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

DOMES IZBRAUKUMA SĒDES PROTOKOLS
Beverīnas novada Trikātas pagastā
2017.gada 30.martā

Nr.3

Sēde sasaukta plkst.15.00
Sēdi sāk plkst.15.00
Sēdi vada – Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Melngāršs
Protokolē – kancelejas vadītāja Raimonda Cielēna
Sēdē piedalās Beverīnas novada pašvaldības domes deputāti:
Cilda Purgale
Inguna Kondratjeva
Iveta Rambola
Mārtiņš Ābele
Sandris Brālēns
Romāns Vaščenko
Sergejs Melngāršs
Uldis Podnieks
Nepiedalās domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis (attaisnojošs iemesls).
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore Egita Biša
Juridiskās nodaļas vadītāja Vita Laure
Projektu vadības speciāliste Linda Krūmiņa
Nekustamo īpašumu speciāliste Zeltīte Munce
Darba kārtība /izsludinātā/:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par Kauguru pagasta pirmsskolas iestādes “Pasaciņa” nolikuma apstiprināšanu.
3. Par Brenguļu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.
4. Par projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā” nolikuma
apstiprināšanu.
5. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada 31.augusta
saistošajos noteikumos Nr.7/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Beverīnas
novada pašvaldībā “” apstiprināšanu.
6. Par saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību Beverīnas novadā” apstiprināšanu.
7. Par 2017.gada 2.marta saistošo noteikumu Nr.2/2017 “Par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” precizēšanu.
8. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Gatves”-10 atsavināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā „Dzirkaļi” atsavināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina dzēšanu.

