LATVIJAS REPUBLIKA

BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA
Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206, tālr. 64226643, fakss 64226332, R eģ.Nr. 90009114148,
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SĒDES PROTOKOLS
Burtnieku novada Burtnieku pagastā
2010. gada 20.oktobrī
Sēde sasaukta
Sēdi atklāj

Sēdes vadītājs:
Protokoliste:

Nr. 12

plkst. 10.00
plkst. 10.00

Jānis Leitis
Rasma Matjuškova

Domes priekšsēdētājs
Lietvedības nodaļas vadītāja

Sēdē piedalās:
Deputāti:
1. Kārlis Sedvalds
2. Līga Stebere
3. Inese Gaumane
4. Aivars Zūlis
5. Jānis Matisons
6. Jānis Ķilpis
7. Igors Korņējevs
8. Dace Čilipāne
9. Raimonds Indrāns
10. Valērijs Pudenko
11. Jānis Jurašs
12. Edvīns Straume
13. Kārlis Greiškalns
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
1. Izpilddirektors
2. Juridiskās nodaļas vadītāja
3. Sabiedrisko attiecību speciāliste
4. Sociālā dienesta vadītāja
5. Ekonomiste – norēķinu grāmatvede
6. Zemes ierīkotāja
7. Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists
8. Personāla vadītāja
9. Attīstības nodaļas vadītāja
10. Attīstības nodaļas vadītājas vietniece

Māris Ērglis
Nērika Dubulte
Liene Stuce
Aleksandra Ločmele
Smaida Kraveca
Emīlija Gulbe
Ainārs Dreija
Māra Vītola
Kristīne Auziņa
Lienīte Priedāja-Klepere
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Pašvaldības kapitālsabiedrības darbinieki:
1.

„Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete”” valdes priekšsēdētājsMāris Heinols

Nepiedalās:
Deputāti:
1. Māris Rika

(Attaisnojošs iemesls)

Sēdes vadītājs Jānis LEITIS izsaka priekšlikumu pie papildus jautājumiem iekļaut jautājumu
par deputāta M.Rikas iesnieguma izskatīšanu.
Deputāts Kārlis SEDVALDS lūdz izslēgt no darba kārtības 23.jautājumu līdz apstākļu
noskaidrošanai.
Sēdes vadītājs Jānis LEITIS izsaka priekšlikumu balstot par Domes sēdes darba kārtību ar
papildinājumiem un grozījumiem.
Notiek balsojums par Domes sēdes darba kārtību ar 34.jautājumiem.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar papildinājumiem un grozījumiem, pavisam 34
jautājumiem.

Darba kārtība
1. Par „Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete””

nosaukuma maiņu - ziņo Rencēnu

pagasta pašvaldības SIA „ Renete” valdes priekšsēdētājs M.HEINOLS
2. Par „Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete”” valdes priekšsēdētāja atlīdzības
noteikšanu – Izpilddirektors M.ĒRGLIS
3. Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā – ziņo Rencēnu pagasta pašvaldības
SIA „ Renete” valdes priekšsēdētājs M.HEINOLS
4. Par nolikuma SOCIĀLĀS DZĪVOJAMĀS MĀJAS Alejas ielā 4A,Rencēnos Rencēnu
pagastā, Burtnieku novadā apstiprināšanu – ziņo Sociālā dienesta vadītāja A.LOČMELE
5. Par piedalīšanos projektu konkursā –ziņo Attīstības nodaļas vadītāja K.AUZIŅA
6. Par Burtnieka novada pašvaldības biedra statusu biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija” ziņo Attīstības nodaļas vadītājas vietniece L. PRIEDĀJA-KLEPERE
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7. Par Burtnieku novada pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas izvērtēšanas
komisijas apstiprināšanu – ziņo Juridiskās nodaļas vadītāja N.DUBULTE
8. Par dzīvojamās platības piešķiršanu – ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs
E.STRAUME
9. Par zemes nomas līguma slēgšanu bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzturēšanai Ēveles pagastā,
Burtnieku novadā – ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs E.STRAUME
10. Par pašvaldības saistošo noteikumu “Burtnieku novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas
kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
apstiprināšanu - ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja E.STRAUME
11. Par amata pienākumu daļēju pārtraukšanu uz laiku saglabājot mēnešalgu – ziņo Personāla
vadītāja M.VĪTOLA
12. Par izmaiņām Burtnieku novada pašvaldības

