1.
Beverīnas novada pašvaldības dome piedalās biedrības “Lauku partnerība
“ZIEMEĻGAUJA” izsludinātajā ELFLA ceturtās kārtas projektu konkursā Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai
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(sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” Rīcībā 2.2 “Saturīga brīvā laika pavadīšana”
ar projektu “Piedzīvojumu trases izbūve Mūrmuižā, Beverīnas novadā”.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Uldis
Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Salvis Rambols, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piedalīties ELFLA ceturtās kārtas projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai
(sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā “Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar projektu “Piedzīvojumu trases izbūve
Mūrmuižā, Beverīnas novadā” un nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo
līdzfinansējumu.
2. Līdzekļus paredzēt no pašvaldības pamatbudžeta sadaļas “Teritoriju attīstība”.
2.
Beverīnas novada pašvaldības dome piedalās biedrības “Lauku partnerība
“ZIEMEĻGAUJA” izsludinātajā ELFLA ceturtās kārtas projektu konkursā Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai
(sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” Rīcībā 2.1 “Vides sakārtošana” ar projektu
“Aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana Trikātā, Beverīnas novadā”.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks,
Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Salvis Rambols, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piedalīties ELFLA ceturtās kārtas projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai
(sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā “Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar projektu “Aktīvās atpūtas laukuma
labiekārtošana Trikātā, Beverīnas novadā” un nodrošināt projekta īstenošanai
nepieciešamo līdzfinansējumu.
2. Līdzekļus paredzēt no pašvaldības pamatbudžeta sadaļas “Teritoriju attīstība”.
Lēmumi Nr.41 un Nr.42 sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.
9.§
Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai pasākuma ”Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”
projektam “Meliorācijas sistēmas atjaunošana Beverīnas novadā”
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma “Par budžetu un finanšu vadību”15.panta 1.daļas 3.p un likuma
“Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Inguna
Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Salvis
Rambols, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē ELFLA atbalstītā projekta “Meliorācijas sistēmas
atjaunošana Beverīnas novadā” īstenošanai 143 000 EUR ( Viens simts četrdesmit
trīs tūkstoši euro 00 centi ) apmērā ar Valsts kases noteiktajiem aizdevuma
procentiem.
2. Noteikt aizņēmuma summas sadalījumu pa gadiem:
2019.gadā 123 688 EUR
2020.gadā 19 312 EUR
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3. Aizņēmumu izņemt līdz 2020.gada 30.septembrim.
4. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu 10 gadi, ar gada procentu likmes fiksēšanas
periodu uz 1 gadu, aizdevuma atmaksu uzsākot no 2021.gada 1.janvāra.
5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
Lēmums Nr.43 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
10.§
Par pusdienošanas pakalpojumu maksas noteikšanu Brenguļu sākumskolā
(S.Karlivāne)
Sakarā ar to, ka Brenguļu pagasta uzņēmēji ir izrādījuši interesi par iespējām to
darbiniekiem pusdienot Brenguļu sākumskolā, ir veikts pusdienošanas pakalpojuma maksas
aprēķins šajā izglītības iestādē. Ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 21.03.2019. sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Uldis
Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Salvis Rambols, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt maksu pie uzņēmēja nodarbinātai personai par pusdienošanas pakalpojumu
Brenguļu sākumskolā EUR 2.71euro + PVN 21% = EUR 3.28 (trīs euro un 28 centi).
2. Slēgt līgumus ar uzņēmējiem par pakalpojuma sniegšanu.
3. Noteikt priekšapmaksu par pakalpojuma saņemšanu, avansa rēķinu izsūtot mēneša
pirmajā darba dienā.
Lēmums Nr.44 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
11.§
Par finansējumu biedrībai “Kauguru pagasta attīstības biedrība”
(S.Karlivāne)
2019.gada 18.martā saņemts biedrības “Kauguru pagasta attīstības biedrība”
iesniegums ar lūgumu projekta (Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.investīciju
pasākums “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, apakšprogramma “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”) apstiprināšanas gadījumā piešķirt
līdzfinansējumu projekta “Kultūrvēsturiskais mantojums 21.gadsimtā – etnogrāfisko tautas
tērpu komplektu papildināšana VDK “Mūri””. Projekta kopējā summa 11660,19 euro, lūgtais
līdzfinansējums no Beverīnas novada pašvaldības 1166,02 euro (10%).