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Brenguļu pagastā
“Stauži”.
13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Brenguļu pagastā
“Kalnciemi”.
14. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu.
15. Par līdzfinansējumu projektam.
16. Par domes priekšsēdētāja Māra Zvirbuļa komandējumu uz Giterslo apriņķi (Vācija).
Sēdes vadītājs S.Melngāršs ierosina sēdes darba kārtību papildināt ar vienu jautājumu: ”Par
nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina dzēšanu /V.Uzvārds/.”
Ierosina deputāte C.Purgale – nosaukumā neminēt personu, bet īpašuma nosaukumu.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), 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 Kauguru pagasta pirmsskolas iestādes “Pasaciņa” nolikuma apstiprināšanu.
3. Par Brenguļu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.
4. Par projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā” nolikuma
apstiprināšanu.
5. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada 31.augusta
saistošajos noteikumos Nr.7/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Beverīnas
novada pašvaldībā “” apstiprināšanu.
6. Par saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību Beverīnas novadā” apstiprināšanu.
7. Par 2017.gada 2.marta saistošo noteikumu Nr.2/2017 “Par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” precizēšanu.
8. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Gatves”-10 atsavināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā „Dzirkaļi” atsavināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina dzēšanu.
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Brenguļu pagastā
“Stauži”.
13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Brenguļu pagastā
“Kalnciemi”.
14. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu.
15. Par līdzfinansējumu projektam.
16. Par domes priekšsēdētāja Māra Zvirbuļa komandējumu uz Giterslo apriņķi (Vācija).
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina dzēšanu nekustamam īpašumam /nosaukums/.
1.§
Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
( E.Biša, C.Purgale, S.Melngāršs)
Z i ņ o izpilddirektore E.Biša:
- Par iepriekšējā domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu;
- Par kultūras pasākumiem un deju kolektīvu skates rezultātiem;
- Par Valsts kontroles revīzijas ziņojumu;
- Par iepirkumiem;
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- Par saimnieciskiem darbiem.
Z i ņ o deputāte C.Purgale:
- Par LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēdi 28.03.2017., kurā tika skatīti jautājumi par
Valsts kontroles veiktajām revīzijām, par plānotajām izmaiņām nodokļu politikā;
- Par Biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" ikgadējo kopsapulci 22.03.2017.
Z i ņ o domes priekšsēdētāja vietnieks S.Melngāršs par LPS domes sēdi 15.03.2017., kurā tika
skatīti jautājumi par valsts ceļu sakārtošanu un plānotajām izmaiņām nodokļu sistēmā.
2.§
Par Kauguru pagasta pirmsskolas iestādes “Pasaciņa” nolikuma apstiprināšanu
(V.Laure)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, ņemot vērā Finanšu
un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 23.03.2017. apvienotās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta
Rambola, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Kauguru pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikumu (pielikumā).
Lēmums Nr.26 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
3. §
Par Brenguļu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu
(V.Laure)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, ņemot vērā Finanšu
un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 23.03.2017. apvienotās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta
Rambola, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Brenguļu sākumskolas nolikumu (pielikumā).
Lēmums Nr.27 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
4. §
Par projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā” nolikuma
apstiprināšanu
(L.Krūmiņa)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības
un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 23.03.2017. apvienotās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums
Beverīnas novadā” nolikumu (pielikumā).
Lēmums Nr.28 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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5. §
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada 31.augusta
saistošajos noteikumos Nr.7/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Beverīnas
novada pašvaldībā “” apstiprināšanu
(Z.Munce)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.pantu un 45.pantu, ņemot vērā Finanšu un
attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 23.03.2017. apvienotās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4/2017 “Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības
2016.gada 31.augusta saistošajos noteikumos 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.
Lēmums Nr.29 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
6. §
Par saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību Beverīnas novadā” apstiprināšanu
(V.Laure)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.pantu un 45.pantu, ņemot vērā Finanšu un
attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 23.03.2017. apvienotās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5/2017 “Par sabiedrisko kārtību 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 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.
Lēmums Nr.30 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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7. §
Par 2017.gada 2.marta saistošo noteikumu Nr.2/2017 “Par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” precizēšanu
(V.Laure)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, ņemot vērā Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 23.marta atzinumā Nr.1-18/2424 par Beverīnas novada
pašvaldības 2017.gada 2.marta saistošajiem noteikumiem Nr.2/2017 “Par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas ” izteiktos
iebildumus, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izdarīt Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada 2.marta saistošajos noteikumos Nr.2/2017 “Par