štatu sarakstā – ziņo Personāla vadītāja

M.VĪTOLA
13. Par Burtnieku novada pašvaldības valsts mērķdotācijas sadales kārtību –ziņo Izglītības
darba koordinatore I.GAUMANE
14. Par saistošiem noteikumiem Nr.__/2010 “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības
2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par Burtnieku novada pašvaldības
2010.gada pamatbudžetu”” – ziņo Ekonomiste-norēķinu grāmatvede S.KRAVECA
15. Par saistošiem noteikumiem Nr.__/2010 “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības
2010.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par Burtnieku novada
pašvaldības 2010.gada speciālo budžetu”” - ziņo Ekonomiste-norēķinu grāmatvede
S.KRAVECA
16. Par konkursa „Burtnieku novada sporta laureāts 2010” nolikuma apstiprināšanu - ziņo
Sporta dzīves koordinators I.KORŅĒJEVS
17. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PUČURGA” darbības izbeigšanu - ziņo Dabas
resursu nodaļas vadītājs R.INDRĀNS
18. Par komerciālās rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar Vecates pagasta Jāņa
Bērziņa zvejnieku saimniecību „Koksala” - ziņo Dabas resursu nodaļas vadītājs
R.INDRĀNS
19. Par komerciālās rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar Jāņa Eglīša zvejnieku
saimniecību - ziņo Dabas resursu nodaļas vadītājs R.INDRĀNS
20. Par komerciālās rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar J. Eglīša zvejnieku
saimniecību „Mezgli” - ziņo Dabas resursu nodaļas vadītājs R.INDRĀNS
21. Par komerciālās rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar Rencēnu pagasta
zvejnieku saimniecību „Rūķīši” - ziņo Dabas resursu nodaļas vadītājs R.INDRĀNS
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22. Par cirsmu izsoli - ziņo Dabas resursu nodaļas vadītājs R.INDRĀNS
23. Par zemes nomu (Sedas stāvlaukums) – Domes priekšsēdētāja vietnieks K.SEDVALDS
(Izslēgts no darba kārtības 20.10.2010.)
24. Par nosaukuma piešķiršanu – ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
25. Par zemes īpašuma “Purgulas” sadalīšanu - ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists
A.DREIJA
26. Par samaksas apmēra samazināšanu zemei ´´Kociņi´´, Burtnieku pagasts - ziņo Nekustamo
īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
27. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu ´´Rūķīši ´´ un ´´Rūķīši 4´´,Vecates pagasts Burtnieku pagasts - ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
28. Par zemes īpašuma “Gaitnieki” sadalīšanu - ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists
A.DREIJA
29. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu - ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists
A.DREIJA
30. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu – ziņo Zemes ierīkotāja E. GULBE
31. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu- ziņo Zemes ierīkotāja E. GULBE