Pamatojoties uz Beverīnas novada pašvaldības domes 2014gada 29.janvāra nolikumu
“Par kārtību, kādā Beverīnas novada pašvaldības dome atbalsta nevalstiskās organizācijas un
biedrības” 3.3.1.punktu un Beverīnas novada pašvaldības 31.01.2019. saistošajiem
noteikumiem Nr.1 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 21.03.2019. sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 6
deputāti (Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, , Salvis
Rambols, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS 1 (Romāns Vaščenko)– nav, Beverīnas
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Biedrības “Kauguru pagasta attīstības biedrība” projekta “Kultūrvēsturiskais mantojums
21.gadsimtā – etnogrāfisko tautas tērpu komplektu papildināšana VDK “Mūri”
apstiprināšanas gadījumā biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludinātā
atklātā ceturtās kārtas projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā
attīstība)”, apakšprogrammas “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 1166,02 euro (viens
tūkstotis viens simts sešdesmit seši euro un 02 centi) apmērā.
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2. Slēgt līgumu ar biedrību “Kauguru pagasta attīstības biedrība” par finansējuma
izlietojumu un finansējuma atskaites iesniegšanas kārtību.
3. Finansējumu paredzēt no pamatbudžeta sadaļas – teritoriju attīstība.
Lēmums Nr.45 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
12.§
Par finansējumu biedrībai "REGBIJA KLUBS" VALMIERAS FĒNIKSS""
(M.Zvirbulis)
Saņemts biedrības “REGBIJA KLUBS “VALMIERAS FĒNIKSS”” iesniegums ar
lūgumu projekta (Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.investīciju pasākums
“Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, apakšprogramma “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”) apstiprināšanas gadījumā piešķirt
līdzfinansējumu sporta spēļu regbija/ futbola pilna izmēra laukuma izveidošanai un
labiekārtošanai. Projekta kopējā summa 30000 euro, lūgtais līdzfinansējums no Beverīnas
novada pašvaldības 3000,00 euro (10%).
Pamatojoties uz Beverīnas novada pašvaldības domes 2014gada 29.janvāra nolikuma
“Par kārtību, kādā Beverīnas novada pašvaldības dome atbalsta nevalstiskās organizācijas un
biedrības” 3.3.4. un 3.3.6.punktiem un Beverīnas novada pašvaldības 31.01.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada budžetu”,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks,
Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Salvis Rambols, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Biedrības “REGBIJA KLUBS “VALMIERAS FĒNIKSS”” projekta apstiprināšanas
gadījumā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”,
apakšprogrammas “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”, rīcībā 2.2 “Saturīga brīvā laika pavadīšana” piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 3000,00 euro (trīs tūkstoši euro un 00 centi) apmērā.
2. Slēgt līgumu ar biedrību “REGBIJA KLUBS “VALMIERAS FĒNIKSS”” par
finansējuma izlietojumu un finansējuma atskaites iesniegšanas kārtību.
3. Finansējumu paredzēt no pamatbudžeta sadaļas – teritoriju attīstība.
Lēmums Nr.46 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
13.§
Par atbalstu politiski represēto personu dalībai pasākumos
(S.Karlivāne)
01.03.2019. tika saņemts iesniegums no Latvijas Politiski represēto apvienības Strenču
nodaļas ar lūgumu atbalstīt Strenču represēto biedrības Trikātas nodaļas biedru dalību dažādos
politiski represēto personām veltītos pasākumos 2019.gadā. Ņemot vērā 31.01.2019. saistošos
noteikumus “Par Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, Finanšu un attīstības
komitejas 21.03.2019. sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Inguna
Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Salvis
Rambols, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Nodrošināt ar transportu un segt dalības maksu Strenču represēto biedrības Trikātas
nodaļas biedru dalībai šādos pasākumos:
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2.