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības
sasniegšanas ” šādus precizējumus:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā: “Par sociālajām garantijām bērnam
bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pēc pilngadības sasniegšanas”;
1.2. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ”Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”25².pantu” šādā redakcijā: ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”25².panta pirmo un piekto daļu”;
1.3. Svītrot no saistošo noteikumu tiesiskā pamatojuma skaitli un vārdu “22.punktu”;
1.4. Aizstāt visā tekstā terminu “bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns” ar terminu
“bērns bārenis un bērns, kurš palicis bez vecāku gādības”;
1.5. Aizstāt 2.punktā vārdu “sasniegšanas” ar vārdu “sasniegušiem”;
1.6. Svītrot saistošo noteikumu 4.un 5.punktu;
1.7. Izteikt saistošo noteikumu 6.punktu šādā redakcijā: “Ja pilngadību sasniegušais bērns
bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības (līdz 24 gadu vecumam), īrē dzīvojamo
platību, t. sk. no pašvaldības, pašvaldība sedz 50% no izdevumiem par dzīvojamās telpas
lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas
darbībām, par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija
apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze,
kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie
nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām
pārvaldīšanas darbībām, nepārsniedzot 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi) mēnesī.”.
1.8. Svītrot saistošo noteikumu 7.2.apakšpunktu;
1.9. Svītrot 10.punktā vārdus “viena mēneša laikā”.
2. Precizētos saistošos noteikumus publicēt Beverīnas novada pašvaldības mājaslapā.
3. Precizētos saistošos noteikumu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Lēmums Nr.31 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
8. §
Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Gatves”-10 atsavināšanu
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Atsavināt Beverīnas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Brenguļu pagastā
„Gatves” -10, kadastra Nr.9646 9000068 - 495/9367 domājamās daļas no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9646 003 0240, 495/9367 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra
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apzīmējumu 9646 003 0240 001 par cenu EUR 4009.00 (četri tūkstoši deviņi euro un 00 centi), par
zemi 285.73.00 EUR, par mājokli 3723.27 EUR. Nekustamais īpašums tiek pārdots, veicot
vienreizēju maksājumu vai uz nomaksu ne ilgāku par 5 gadiem.
Lēmums Nr.32 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
9. §
Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā „Dzirkaļi” atsavināšanu
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atcelt Beverīnas novada pašvaldības domes 06.10.2016. lēmumu Nr.127 (prot.Nr.13.,8.§) “Par
nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Dzirkaļi” atsavināšanu”.
2. Pārdot nekustamo īpašumu Brenguļu pagastā „Dzirkaļi” kadastra Nr. 9646 003 0123, kurš
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9646 003 0123, platība 8.7ha /Vārds,
Uzvārds/ par cenu EUR 12 949.00 (divpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit deviņi eiro un 00
centi). Nekustamais īpašums tiek pārdots, veicot vienreizēju maksājumu vai uz nomaksu ne
ilgāku par 5 gadiem.
Lēmums Nr.33 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
10. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina dzēšanu
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu nekustamam īpašumam [..]par 2016.gadu EUR
89.61 apmērā.
Lēmums Nr.34 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
11. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par kopējo summu 196.06EUR
[..]
Lēmums Nr.35 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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12. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Brenguļu pagastā
“Stauži”
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), 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 0086 sadalīšanu saskaņā ar SIA „Novadmērnieks”, reģ.
Nr.44103086130, zemes ierīkotājas Sarmītes Alekses, sertifikāta sērija BA, Nr.480 (projekts
parakstīts 21.03.2017.) izstrādāto zemes ierīcības projektu:
1.
1.projektētajai zemes vienībai (pēc zemes ierīcības projekta), plānotais zemes vienības
kadastra apzīmējums 9646 005 0089, platība 7.05,ha, saglabāt nosaukumu „Stauži” 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) un 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;
3.
2.projektētajai zemes vienībai (pēc zemes ierīcības projekta) plānotais zemes vienības
kadastra apzīmējums 9646 005 0090, platība 22.3ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 0101);
4.
no 2.projektētās zemes vienības (pēc zemes ierīcības projekta) ar plānoto zemes vienības
kadastra apzīmējumu 9646 005 0090 tiks veidots jauns īpašums ar nosaukumu “Vecstauži”.
Lēmums Nr.36 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
13. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Brenguļu pagastā
“Kalnciemi”
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kalnciemi”, kadastra Nr.9646 006 0009, sastāvā esošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9646 006 0009 sadalīšanu saskaņā ar SIA
„Novadmērnieks”, reģ. Nr.44103086130, zemes ierīkotājas Sarmītes Alekses, sertifikāta sērija BA,
Nr.480, (projekts parakstīts 22.03.2017.) izstrādāto zemes ierīcības projektu:
1.
1.projektētajai zemes vienībai (pēc zemes ierīcības projekta), plānotais zemes vienības
kadastra apzīmējums 9646 006 0165, platība 08,ha, saglabāt nosaukumu „Kalnciemi”
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) un ēkām ar kadastra
apzīmējumiem 9646 006 009 001, 9646 006 0009 002, 9646 006 0009 003, saglabāt
adresi “Kalnciemi”, Brenguļu pag., Beverīnas nov., LV-4245;
3.
2.projektētajai zemes vienībai (pēc zemes ierīcības projekta) plānotais zemes vienības
kadastra apzīmējums 9646 006 0166, platība 10.5ha, piešķirt nosaukumu “Kalnciema
pļava”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 0101);
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4.