Papildus jautājumi:
32. Par automašīnas pārdošanu izsolē – ziņo Izpilddirektors M.ĒRGLIS
33. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Domes priekšsēdētājam J.LEITIM – ziņo Domes
priekšsēdētājs J.LEITIS
34. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu – ziņo Nekustamo
īpašumu nodaļas vadītājs E.STRAUME
35. Deputāta Māra RIKAS iesnieguma izskatīšana – ziņo Domes priekšsēdētājs J.LEITIS
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1.§
Par „Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete”” nosaukuma maiņu
Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „ Renete” valdes priekšsēdētājs M.HEINOLS
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, uz likuma “Par valsts un
pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 47. panta pirmo daļu, saskaņā ar Burtnieku
novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.10.2010. atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Mainīt „Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete””, reģistrācijas Nr.44103001369,
juridiskā adrese Valmieras iela 12, Rencēni, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads nosaukumu
uz „SIA „Renete””.
2. Apstiprināt „SIA „Renete”” statūtu izdarīto grozījumu tekstu (Pielikums Nr.1).
2.§
Par „Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete”” valdes priekšsēdētāja atlīdzības
noteikšanu
Izpilddirektors M.ĒRGLIS
Izvērtējot Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete”” finanšu rādītājus (bilances
kopsummu un neto apgrozījumu), pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu un likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 14.panta pirmo daļu, 47. panta otro daļu, 48. panta pirmās daļas 8.punktu
un 30.03.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.311 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību
kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” 6.punktu, pamatojoties uz
Burtnieku novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 13.10.2010. atzinumu,
atklāti balsojot ar 10 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – 4
(K.Greiškalns, I.Korņējevs, J.Jurašs, J.Ķilpis) Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atbalstīt pašvaldības kapitālsabiedrības „Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete””
valdes priekšsēdētājam Mārim Heinolam mēneša atlīdzības paaugstināšanu un noteikt mēneša
atlīdzību 750,00 Ls apmērā par darbu valdē un pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā.
3.§
Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā
Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „ Renete” valdes priekšsēdētājs M.HEINOLS
Pamatojoties uz 2010.gada 7.oktobra Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete” valdes
sēdes lēmumu „Par dalību ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības proejktā” un 2008.gada
28.jūlija MK noteikumiem Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un
pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"", saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības
domes Tautsaimniecības un attītības komitejas un Finanšu komitejas 13.10.2010. atzinumu,
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atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete” ņemt dalību atklātā projektu iesniegumu
konkursā ar projektu „Ūdenssaimniecības sistēmu attīstība Burtnieku novada, Rencēnu
pagasta Rencēnu ciemā”.
2. Projekta plānotais kopējais attiecināmais finansējums sastāda Ls 340 000 (Trīs simti
tūkstoši četrdesmit lati un 00 santīmi), no tā Rencēnu pagasta pašvaldības SIA "Renete"
līdzfinansējums sastāda Ls 51 000 (Piecdesmit viens tūkstotis latu un 00 santīmi), ERAF
finansējums sastāda Ls 289 000 (Divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši latu un 00
santīmi).
3. Paredzēt projekta realizēšanas uzsākšanu 2011. gadā.
4. Sagatavot projekta pieteikumu iesniegšanai LR Vides ministrijā.
5. Projekta īstenošanai paredzēt aizdevuma ņemšanu Valsts kasē vai komercbankās.
4.§
Par nolikuma SOCIĀLĀS DZĪVOJAMĀS MĀJAS Alejas ielā 4A, Rencēnos Rencēnu pagastā,
Burtnieku novadā apstiprināšanu
Sociālā dienesta vadītāja A.LOČMELE
Lai nodrošinātu Burtnieku novada pašvaldības trūcīgās personas un sociāli mazaizsargātās
personas ar dzīvojamo platību atbilstoši viņu maksātspējai un pamatojoties uz likumu "Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām", pamatojoties uz Burtnieku novada
pašvaldības domes Veselības un sociālo lietu komitejas 13.10.2010. atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu par sociālo dzīvojamo māju Alejas ielā 4a, Rencēnos, Rencēnu
pagastā, Burtnieku novadā saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt kārtību, kādā personas (ģimenes) reģistrē un uzskaita Sociālās mājas dzīvokļa
rindā, saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Uzdot Burtnieku novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai A.Ločmelei nodrošināt
personas uzskaiti, saskaņā ar 1. un 2. punktā minēto nolikumu un kārtību.
5.§
Par piedalīšanos projektu konkursā
Attīstības nodaļas vadītāja K.AUZIŅA
Pamatojoties uz Eiropas Savienības 2007.-2013.gada Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros un ņemot
vērā nepieciešamību piesaistīt finansējumu tehnisko projektu izstrādei ceļam apkārt Burtnieka
ezeram un Valmiermuižas tornīša rekonstrukcijai un parka labiekārtošanai, saskaņā ar Burtnieku
novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attītības komitejas un Finanšu komitejas
13.10.2010. atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
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1. Piedalīties projektu konkursā ar projekta pieteikumu tehnisko projektu izstrādei ceļam
apkārt Burtnieku ezeram un Valmiermuižas tornīša rekonstrukcijai un parka izveidošanai.
2. Plānotais projekta finansējums Burtnieku novada pašvaldībai – EUR 150 000.00(Viens
simts piecdesmit tūkstoši eiro).
3. Paredzēt projekta realizēšanas uzsākšanu 2011. gadā.
6.§
Par Burtnieka novada pašvaldības biedra statusu
biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”
Attīstības nodaļas vadītājas vietniece L.PRIEDĀJA-KLEPERE
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldībā 30.09.2010 saņemto vēstuli Nr.57 no
Vidzemes tūrisma asociācijas ar aicinājumu Burtnieku novada pašvaldībai kļūt par asociācijas
biedru un ņemot vērā to, ka pirms teritoriālās reformas Burtnieku novads tika pārstāvēts kā
Valmieras rajons un izvērtējot Vidzemes tūrisma asociācijas sniegtās iespējas novadam
iekļauties tūrisma apritē un atbalstīt vietējos uzņēmējus jaunu tūrisma produktu attīstībā,
saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attītības komitejas un
Finanšu komitejas 13.10.2010. atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Burtnieku novada pašvaldības iesaistīšanos Vidzemes tūrisma asociācijā, kļūstot
par asociācijas biedru.
2. Paredzēt naudas līdzekļus biedra naudas iemaksai Ls 170,00 (Viens simts septiņdesmit
latu) gadā.
3. Atbildīgā persona par lēmuma izpildi L.PRIEDĀJA-KLEPERE.
4. Sagatavot projekta pieteikumu iesniegšanai Valsts reģionālās attīstības aģentūras
Apvienotajā tehniskajā sekretariātā.
5. Reizi sešos mēnešos sniegt Domei ziņojumu par sadarbības gaitu.

7.§
Par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas izvērtēšanas kārtību Burtnieku novada
pašvaldībā
Juridiskās nodaļas vadītāja N.Dubulte
Ņemot vērā izmaiņas tiesiskajā regulējumā, kas nosaka pašvaldību pirmpirkuma tiesību
izmantošanas kārtību, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.919 „Noteikumi par
vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” un saskaņā ar
Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attītības komitejas 13.10.2010.
atzinumu,
atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, I.Gaumane, A.Zūlis, J.Matisons,
J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume, K.Greiškalns),
PRET – nav, ATTURAS – 1 (L.Stebere), Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Pilnvarot pašvaldības amatpersonas un darbiniekus:
1.1.Ēveles pagasta pārvaldes vadītāju Līgu CIGUZI,
1.2.Rencēnu pagasta pārvaldes vadītāju Inesi SIPPO,