1.1. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumā Strenču dzelzceļa stacijā
un svētku pasākumā Trikātas kultūras namā 25.03.2019. (dalības maksa
156,00 euro);
1.2. Politiski represēto nokļūšanai uz Vidzemes zonas konferenci Mazsalacā 2019.gada
maija beigās;
1.3. Latvijas politiski represēto personu salidojumā Ikšķilē 24.08.2019. (dalības maksa
70,00 euro un transporta izdevumi);
1.4. Ziemassvētku pasākums Sibīrijas bērniem Rīgā 2019.gada decembrī (transports)
Līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas – kultūras pasākumi.

Lēmums Nr.47 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
14.§
Par finansējuma piešķiršanu sportam
(S.Karlivāne)
Izvērtējot saņemtos finansējuma pieteikumus atbalstam sportā 2019.gadā, 31.01.2019.
pieņemot saistošos noteikumus “Par Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada budžetu”
/Vārds, Uzvārds/ konceptuāli tika piešķirts finansējums 200,00 euro dalībai Pasaules
čempionātā krosmintonā. 2019.gada 12.martā Beverīnas novada pašvaldībā tika saņemts
iesniegums par finansējuma piešķiršanu /Vārds, Uzvārds/ saskaņā ar 27.09.2018. nolikuma
“Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Beverīnas novada pašvaldības
finansējuma saņemšanai sporta atbalstam” 9.punktu.
Ņemot vērā 31.01.2019. saistošos noteikumus “Par Beverīnas novada pašvaldības
2019.gada budžetu”, iesnieguma atbilstību nolikumam “Kārtība, kādā tiek iesniegti un
izskatīti pieteikumi Beverīnas novada pašvaldības finansējuma saņemšanai sporta atbalstam”,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks,
Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Salvis Rambols, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt EUR 200,00 (divi simti euro un 00 centi) /Vārds, Uzvārds/ ceļa izdevumu un
naktsmītnes izmaksu segšanai dalībai Pasaules čempionātā krosmintonā, kas norisināsies
04.-07.07.2019. Budapeštā, Ungārijā.
2. Slēgt vienošanos par piešķirtā finansējuma izlietojumu atskaiti.
3. Finansējumu paredzēt no budžeta sadaļas – pārējie kultūras pasākumi.
Lēmums Nr.48 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
15.§
Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu
(M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldības dome ir izskatījusi jautājumu par speciālistam izīrējamās
dzīvojamās telpas statusa noteikšanu diviem pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem ar
adresēm “Ūdriņas”-5A, Trikātas pagasts, Beverīnas novads, un “Druvas”-1, Trikātas pagasts,
Beverīnas novads.
Izvērtējot Beverīnas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
tika konstatēts, ka:
- dzīvoklis ar adresi “Ūdriņas”-5A, Trikātas pagasts, Beverīnas novads, pieder
pašvaldībai saskaņā ar Vidzemes rajona tiesas Trikātas pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr. 100000084546, dzīvokļa platība 34.1 m2;
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dzīvoklis ar adresi “Druvas”-1, Trikātas pagasts, Beverīnas novads, pieder pašvaldībai
saskaņā ar Vidzemes rajona tiesas Trikātas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.
100000188037 1, dzīvokļa platība 74.8 m2.
Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 11.panta trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu ir
tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai dzīvojamai telpai noteikt speciālistam
izīrējamas dzīvojamās telpas statusu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Uldis
Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Salvis Rambols, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Noteikt speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu dzīvojamām telpām ar adresi:
1. “Ūdriņas”-5A, Trikātas pagasts, Beverīnas novads;
2. “Druvas”-1, Trikātas pagasts, Beverīnas novads.
-

Lēmums Nr.49 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
16.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
1.
Beverīnas novada pašvaldības domes Nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas rīkoja pašvaldībai piederošā zemes gabala “Gauja 403”, kadastra Nr.9662 002 0315
izsoli.
Ar Beverīnas novada pašvaldības domes 31.01.2019. sēdes lēmumu Nr.19 (protokols
Nr.1, 20.§ “Par zemes gabala “Gauja 403”, Kauguru pagastā izsoli”) tika nolemts pārdot izolē
pašvaldībai piederošo zemes gabalu “Gauja 403”, kadastra Nr.9662 002 0315 un apstiprināta
izsoles 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”.