2.projektētajai zemes vienībai (pēc zemes ierīcības projekta) un ēkai ar kadastra
apzīmējumu, 9646 006 0009 004, piešķirt adresi “Kalnciema pļava”, Brenguļu pag.,
Beverīnas nov., LV-4245;

Lēmums Nr.37 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
14. §
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
(S.Melngāršs, R.Vaščenko, S.Brālēns, C.Purgale)
I n f o r m ē sēdes vadītājs S.Melngāršs, ka ir iesniegti 2 lēmuma projekta varianti.
I z s a k ā s deputāts R.Vaščenko, ka ir veikti uzlabojumi, turpmāk tarifs izmainīsies, tuvāk realitātei
ir aprēķinātais izcenojums Mūrmuižā (2.variants).
I e r o s i n a deputāts S.Brālēns - tarifus pārskatīt pēc viena gada.
I z s a k ā s deputāte C.Purgale, ka jāveic izskaidrošanas darbs iedzīvotājiem.
Deputāti balso par 1.variantu.
Atklāti balsojot: PAR – 1 deputāts (Uldis Podnieks), PRET – 7 deputāti (Cilda Purgale, Inguna
Kondratjeva, Iveta Rambola Mārtiņš Ābele, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Romāns
Vaščenko), ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome lēmuma projektu:
“1. Noteikt vienoto tarifu visās apdzīvotās vietās Beverīnas novadā pēc vidējā aprēķinātā:
Ūdensapgāde – 1.72 EUR/m3 + PVN;
Kanalizācija – 2.12 EUR/m3 + PVN”.
1. Noteikt dzeramā ūdens patēriņa normu 7m3 uz 1 cilvēku mēnesī, kuru ņem par pamatu
maksājumu aprēķinam, ja nav uzstādīts vai nedarbojas ūdensskaitītājs.
2. Samaksu par asenizācijas pakalpojumiem Beverīnas novadā aprēķina pēc pakalpojuma
sniegšanas, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja rēķinu: proporcionāli patērētā ūdens
daudzumam vai īpašumā faktiski dzīvojošo cilvēku skaitam.
3. Finanšu nodaļai veikt tarifa pārskatīšanu pēc 1 gada.
4. Lēmums stājas spēkā ar 01.06.2017.
5. Ar šā lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē 31.08.2011. Beverīnas novada pašvaldības domes
lēmums “Par ūdenssaimniecības pakalpojumiem Beverīnas novadā”
nav pieņēmusi, jo pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 34.pantu, lēmums ir pieņemts, ja par
to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem.
Deputāti balso par 2.variantu.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Mārtiņš
Ābele, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Romāns Vaščenko) PRET - 1 deputāts (Uldis
Podnieks), ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt vienoto tarifu visās apdzīvotās vietās Beverīnas novadā pēc lielākā patērētāju skaita
aprēķina:
Ūdensapgāde – 1.21 EUR/m3 + PVN;
Kanalizācija – 1.49 EUR/m3 + PVN”.
2. Noteikt dzeramā ūdens patēriņa normu 7m3 uz 1 cilvēku mēnesī, kuru ņem par pamatu
maksājumu aprēķinam, ja nav uzstādīts vai nedarbojas ūdensskaitītājs.
3. Samaksu par asenizācijas pakalpojumiem Beverīnas novadā aprēķina pēc pakalpojuma
sniegšanas, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja rēķinu: proporcionāli patērētā ūdens
daudzumam vai īpašumā faktiski dzīvojošo cilvēku skaitam.
4. Finanšu nodaļai veikt tarifa pārskatīšanu pēc 1 gada.
5. Lēmums stājas spēkā ar 01.06.2017.
6. Ar šā lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē 31.08.2011. Beverīnas novada pašvaldības domes
lēmums “Par ūdenssaimniecības pakalpojumiem Beverīnas novadā”.
Lēmums Nr.38 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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15. §
Par līdzfinansējumu projektam
(L.Krūmiņa)
Beverīnas novada pašvaldības dome ir saņēmusi biedrības “Iespēju durvis”, reģistrācijas
Nr.40008168411, iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu 350,00 EUR apmērā dalībai
Vidzemes plānošanas reģiona rīkotajā projektu konkursā “Latvijas valsts mežu atbalstītā Vidzemes
kultūras programma 2017” ar projektu “Mana, tava dzimta Latvijai”.
Pamatojoties uz Nolikumu “Par kārtību, kādā Beverīnas novada pašvaldības dome atbalsta
nevalstiskās organizācijas un biedrības”, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna
Kondratjeva, Iveta Rambola, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs
Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Piešķirt biedrībai “Iespēju durvis” līdzfinansējumu 350,00 EUR apmērā dalībai Vidzemes
plānošanas reģiona rīkotajā projektu konkursā “Latvijas valsts mežu atbalstītā Vidzemes
kultūras programma 2017”ar projektu “Mana, tava dzimta Latvijai”, projekta kopējā summa
3463.00 EUR.
2. Līdzekļus piešķirt no budžeta sadaļas - atbalsts biedrībām, kods 06200.
Lēmums Nr.39 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
16. §
Par domes priekšsēdētāja Māra Zvirbuļa komandējumu uz Giterslo apriņķi (Vācija)
(E.Biša)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Mārtiņš
Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Komandēt domes priekšsēdētāju Māri Zvirbuli uz Giterslo apriņķi (Vācija) no 2017.gada
5.jūlija līdz 2017.gada 10.jūlijam. Vizītes tēma:25 gadu jubileja sadraudzībai.
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.
Lēmums Nr.40 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
17. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina dzēšanu nekustamam īpašumam /nosaukums/
(Z.Munce, C.Purgale)
Ziņo nekustamo īpašumu speciāliste Z.Munce par /Vārds, Uzvārds/ iesniegumu, kurā tiek
apstrīdēts nekustamā īpašuma nodokļa paziņojums par 2017.gadu par nekustamo īpašumu
/nosaukums/.
Ierosina deputāte C.Purgale – pirms lēmuma pieņemšanas pieprasīt kompetentām iestādēm
sniegt skaidrojumu par pašvaldības tiesībām aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli par šo
nekustamo īpašumu.
Deputāti vienojas – lēmumu nepieņemt, jautājuma izskatīšanu atlikt.
Sēde tiek slēgta plkst.17.00
Pielikumā:
1. Lēmumi Nr.26 – Nr.40 uz 15 lp.
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2. Kauguru pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikums uz 5 lp.
3. Brenguļu sākumskolas nolikums uz 6 lp.
4. Projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā” nolikums ar pielikumiem uz
13 lp.
5. Saistošie noteikumi Nr.4/2017 “Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada
31.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām
Beverīnas novada pašvaldībā “” un paskaidrojuma raksts, pavisam uz 2 lp.
6. Saistošie noteikumi Nr.5/2017 “Par sabiedrisko kārtību Beverīnas novadā” un
paskaidrojuma raksts, pavisam uz 5 lp.
7. Precizētie 2017.gada 2.marta saistošie noteikumi Nr.2/2017 “Par sociālajām garantijām
bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pēc pilngadības sasniegšanas”.
Uz 2 lp.
Sēdes vadītājs
2017.gada ___.______________

S.Melngāršs

Protokolētāja
2017.gada ___.______________

R.Cielēna

Protokols parakstīts 2017.gada 5.aprīlī
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