8

1.3.Matīšu pagasta pārvaldes vadītāju Anitu GRĪNŠTEINI,
1.4.Vecates pagasta pārvaldes vadītāju Maiju KOZLOVSKU,
1.5.Valmieras pagasta pārvaldes vadītāju Māru VĪTOLU,
1.6.Lietvedības nodaļas vadītāju Rasmu MATJUŠKOVU,
1.7.Lietvedi Inesi BĒRZIŅU,
1.8.Lietvedi – kasieri Litu OZERINSKU,
1.9.Pašvaldības sekretāri Vitu ZVEJNIECI
izsniegt Ministru kabineta noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību
pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 2.punktā minētās izziņas.
2. Pilnvarot Domes priekšsēdētāju Jāni LEITI parakstīt Ministru kabineta noteikumu Nr.919
„Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”
4.punktā minētās izziņas.
3. Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam Edvīnam STRAUMEM organizēt iesniegumu par
pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu izskatīšanu atbilstoši normatīvo tiesību aktu
prasībām.
4. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram Mārim ĒRGLIM.
8.§
Par dzīvojamās platības piešķiršanu
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs E.STRAUME
Pamatojoties Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attītības komitejas
13.10.2010. atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane,
A.Zūlis, J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs,
E.Straume, K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Piedāvāt V.P., personas kods xxxxxx-xxxxx, īrēt pašvaldības dzīvokli „Zilgmes-20”,
Ēveles pagastā, Burtnieku novadā.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
9.§
Par zemes nomas līguma slēgšanu bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzturēšanai Ēveles
pagastā, Burtnieku novadā
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs E.Straume
Lai nodrošinātu notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu Ēveles pagastā, Burtnieku novadā,
uzturēšanas un apsaimniekošanas pienākumu izpildi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu un
pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attītības komitejas un
Finanšu komitejas 13.10.2010. atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane,
A.Zūlis, J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs,
E.Straume, K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu par zemes gabala 1 ha platībā, kadastra numurs 94540070038, kas
atrodas „Āres”, Ēveles pagastā, Burtnieku novadā, iznomāšanu notekūdeņu
bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzturēšanai.
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2. Nomas līgumu noslēgt uz 1 (Vienu) gadu līdz 2011.gada 31. decembrim.
3. Nomas maksu noteikt Ls 360,00 (Trīs simti sešdesmit latu) lati gadā.
4. Ja viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas līgums netiek noslēgts
M. Baldiņa vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.
5. Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam Edvīnam STRAUMEM kontrolēt lēmuma
izpildi.
Pielikumā nomas līguma projekts uz 5 (piecām) lapām.
10. §
Par pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 32/2010 “Burtnieku novada pašvaldības
palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” apstiprināšanu
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs E.STRAUME
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļu , likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā” 27.² panta otrās daļas 4. punktu un saskaņā ar Burtnieku novada
pašvaldības domes Tautsaimniecības un attītības komitejas un Finanšu komitejas 13.10.2010.
atzinumiem,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane,
A.Zūlis, J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs,
E.Straume, K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.32/2010 “ Burtnieku
novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.
3. Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam E.STRAUMEM ziņot Domei par Pašvaldības
palīdzības piešķiršanas īstenošanas gaitu.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 6 lp.
saistošo noteikumu pielikums Nr.1 uz 4 lp.
saistošo noteikumu pielikums Nr.2 uz 2 lp.
11.§
Par amata pienākumu daļēju pārtraukšanu uz laiku saglabājot mēnešalgu
Personāla vadītāja M.VĪTOLA
Izvērtējot Izglītības darba koordinatores Ineses GAUMANES 2010.gada 14. septembra
iesniegumu un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 26.panta 1.punktu, kas nosaka, ja izglītības iegūšana prasa amata pienākumu pilnīgu vai
daļēju pārtraukšanu uz laiku, pašvaldības institūcija un amatpersona, vienojoties par mācību maksas
kompensācijas piešķiršanu, vienojas arī par mēnešalgas saglabāšanu un tās nosacījumiem, saskaņā
ar Burtnieku novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas
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13.10.2010. atzinumiem,
atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsošanā NEPIEDALĀS – 1 (I.Gaumane),
Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atļaut izglītības darba koordinatorei Inesei GAUMANEI pārtraukt amata pienākumu pildīšanu
katru nedēļu otrdienās uz laiku no 2010.gada oktobra līdz 2011.gada jūlijam saglabājot
mēnešalgu, sakarā ar mācībām Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas
Pedagoģijas fakultātē programmā – pirmsskolas un sākumskolas skolotājs.
2. I.Gaumanei katra semestra beigās iesniegt personāla vadītājai mācību iestādes izziņu par
sekmīgu studiju programmas apguvi.
3. Atbildīgā par lēmuma izpildi personāla vadītāja Māra VĪTOLA.
12.§
Par izmaiņām Burtnieku novada pašvaldības štatu sarakstā
Personāla vadītāja M.VĪTOLA
Izvērtējot
Burtnieku Ausekļa vidusskolas direktora Ulda Millera 2010.gada
07.oktobra un Sociālā dienesta vadītājas Aleksandras Ločmeles 2010.gada 04.oktobra
iesniegumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma pārejas noteikumu 8.punkta 1.daļu un organizatoriskiem pasākumiem, kas
saistīti ar Burtnieku novada pašvaldības funkciju pārskatīšanu, saskaņā ar Burtnieku novada
pašvaldības Darba samaksas komisijas 11.10.2010.atzinumu, pamatojoties uz Burtnieku novada
pašvaldības domes Finanšu komitejas 13.10.2010. atzinumu, deputāti vienojas balsot atsevišķi
par izskatāmā jautājuma 1.punkta 1.1., 1.2. apkšpunktiem un 1.3.apakšpunktu,
atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane,
A.Zūlis, J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, J.Jurašs, E.Straume, K.Greiškalns),
PRET – nav, ATTURAS – 2 (R.Indrāns, V.Pudenko), Burtnieku novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt šādus precizējumus Burtnieku novada pašvaldības štatu sarakstā ( apstiprināts 21.10.2009.
domes sēdē, protokols Nr. 9., 9.§ ar izmaiņām 04.11.2009., protokols Nr. 10., 2.§ , 27.01.2010. ,
protokols Nr.1.,2.§ un 17.03.2010., protokols Nr.3.,4.§, 21.04.2010., protokols Nr.4.,12.§,
19.05.2010., protokols Nr.5.,12.§, 16.06.2010. protokols Nr.7,44.§, 21.07.2010.protokolsNr.8., 4.§,
18.08.2010. protokols Nr.9., 3.§, 07.09.2010. Nr.10,3.§, 22.09.2010. protokols Nr.11,12.§):

