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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Beverīnas novada Brenguļu pagastā

2016.gada 31.augustā

Nr.12

Sēde sasaukta plkst.15.00
Sēdi sāk plkst.15.00
Sēdi vada – Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis
Protokolē – pašvaldības sekretāre Raimonda Cielēna
Sēdē piedalās Beverīnas novada pašvaldības domes deputāti:
Cilda Purgale
Inguna Kondratjeva
Māris Zvirbulis
Mārtiņš Ābele
Sandris Brālēns
Iveta Rambola
Romāns Vaščenko
Nepiedalās deputāti Sergejs Melngāršs (attaisnojošs iemesls), Uldis Podnieks (attaisnojošs
iemesls)
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore Egita Biša
Projektu speciāliste Linda Krūmiņa
Nekustamo īpašumu speciāliste Zeltīte Munce
Ekonomiste Signe Zvirbule
Galvenā grāmatvede Irīda Ivule
Sociālā dienesta vadītāja Austra Blīgzna-Vīķe
Darba kārtība /izsludinātā/:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par noteikumiem “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības finansējums
izglītības iestādēs”.
3. Par noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales kārtība
Beverīnas novada izglītības iestādēm”.
4. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos
Nr.1/2016 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu.
5. Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Beverīnas novada
pašvaldībā” apstiprināšanu.
6. Par Beverīnas novada pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plānu 2016.-2018.gadam.
7. Par pašvaldības dalību projektā darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.

specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros.
8. Par objektu darbības stratēģijām.
9. Par telpu nomas maksas izcenojumu aprēķināšanas metodiku informācijas, izglītības,
sporta un sociālās aprūpes dienas centrā “Kaimiņi”.
10. Par informācijas, izglītības, sporta un sociālās aprūpes dienas centra “Kaimiņi” telpu
nomas maksas izcenojumu apstiprināšanu.
11. Par ēdināšanas pabalstu.
12. Par finansiālu atbalstu sportistam.
13. Par termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa, nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā.
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Brenguļu pagastā
“Stauži”.
15. Par Trikātas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
16. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu vērtēšanas komisijas
apstiprināšanu.
Sēdes vadītājs Māris Zvirbulis ierosina:
- iekļaut sēdes darba kārtībā 1 papildus jautājumu “Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamam īpašumam Trikātas pagastā „Pekas””. Ziņo Z.Munce.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar grozījumiem.
Darba kārtība /grozītā/:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par noteikumiem “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības finansējums
izglītības iestādēs”.
3. Par noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales kārtība
Beverīnas novada izglītības iestādēm”.
4. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos
Nr.1/2016 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu.
5. Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Beverīnas novada
pašvaldībā” apstiprināšanu.
6. Par Beverīnas novada pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plānu 2016.-2018.gadam.
7. Par pašvaldības dalību projektā darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.
specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros.
8. Par objektu darbības stratēģijām.
9. Par telpu nomas maksas izcenojumu aprēķināšanas metodiku informācijas, izglītības,
sporta un sociālās aprūpes dienas centrā “Kaimiņi”.
10. Par informācijas, izglītības, sporta un sociālās aprūpes dienas centra “Kaimiņi” telpu
nomas maksas izcenojumu apstiprināšanu.
11. Par ēdināšanas pabalstu.
12. Par finansiālu atbalstu sportistam.
13. Par termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa, nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā.
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14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Brenguļu pagastā
“Stauži”.
15. Par Trikātas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
16. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu vērtēšanas komisijas
apstiprināšanu.
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Trikātas pagastā
„Pekas”.
1.§
Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
(M.Zvirbulis, E.Biša)
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Zvirbulis:
- par piedalīšanos Vācijas-Latvijas forumā (sadarbības konferencē) Valmierā un izglītības
darbinieku konferencē 31.08.2016. Valmieras sākumskolā;
- par darbu ar iedzīvotāju sūdzībām par ceļiem.
Ziņo izpilddirektore E.Biša:
- par Beverīnas novada svētku norisi;
- par novada skolu pieņemšanu,
- par ceļu un tiltu remontdarbiem;
- par attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas darbiem Trikātā un Brenguļos;
- Par apstiprinātajiem projektiem.
2.§
Par noteikumiem “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības
finansējums izglītības iestādēs”
(M.Zvirbulis, I.Ivule)
Sēdes vadītājs M.Zvirbulis informē, ka ir iesniegti 2 lēmuma projekti:
1.variants (Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteju 25.08.2016. apvienotās sēdes lēmums):
1. Apstiprināt noteikumus “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības
finansējums izglītības iestādēs” (pielikumā).
2. Noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri un ir spēkā līdz 2016.gada 31.decembrim.
3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu2016.gada 28.janvāra
noteikumus Nr.1-8/1-20216 “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības
finansējums izglītības iestādēs”.
2.variants (iesniedzis domes priekšsēdētājs M.Zvirbulis):
1. Apstiprināt noteikumus “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības
finansējums izglītības iestādēs” (pielikumā).
2. Noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri un ir spēkā līdz 2016.gada 30.septembrim.
3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu2016.gada 28.janvāra
noteikumus Nr.1-8/1-20216 “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības
finansējums izglītības iestādēs.
M.Zvirbulis aicina deputātus balsot par lēmuma projekta 1.variantu.
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Atklāti balsojot: PAR – 1 deputāts (Iveta Rambola), PRET –5 deputāti (Cilda Purgale,
Inguna Kondratjeva, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Sandris Brālēns), ATTURAS – 1 deputāts
(Romāns Vaščenko), Beverīnas novada pašvaldības dome lēmuma projektu:
1. Apstiprināt noteikumus “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības
finansējums izglītības iestādēs” (pielikumā).
2. Noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri un ir spēkā līdz 2016.gada 31.decembrim.
3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu2016.gada 28.janvāra
noteikumus Nr.1-8/1-20216 “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības
finansējums izglītības iestādēs”
nav pieņēmusi, jo pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 34.pantu, lēmums ir pieņemts, ja
par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem deputātiem.
M.Zvirbulis aicina deputātus balsot par lēmuma projekta 2.variantu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un 21.panta 23.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Māris Zvirbulis, Mārtiņš
Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns), PRET – nav, ATTURAS –1 (Iveta Rambola),
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt noteikumus “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības
finansējums izglītības iestādēs” (pielikumā).
2. Noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri un ir spēkā līdz 2016.gada 30.septembrim.
3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu2016.gada 28.janvāra
noteikumus Nr.1-8/1-20216 “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības
finansējums izglītības iestādēs.
Lēmums Nr.109 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
3.§
Par noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales
kārtība Beverīnas novada izglītības iestādēm”