Pieteikšanās izsolei tika noteikta līdz 04.03.2019. plkst. 12.00.
Noteiktā laikā nepieteicās neviens pretendents.
Izsoles noteikumu 5.1.1.punkts nosaka, ka Izsoles atzīstama par nenotikušu, ja
noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
Ņemot vērā augstāk minēto, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Inguna Kondratjeva,
Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Salvis Rambols, Māris
Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atzīt zemes gabala “Gauja 403”, kadastra Nr.9662 002 0315, 04.03.2019. izsolei par
nenotikušu.
2. Zemes gabalu “Gauja 403”, kadastra Nr.9662 002 0315 nodot atkārtotai izsolei.
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
Lēmums Nr.50 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 11 lp.
2.
Beverīnas novada pašvaldības domes Nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas rīkoja pašvaldībai piederošā zemes gabala “Grīšļi 46”, kadastra Nr.9662 002 0668,
Kauguru pagastā izsoli.
Ar Beverīnas novada pašvaldības domes 31.01.2019. sēdes lēmumu Nr.18 (protokols
Nr.1, 18.§) “Par zemes gabala “Grīšļi 46”, Kauguru pagastā izsoli”, tika nolemts pārdot izsolē
pašvaldībai piederošo zemes gabalu “Grīšļi 46”, kadastra Nr.9662 002 0668 un apstiprināta
izsoles sākuma cena un izsoles noteikumi.
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Beverīnas novada pašvaldības mājas lapā www.beverinasnovads.lv tika publicēts
sludinājums par izsoli, izsoles noteikumi izvietoti pašvaldības administratīvajā ēkā un
publicēti sludinājumi laikrakstos “Liesma” un “Latvijas Vēstnesis”.
Pieteikšanās izsolei tika noteikta līdz 04.03.2019. plkst. 12.00.
Noteiktā laikā pieteicās trīs pretendenti
Beverīnas novada pašvaldības domes Nekustamo īpašumu atsavināšanas un izsoles
komisija saskaņā ar Izsoles noteikumiem rīkoja izsoli. Izsoles objekta sākuma cena tika
noteikta EUR 2300,00 (divi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi). Par izsoles objektu tika
nosolīti EUR 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti auro un 00 centi) un augstāko cenu nosolīja
Izsoles dalībnieks ar 1.kartas numuru – /Vārds, Uzvārds/.
Ņemot vērā augstāk minētu, kā arī pamatojoties uz pašvaldības Nekustamā īpašuma
Atsavināšanas un izsoles komisijas 03.01.2019. protokolu Nr.1, atklāti balsojot: PAR – 7
deputāti (Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns
Vaščenko, Salvis Rambols, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt 04.03.2019. notikušā zemes gabala “Grīšļi 46”, kadastra Nr.9662 002 0668
izsoles rezultātus – slēgt pirkuma līgumu ar zemes gabala “Grīšļi 46”, kadastra Nr.9662
002 0668, izsoles uzvarētāju /Vārds, Uzvārds/ par nosolīto augstāko cenu EUR 3500,00
(trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).
2. Atbildīgo par pirkuma līguma, nostiprinājuma lūguma sagatavošanu noteikt Juridisko
nodaļu.
Lēmums Nr.51 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
17.§
Par projekta “Dokumentācijas izstrāde Trikātas pilsdrupu konservācijas darbiem
un attīstībai” īstenošanas uzsākšanu
( L.Krūmiņa)
Beverīnas novada pašvaldība ir saņēmusi Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes
(NKMP) Kultūras pieminekļu glābšanas un restaurācijas programmas atbalstu dokumentācijas
izstrādei Trikātas pilsdrupu konservācijas darbiem un attīstībai, paredzot izstrādāt divus
dokumentus – Trikātas pilsdrupu konservācijas būvprojektu un attīstības metu.
Dokumentācijas izstrādes kopējās izmaksas ir EUR 14 671,25 ar PVN.