1.1. Izslēgt tabulas 197.rindu skolas īres telpu sargs (Burtnieku Ausekļa vidusskola) 0,50
slodze Ls 90,00;
1.2. Izslēgt tabulas 198.rindu skolas īres telpu sargs (Burtnieku Ausekļa vidusskola) 0,50
slodze Ls 90,00.
atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane,
A.Zūlis, J.Matisons, J.Ķilpis, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, K.Greiškalns), PRET
– nav, ATTURAS – 2 (E.Straume, I.Korņējevs), Burtnieku novada pašvaldības dome
NOLEMJ:

11

1.3. Tabulas 38.rindā psihologs - skolām (Sociālais dienests) 4.ailē aizstāt ciparu ”0,50” ar
ciparu „1.00” un 5. ailē ciparus „270,00” ar cipariem „ 500,00”.
2. Štatu sarakstā izmaiņas Sociālā dienestā veiktas Sociālā dienesta budžeta ietvaros.
3. Atbildīgi par lēmuma izpildi personāla vadītāja Māra VĪTOLA un Burtnieku Ausekļa
vidusskolas direktors Uldis MILLERS.
13.§
Par Burtnieku novada pašvaldības valsts mērķdotācijas sadales kārtību
Izglītības darba koordinatore I.GAUMANE
Pamatojoties uz Ministra kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr.1616 „Kārtība,
kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu
darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai” un Ministru kabineta rīkojumu Nr.583 no 29.septembra 2010.gada,
pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
13.10.2010. atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane,
A.Zūlis, J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs,
E.Straume, K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Sadalīt mērķdotāciju, ievērojot izglītojamo skaitu katrā novada izglītības iestādē, no kura
aprēķina normēto izglītojamo skaitu:
1.1. Ēveles pamatskolā 63 izglītojamie, tajā skaitā 20 izglītojamie 1.-4.klasēs, 43
izglītojamie 5.-9.klasēs,
1.2. Matīšu pamatskolā 107 izglītojamie, tajā skaitā 48 izglītojamie 1.-4.klasēs, 59
izglītojamie 5.-9.klasēs un 5-6 gadīgie 20 izglītojamie
1.3. Rencēnu pamatskolā 96 izglītojamie , tajā skaitā 46 izglītojamie 1.-4.klasēs, 50
izglītojamie 5.-9.klasēs, un integrētie
izglītojamie ar speciālām vajadzībām 7
izglītojamie – 3 izglītojamie 1.-4.klasēs un 4 izglītojamie 5.-9.klasēs.
1.4. Burtnieku Ausekļa vidusskolā 124izglītojamie, tajā skaitā 35 izglītojamie 1.-4.klasēs, 61
izglītojamais 5.-9.klasē, 28 izglītojamie 10.-12.klasēs
1.5. Pirmsskolas izglītības iestādē „Zīļuks” 20 izglītojamie 5-6 gadīgie,
1.6. Burtnieku pirmsskolas izglītības iestādē 24 izglītojamie 5-6 gadīgie.
2. Mērķdotāciju pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām oktobra – decembra
mēnešiem LVL 70605 sadalīt:
2.1. Burtnieku Ausekļa vidusskolai
LVL 23268
2.2. Ēveles pamatskolai
LVL 11040
2.3. Matīšu pamatskolai
LVL 18081
2.4. Rencēnu pamatskolai
LVL 18216
3. Mērķdotāciju pašvaldību izglītību iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā
nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām oktobra – decembra mēnešiem LVL 5961 sadalīt:
3.1.Matīšu pamatskolai
LVL 1863
3.2. Burtnieku pirmsskolas izglītības iestādei LVL 2235
3.3. Pirmskolu izglītības iestādei „Zīļuks”
LVL 1863
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4. Mērķdotāciju interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām oktobra – decembra
mēnešiem 3370 LVL sadalīt:
4.1. Burtnieku Ausekļa vidusskolai
LVL 1053
4.2. Ēveles pamatskolai
LVL 534
4.3. Matīšu pamatskola
LVL 909
4.4. Rencēnu pamatskolai
LVL 874
5. Noteiktā mērķdotācijas sadales kārtība ir spēkā līdz 2010.gada 31.decembrim
14.§
Par saistošiem noteikumiem Nr.30/2010
“Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1/2010 „Par Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžetu””
Ekonomiste-norēķinu grāmatvede S.KRAVECA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas, Finanšu komitejas, Veselības un cosiālo lietu komitejas, Izglītības un sporta komitejas
13.10.2010 atzinumem,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane,
A.Zūlis, J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs,
E.Straume, K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.30/2010 “Grozījumi
Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par
Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžetu””.
Pielikumā – Saistošie noteikumi Nr.30/2010 ar pielikumiem.
15.§
Par saistošiem noteikumiem Nr.31/2010
“Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada 17.februāra saistošajos noteikumos
Nr.1/2010 „Par Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada speciālo budžetu””
Ekonomiste-norēķinu grāmatvede S.KRAVECA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas, Finanšu komitejas 13.10.2010 atzinumem,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane,
A.Zūlis, J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs,
E.Straume, K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.31/2010 “Grozījumi
Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par
Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžetu””.
Pielikumā – Saistošie noteikumi Nr.31/2010 ar pielikumiem.
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16.§