(I.Ivule)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 25.08.2016.
apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Cilda Purgale, Inguna
Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris
Brālēns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt noteikumus “Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales
kārtība Beverīnas novada izglītības iestādēm” (pielikumā).
Lēmums Nr.110 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
4.§
Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos
Nr.1/2016 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu
( S.Zvirbule)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu “Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
25.08.2016. apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Cilda Purgale,
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Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris
Brālēns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6/2016 „Grozījumi 2016.gada 25. februāra saistošajos
noteikumos Nr.1/2016 „Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu””
(pielikumā).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
5.§
Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Beverīnas novada
pašvaldībā” apstiprināšanu
(Z.Munce)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās
daļas 15.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas 25.08.2016. apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7
deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele,
Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7/2016 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām
Beverīnas novada pašvaldībā” (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 pēc atzinuma saņemšanas no Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicēt Beverīnas novada pašvaldības
mājaslapā un 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 no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nav
saņēmusi.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
mājaslapā internetā.
6.§
Par Beverīnas novada pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plānu 2016.-2018.gadam
(E.Biša)
Lai nodrošinātu lietderīgu un likumīgu rīcību ar pašvaldības mantu, ierobežotu valsts
amatpersonu rīcību interešu konflikta situācijās, pilnveidotu iekšējās pretkorupcijas sistēmas,
stiprinātu ētiskumu pašvaldības iestādēs, pilnveidotu valsts amatpersonu zināšanas par
korupcijas novēršanas prasībām, mazinātu toleranci pret korupciju, nostiprinātu izpratni par
korupcijas nepieļaujamību, kā arī labas pārvaldības principu pašvaldības darbībā, pamatojoties
uz likuma "Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības
un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 25.08.2016. apvienotās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta
Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plānu 2016.2018.gadam (pielikumā).
2. Kontroli par plāna izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums Nr.111 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
7.§
Par pašvaldības dalību projektā darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.
specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros
(L.Krūmiņa)
Ievērojot Beverīnas novada Integrētajā attīstības programmā izvirzītos mērķus kultūras un
dabas mantojuma saglabāšanai un tūrisma attīstības plānošanai Beverīnas novadā, ir izteikts
priekšlikums piedalīties darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena
„Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķī
„Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to
saistītos pakalpojumus”, izstrādājot kopīgu projektu sadarbībā ar Raunas, Vecpiebalgas, Apes,
Mazsalacas, Ērgļu, Ropažu un Mālpils pašvaldībām par kopējo indikatīvo summu 2 500 000
EUR. Indikatīvi Beverīnas novada pašvaldība piedalās projektā ar ieguldījumiem un jaunu
pakalpojumu izveidošanu objektos Mūrmuižas nocietinātais tornis un Trikātas pilsdrupas.
Projekta apstiprināšanas gadījumā tā īstenošanas laiks paredzēts līdz 2022. gadam.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Piedalīties darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides
aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķī „Saglabāt,
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus”, izstrādājot kopīgu projektu sadarbībā ar Raunas, Vecpiebalgas, Apes,
Mazsalacas, Ērgļu, Ropažu un Mālpils pašvaldībām.
Lēmums Nr.112 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
8.§
Par objektu darbības stratēģijām
(L.Krūmiņa)
Ievērojot Beverīnas novada Integrētajā attīstības programmā izvirzītos mērķus kultūras
un dabas mantojuma saglabāšanai un tūrisma attīstības plānošanai Beverīnas novadā, ir
nepieciešams izstrādāt un apstiprināt darbības stratēģijas pašvaldības īpašumā esošajiem
kultūrvēsturiskajiem objektiem “Mūrmuižas nocietinātais tornis” un “Trikātas pilsdrupas”.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pārskatīt un atjaunot objekta darbības stratēģiju objektam “Mūrmuižas nocietinātais
tornis”.
2. Izstrādāt objekta darbības stratēģiju objektam “Trikātas pilsdrupas”.
3. Dokumentus izstrādāt līdz 2016.gada 1.decembrim. Par dokumentu izstrādāšanu
atbildīgs izpilddirektors.
Lēmums Nr.113 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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9.§
Par telpu nomas maksas izcenojumu aprēķināšanas metodiku informācijas, izglītības,
sporta un sociālās aprūpes dienas centrā “Kaimiņi”
(S.Zvirbule)
Ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas 25.08.2016. apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti
(Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns
Vaščenko, Sandris Brālēns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības
dome nolemj:
Apstiprināt noteikumus “Telpu nomas maksas izcenojumu aprēķināšanas metodika
informācijas, izglītības, sporta un sociālās aprūpes dienas centrā “Kaimiņi”” (pielikumā).
Lēmums Nr.114 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
10.§
Par informācijas, izglītības, sporta un sociālās aprūpes dienas centra “Kaimiņi” telpu
nomas maksas izcenojumu apstiprināšanu
(S.Zvirbule)
Ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas 25.08.2016. apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti
(Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns
Vaščenko, Sandris Brālēns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Apstiprināt šādus Informācijas, izglītības, sporta un sociālās aprūpes dienas centra
“Kaimiņi” telpu nomas maksas izcenojumus:

Pakalpojuma nosaukums
1. Universālā sporta zāles noma
1.1. visas zāles laukuma noma sporta pasākumam
(ieskaitot ģērbtuves)
1.2. tablo izmantošana
2. Saunas noma
2.1. Saunas telpa pasākumam (neatkarīgi no personu
skaita)
2.2. Saunas telpa frizierim, manikīram u.c.
pakalpojumiem
3. Apspriežu telpas noma I stāvā
4. Galerijas noma + bārs I stāvā
5. Apspriežu telpas noma II stāvā

Mērvienība

Summa
EUR bez
PVN

Summa
EUR ar
PVN

1h
1h

12.40
2.94

15.00
3.56

1h

23.39

28.30

diena
pasākums
pasākums
pasākums

8.82
11.49
10.29
15.97

10.67
13.90
12.45
19.32

1. Finanšu nodaļai veikt tarifa pārskatīšanu ne retāk kā reizi 3 gados vai būtiski mainoties
uzturēšanas izmaksām.
2. Atcelt 30.09.2009. Beverīnas novada pašvaldības domes lēmumu Nr.6., 21.§ “Maksas
pakalpojumu izcenojumi sporta un kultūras centrā “Kaimiņi” ’’.
Lēmums Nr.115 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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11.§
Par ēdināšanas pabalstu
(A.Blīgzna-Vīķe)
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apmaksāt uzturēšanās maksu (neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli) daudzbērnu ģimeņu
bērniem, kuri apmeklē Beverīnas novada izglītības iestāžu pirmsskolas bērnu grupas.
2. Lai saņemtu šo atvieglojumu, bērnu vecākiem vai aizbildņiem jāiesniedz iesniegums
Sociālajā dienestā.
3. Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2016.
Lēmums Nr.116 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
12.§
Par finansiālu atbalstu sportistam
(S.Zvirbule)
Beverīnas novada pašvaldības dome izskata Vidzemes sporta asociācijas, reģistrācijas
Nr.40008100508, 01.08.2016. iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu atlēta, Latvijas IV
olimpiādes bronzas medaļnieka un 2016.gada Latvijas čempiona airēšanas slalomā Kriša
Meļņikona dalībai 2016.gada Olimpisko cerību kausā Čehijā.
Izvērtējot Beverīnas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
25.08.2016. apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Cilda Purgale,
Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris
Brālēns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu 440.00 EUR Vidzemes sporta asociācijai Latvijas čempiona airēšanas
slalomā Kriša Meļņikona dalībai 2016. gada Olimpisko cerību kausā airēšanas slalomā
Čehijā šādiem mērķiem:
1.1. Ceļa izdevumiem 290.00 EUR;
1.2. Dalības maksai 30.00 EUR;
1.3. Inventāram 120.00 EUR.
2. Finansējumu paredzēt no budžeta sadaļas – pārējie kultūras pasākumi.
3. Juriskonsultei sagatavot līgumu par līdzekļu piešķiršanu.
Lēmums Nr.117 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
13.§
Par termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa, nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Piedzīt no /Vārds, Uzvārds/, personas kods [..], nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumu, kas uz 2016.gada 2.septembri sastāda EUR 49.61 (četrdesmit deviņi euro un 61
cents), kas sastāv no pamatparāda EUR 42.45 un kavējuma naudas EUR 7.16 par nekustamo
īpašumu [..], piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, tad kustamo un tad nekustamo
mantu.
Lēmums Nr.118 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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14.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Brenguļu pagastā
“Stauži”
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Stauži”, kadastra Nr.9646 005 0076, sastāvā esošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9646 005 0076 sadalīšanu saskaņā ar SIA „Vidzemes
mērnieks”, reģ. Nr.44103030828, zemes ierīkotāja Raita Kozulāna, sertifikāta Nr.
AA000000021, izstrādāto zemes ierīcības projektu:
1. 1.projektētajai zemes vienībai (pēc zemes ierīcības projekta) ar platību 22.8ha piešķirt
nosaukumu „Jaunstauži” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 0101);
2. 1.projektētajai zemes vienībai (pēc zemes ierīcības projekta) piešķirt adresi “Jaunstauži”,
Brenguļu pag., Beverīnas nov., LV-4245, ēkai ar kadastra apzīmējumu 9646 005 0076 001
mainīt adresi no “Stauži”, Brenguļu pag., Beverīnas nov., uz adresi “Jaunstauži”, Brenguļu
pag., Beverīnas nov., LV-4245;
3. 2.projektētajai zemes vienībai (pēc zemes ierīcības projekta) platību 29.2ha saglabāt