NKMP 22.03.2019. vēstulē Nr. 11-04.2/1405 norādīts, ka Pārvalde piešķir atbalstu
EUR 7000 apmērā Trikātas pilsdrupu konservācijas projekta izstrādei.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks,
Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Salvis Rambols, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Īstenot projektu “Dokumentācijas izstrāde Trikātas pilsdrupu konservācijas darbiem
un attīstībai” ar NKMP piešķirto atbalstu.
2. Nepieciešamo līdzfinansējumu paredzēt no pašvaldības 2019.gada budžeta
sadaļas “Teritoriju attīstība”.
Lēmums Nr.52 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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18.§
Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Kadiķi 2” nodošanu izsolei, izsoles sākuma
cenas un noteikumu apstiprināšanu
(M.Zvirbulis, C.Purgale)
Beverīnas novada pašvaldības dome izskata jautājumu par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma “Kadiķi 2”, kadastra Nr.9662 005 0040 nodošanu atsavināšanai, pārdodot
to izsolē ar augšupejošu soli
Izvērtējot Beverīnas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu
saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:
- nekustamais īpašums Kauguru pagastā „Kadiķi 2”, kadastra Nr.9662 005 0040, sastāv
no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9662 005 0040, platība 1,6051ha
un 9662 005 0041, platība 0,8181ha un divām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 9662
005 0040 001 un 9662 005 0040 002. Nekustamais īpašums “Kadiķi 2” ir reģistrēts
Vidzemes rajona tiesas
Kauguru pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā
Nr.100000176081 uz Beverīnas novada pašvaldības vārda;
- nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai;
- SIA “Latio Vērtētāji & Konsultanti Vidzemē” ir veikuši īpašuma novērtēšanu un tā
tirgus cena uz 2019.gada 27.martu ir aprēķināta EUR 6000,00 (seši tūkstoši euro un 00
centi). Nekustamā īpašuma “Kadiķi 2”, kadastra Nr.9662 005 0040 kadastrālā vērtība
2019.gadā ir EUR 7192,00 (septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit divi euro un 00
centi);
- pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas izdevumi sastāda EUR 290,40 (divi
simti deviņdesmit euro un 40 centi).
Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar:
- Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai;
- Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, kas nosaka, ka
mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, vai cita institūcija, kuras
valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta;
- Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma”5.panta piekto daļu, kas nosaka, ka
lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un,
ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un
atsavināšanas tiesību aprobežojumi.
Pamatojoties uz likumiem “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” un
“Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”, atklāti
balsojot: PAR – 5 deputāti (Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks, Romāns Vaščenko, Salvis
Rambols, Māris Zvirbulis), PRET – 1 (Cilda Purgale), ATTURAS – 1 (Inguna Kondratjeva),
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Kadiķi 2”, kadastra Nr.9662 005 0040,
Kauguru pagastā, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9662
005 0040, platība 1,6051ha un 9662 005 0041, platība 0,8181ha un divām būvēm ar
kadastra apzīmējumiem 9662 005 0040 001 un 9662 005 0040 002. pārdodot to izsolē
ar augšupejošu soli.
2. Atsavināšanas mērķi noteikt – uzņēmējdarbības, kas saistīta ar ražošanu attīstībai.
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Izsoles sākuma cenu noteikt EUR 7500,00 (Septiņi tūkstoši pieci simti euro un 00
centi) un izsoles soli EUR 200,00.
5. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisiju.
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Lēmums Nr.53 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 11 lp.
Sēdi slēdz plkst.16.45.
Pielikumā:
1. Lēmumi Nr.35–Nr.53 ar pielikumiem, pavisam uz 39 lp.
2. Nolikums “Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Beverīnas novada pašvaldībā”
ar pielikumiem, pavisam uz 6 lp.
3. Saistošie noteikumi Nr.2/2019 “Par sociālajiem pakalpojumiem Beverīnas novadā” un
to paskaidrojuma raksts, pavisam uz 4 lp.
4. Nolikums “Konkurss “Beverīnas novada sakoptākā sēta”” ar pielikumiem, pavisam uz
4 lp.
Sēdes vadītājs
2019.gada ___.______________

__________________Māris Zvirbulis

Sēdes protokolētāja
2019.gada ___.______________

__________________Raimonda Cielēna

Protokols parakstīts 03.04.2019.
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