Par konkursa „Burtnieku novada sporta laureāts 2010” nolikumu
Sporta darba koordinators I.KORŅĒJEVS
Deputāti vienbalsīgi vienojas uzdot Sporta padomei veikt papildinājumus un
grozījumus Nolikumā „Burtnieku novada sporta laureāts 2010”.
Jautājuma izskatīšana atlikta uz nākošo Domes sēdi.
17.§
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PUČURGA” darbības izbeigšanu
Dabas resursu nodaļas vadītājs R.INDRĀNS
Izvērtējot pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PUČURGA” darbību laika
periodā no 2009.gada aprīļa līdz 2010. gada oktobrim, uzklausot SIA „PUČURGA” valdes
priekšsēdētāja I.Korņējeva, Dabas resursu nodaļas vadītāja R.Indrāna un izpilddirektora M.Ērgļa
ziņojumus un konstatējot, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PUČURGA” nav sasniegusi tai
izvirzītos mērķus un uzdevumus, lai racionālāk izmantotu pašvaldības resursus un samazinātu
izdevumus, kā arī nodrošinātu pašvaldības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likumā
noteiktajiem priekšnoteikumiem komercdarbības veikšanai,
pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Komerclikuma
312.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 48.panta pirmās daļas 11.punktu, 56.panta otrās daļas 1.punktu, 99.panta
pirmās daļas 1.punktu, 100.panta trešo daļu,
pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas un Finanšu komitejas 13.10.2010 atzinumem,
atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane,
A.Zūlis, J.Matisons, J.Ķilpis, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, E.Straume, K.Greiškalns),
PRET – nav, ATTURAS – 2 (J.Jurašs, I.Korņējevs), Burtnieku novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Izbeigt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PUČURGA”, vienotais reģistrācijas
Nr.54103055221, juridiskā adrese Upes iela 22, Matīši, Matīšu pagasts, Burtnieku novads,
darbību, likvidējot minēto kapitālsabiedrību.
2. Noteikt, ka Burtnieku novada pašvaldība ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PUČURGA”
tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmēja.
3. Iecelt Burtnieku novada pašvaldības Juridiskās nodaļas jurista palīgu Viju LĀNI (personas
kods xxxxxx-xxxxx, pase xxxxxxx izdota xxxxxxx Valmieras pasu daļā, dzīvo xxxxxx iela,
Valmiera) par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PUČURGA” likvidatoru.
Saskaņā ar Komerclikuma 322.panta ceturto daļu likvidators ir pilnvarots veikt darbības
atsevišķi.
4. Ar likvidāciju saistītos izdevumus segt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PUČURGA”
līdzekļiem.
5. Likvidatoram iesniegt LR Uzņēmumu reģistrā pieteikumu par komercsabiedrības darbības
izbeigšanu likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.
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18.§
Par komerciālās rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar Vecates pagasta
Jāņa Bērziņa zvejnieku saimniecību „Koksala”
Dabas resursu nodaļas vadītājs R.INDRĀNS
Dabas resursu nodaļas vadītājs Raimonds INDRĀNS ziņo, ka Burtnieku novada
pašvaldība 2010. gada 11.augustā ir saņēmusi Vecates pagasta Jāņa Bērziņa zv/s Koksala, reģ.
Nr. LV44101032608, iesniegumu ar lūgumu pagarināt komerciālās rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumu līdz 2021. gada 31. decembrim. Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļa nosaka, ka
iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam,
kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar
zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un
ievērojis zveju regulējošos noteikumus.
Savukārt 11.08.2009.Ministru kabineta noteikumu Nr.918. „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 43. punkts nosaka, ka,
ja rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumu skaits pārsniedz neiznomāto un brīvi pieejamo
rūpnieciskās zvejas tiesību iespējas, rīko rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli.
Burtnieku novada pašvaldība ir saņēmusi 4 (četru) Burtnieku ezerā zvejojošu zvejnieku
saimniecību, kurām zvejas tiesību nomas līgumi Burtnieku ezerā beidzas 2010.gada 31.
decembrī, iesniegumus ar lūgumu pagarināt esošos nomas līgumus nepalielinot to apjomus.
Tādejādi kopējais zvejas limitu pieprasījums nepārsniedz brīvo komerciālās rūpnieciskās zvejas
rīku limitu 2011. – 2013. gadiem un Zvejniecības likums paredz līgumu pagarināšanu bez zvejas
tiesību nomas izsoles rīkošanas.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918.
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 9. punktu un 27.1. punktu, kas nosaka nomas līguma termiņu no trim līdz 15 gadiem, kā
arī, ņemot vērā zvejnieku saimniecību izteikto ierosinājumu, papildus zvejas tiesību nomas
maksai iekļaut līguma papildus nosacījumos zvejnieku saimniecību iemaksu 2 (divi) LVL par
zvejas tīkla 1 metru pašvaldības budžetā zivju resursu atjaunošanai, aizsardzībai un dabīgā nārsta
vietu atjaunošanai un saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu R.INDRĀNS izsaka priekšlikumus:
1.