nosaukumu „Stauži” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 0101);
4. 2.projektētajai zemes vienībai (pēc zemes ierīcības projekta) un uz tā esošajām ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 9646 005 0076 002, 9646 005 0076 003, 9646 005 0076 004
saglabāt adresi “Stauži”, Brenguļu pag., Beverīnas nov., LV-4245.
Lēmums Nr.119 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
15.§
Par Trikātas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
25.08.2016. apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Cilda Purgale,
Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris
Brālēns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Trikātas pamatskolas nolikumu (pielikumā).
Lēmums Nr.120 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
16.§
Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu vērtēšanas komisijas
apstiprināšanu
(E.Biša)
Pamatojoties un 30.06.2016. saistošo noteikumu Nr.4/2016 “Par Beverīnas novada
pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” 2.4.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas un
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 25.08.2016. apvienotās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta
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Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu vērtēšanas
komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs
Linda Krūmiņa, projektu vadības speciāliste
Komisijas locekļi
Signe Zvirbule, ekonomiste,
Romāns Vaščenko, Kauguru saimniecības daļas tehniķis,
Jānis Fūrmanis, Brenguļu saimniecības daļas vadītājs,
Harijs Upenieks, Trikātas saimniecības daļas vadītājs
Lēmums Nr.121 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
17.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Trikātas pagastā
„Pekas”
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Pekas”, kadastra Nr.9484 003 0116, sastāvā esošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 003 0116 sadalīšanu saskaņā ar SIA „ZEMESRAKSTI”,
reģ. Nr.44103102632, zemes ierīkotājas Žanetes Leimanes, sertifikāta Nr. AA000000068,
izstrādāto zemes ierīcības projektu:
1. 1.projektētajai zemes vienībai (pēc zemes ierīcības projekta) ar platību 5.7ha piešķirt
nosaukumu „Mežapekas” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM 0201);
2. 2.projektētajai zemes vienībai (pēc zemes ierīcības projekta) ar platību 2.7ha piešķirt
nosaukumu „Laukupekas” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 0101);
3. 3.projektētajai zemes vienībai (pēc zemes ierīcības projekta) ar platību 1.0ha saglabāt
nosaukumu “Pekas” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 0101);
4. 3.projektētajai zemes vienībai – (pēc zemes ierīcības projekta) ar platību 1 ha un ēkām, kas
atrodas uz tās - (kadastra apzīmējumi 9484 003 0116 001, 9484 003 0016 002, 9484 003
0116 003) saglabāt adresi “Pekas”, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731.
Lēmums Nr.122 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
Sēde tiek slēgta plkst.16.00
Pielikumā:
1. Lēmumi Nr.109 – Nr.122 uz 14 lp.
2. Saistošie noteikumi Nr.6/2016 “Grozījumi 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos
Nr.1/2016 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” ar pielikumiem,
pavisam uz 4 lp.
3. Saistošie noteikumi Nr.7/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Beverīnas
novada pašvaldībā” un paskaidrojuma raksts, pavisam uz 3 lp.
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4. Noteikumi “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības finansējums
izglītības iestādēs” uz 2 lp.
5. Noteikumi “Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales kārtība
Beverīnas novada pašvaldības iestādēm” uz 2 lp.
6. Beverīnas novada pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plāns 2016.-2018.gadam uz 6 lp.
7. Noteikumi “Telpu nomas maksas izcenojumu aprēķināšanas metodika informācijas,
izglītības, sporta un sociālās aprūpes dienas centrā “Kaimiņi” uz 1 lp.
8. Trikātas pamatskolas nolikums uz 6 lp.
Sēdes vadītājs
2016.gada ___.______________

M.Zvirbulis

Protokolētāja
2016.gada ___.______________

R.Cielēna

Protokols parakstīts 05.09.2016.
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