2.
3.

Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu ar Vecates pagasta Jāņa Bērziņa zv/s “Koksala”, reģ. Nr.
LV44101032608, par zveju Burtnieku ezerā ar 300m zvejas tīklu limitu no 2011. gada 1.
janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim, iekļaujot līguma papildus nosacījumos maksu zivju
resursu atražošanas un aizsardzības pasākumu finansēšanai Ls 2 (divi lati) par vienu zvejas
tīkla metru.
Izdot speciālo atļauju komercdarbībai zvejniecībā līdz 2011.gada 31.decembrim.
Piešķirt komerciālās rūpnieciskās zvejas limitu 2011. gadam 300 m apjomā.
DEBATES:

Deputāts Jānis ĶILPIS iebilst par līguma termiņu, jo dažām Burtnieku novada zvejnieku
saimniecībām šis termiņš ir līdz 2021.gadam. J.Ķilpis izsaka priekšlikumu, lai ievērotu
vienlīdzības principu, slēgt zvejas tiesību nomas līgumu ar Jāņa Bērziņa zv/s „ Koksala”, kā arī
ar Jāņa Eglīša zvejnieku saimniecību, J. Eglīša zvejnieku saimniecību „Mezgli” un Rencēnu
pagasta zvejnieku saimniecību „Rūķīši” līdz 2021.gadam.
Deputāts Kārlis GREIŠKALNS piekrīt J.Ķilpja priekšlikumam, jo komercdarbība ir
ilgtermiņa darbība, un deputātiem nevajadzētu to ierobežot.
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Sēdes vadītājs Jānis LEITIS ierosina balsot par diviem priekšlikumiem:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu ar Vecates pagasta Jāņa Bērziņa zv/s “Koksala”
līdz 2013.gadam;
2. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu ar Vecates pagasta Jāņa Bērziņa zv/s “Koksala” līdz
2021.gadam
notiek balsojums par 1.priekšlikumu:
atklāti balsojot ar 7 balsīm PAR (J.Leitis, L.Stebere, J.Matisons, D.Čilipāne,
R.Indrāns, V.Pudenko, E.Straume), PRET – 6 (A.Zūlis, J.Ķilpis, I.Korņējevs, I.Gaumane,
J.Jurašs, K.Greiškalns) ATTURAS – 1 (K.Sedvalds), Burtnieku novada pašvaldības dome,
pamatojoties uz balsojumu, LĒMUMU NAV PIEŅĒMUSI.
19.§
Par komerciālās rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar Jāņa Eglīša
zvejnieku saimniecību
Dabas resursu nodaļas vadītājs R.INDRĀNS
Dabas resursu nodaļas vadītājs Raimonds INDRĀNS ziņo, ka Burtnieku novada
pašvaldība 2010. gada 11.augustā ir saņēmusi Jāņa Eglīša zv/s, reģ. Nr. LV44101032612,
iesniegumu ar lūgumu pagarināt komerciālās rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu līdz
2021. gada 31. decembrim. Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļa nosaka, ka iznomājot zvejas
tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas
attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu
atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju
regulējošos noteikumus.
Savukārt 11.08.2009.Ministru kabineta noteikumu Nr.918. „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 43. punkts nosaka, ka,
ja rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumu skaits pārsniedz neiznomāto un brīvi pieejamo
rūpnieciskās zvejas tiesību iespējas, rīko rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli.
Burtnieku novada pašvaldība ir saņēmusi 4 (četru) Burtnieku ezerā zvejojošu zvejnieku
saimniecību, kurām zvejas tiesību nomas līgumi Burtnieku ezerā beidzas 2010.gada 31.
decembrī, iesniegumus ar lūgumu pagarināt esošos nomas līgumus nepalielinot to apjomus.
Tādejādi kopējais zvejas limitu pieprasījums nepārsniedz brīvo komerciālās rūpnieciskās zvejas
rīku limitu 2011. – 2013. gadiem un Zvejniecības likums paredz līgumu pagarināšanu bez zvejas
tiesību nomas izsoles rīkošanas.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918.
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 9. punktu un 27.1. punktu, kas nosaka nomas līguma termiņu no trim līdz 15 gadiem, kā
arī, ņemot vērā zvejnieku saimniecību izteikto ierosinājumu, papildus zvejas tiesību nomas
maksai iekļaut līguma papildus nosacījumos zvejnieku saimniecību iemaksu 2 (divi) LVL par
zvejas tīkla 1 metru pašvaldības budžetā zivju resursu atjaunošanai, aizsardzībai un dabīgā nārsta
vietu atjaunošanai un saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu R.INDRĀNS izsaka priekšlikumus:
1.

Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu ar Jāņa Eglīša zvejnieku saimniecību, reģ. Nr.
LV44101032612, par zveju Burtnieku ezerā ar 300m zvejas tīklu limitu no 2011. gada 1.
janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim, iekļaujot līguma papildus nosacījumos maksu zivju
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2.
3.

resursu atražošanas un aizsardzības pasākumu finansēšanai Ls 2 (divi lati) par vienu zvejas
tīkla metru.
Izdot speciālo atļauju komercdarbībai zvejniecībā līdz 2011.gada 31.decembrim.
Piešķirt komerciālās rūpnieciskās zvejas limitu 2011. gadam 300 m apjomā.

Pamatojoties uz debatēs izteiktajiem diviem priekšlikumiem par zvejas tiesību nomas
līgumu termiņiem:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu ar Jāņa Ēglīša zvejnieku saimniecību līdz
2013.gadam;
2. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu ar Jāņa Ēglīša zvejnieku saimniecību līdz 2021.gadam
notiek balsojums par 1.priekšlikumu:
atklāti balsojot ar 7 balsīm PAR (J.Leitis, L.Stebere, J.Matisons, D.Čilipāne,
R.Indrāns, V.Pudenko, E.Straume), PRET – 6 (A.Zūlis, J.Ķilpis, I.Korņējevs, I.Gaumane,
J.Jurašs, K.Greiškalns) ATTURAS – 1 (K.Sedvalds), Burtnieku novada pašvaldības dome,
pamatojoties uz balsojumu, LĒMUMU NAV PIEŅĒMUSI.
20.§
Par komerciālās rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar J. Eglīša zvejnieku
saimniecību „Mezgli”
Dabas resursu nodaļas vadītājs R.INDRĀNS
Dabas resursu nodaļas vadītājs Raimonds INDRĀNS ziņo, ka Burtnieku novada
pašvaldība 2010. gada 11.augustā ir saņēmusi Jura Eglīša zv/s Mezgli, reģ. Nr. LV44101032576,
iesniegumu ar lūgumu pagarināt komerciālās rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu līdz
2021. gada 31. decembrim. Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļa nosaka, ka iznomājot zvejas
tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas
attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu
atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju
regulējošos noteikumus.
Savukārt 11.08.2009.Ministru kabineta noteikumu Nr.918. „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 43. punkts nosaka, ka,
ja rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumu skaits pārsniedz neiznomāto un brīvi pieejamo
rūpnieciskās zvejas tiesību iespējas, rīko rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli.
Burtnieku novada pašvaldība ir saņēmusi 4 (četru) Burtnieku ezerā zvejojošu zvejnieku
saimniecību, kurām zvejas tiesību nomas līgumi Burtnieku ezerā beidzas 2010.gada 31.
decembrī, iesniegumus ar lūgumu pagarināt esošos nomas līgumus nepalielinot to apjomus.
Tādejādi kopējais zvejas limitu pieprasījums nepārsniedz brīvo komerciālās rūpnieciskās zvejas
rīku limitu 2011. – 2013. gadiem un Zvejniecības likums paredz līgumu pagarināšanu bez zvejas
tiesību nomas izsoles rīkošanas.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918.
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 9. punktu un 27.1. punktu, kas nosaka nomas līguma termiņu no trim līdz 15 gadiem, kā
arī, ņemot vērā zvejnieku saimniecību izteikto ierosinājumu, papildus zvejas tiesību nomas
maksai iekļaut līguma papildus nosacījumos zvejnieku saimniecību iemaksu 2 (divi) LVL par
zvejas tīkla 1 metru pašvaldības budžetā zivju resursu atjaunošanai, aizsardzībai un dabīgā nārsta
vietu atjaunošanai un saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu R.INDRĀNS izsaka priekšlikumus:
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1.

2.
3.

Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu ar J.Eglīša zv/s “Mezgli”, reģ. Nr. LV44101032576, par
zveju Burtnieku ezerā ar 125m zvejas tīklu limitu no 2011. gada 1. janvāra līdz 2013. gada
31. decembrim, iekļaujot līguma papildus nosacījumos maksu zivju resursu atražošanas un
aizsardzības pasākumu finansēšanai Ls 2 (divi lati) par vienu zvejas tīkla metru.
Izdot speciālo atļauju komercdarbībai zvejniecībā līdz 2011.gada 31.decembrim.
Piešķirt komerciālās rūpnieciskās zvejas limitu 2011. gadam 125 m apjomā.

Pamatojoties uz debatēs izteiktajiem diviem priekšlikumiem par zvejas tiesību nomas
līgumu termiņiem:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu ar J. Eglīša zvejnieku saimniecību „Mezgli” līdz
2013.gadam;
2. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu ar J.Eglīša zv/s “Mezgli” līdz 2021.gadam
notiek balsojums par 1.priekšlikumu:
atklāti balsojot ar 7 balsīm PAR (J.Leitis, L.Stebere, J.Matisons, D.Čilipāne,
R.Indrāns, V.Pudenko, E.Straume), PRET – 6 (A.Zūlis, J.Ķilpis, I.Korņējevs, I.Gaumane,
J.Jurašs, K.Greiškalns) ATTURAS – 1 (K.Sedvalds), Burtnieku novada pašvaldības dome,
pamatojoties uz balsojumu, LĒMUMU NAV PIEŅĒMUSI.
21.§
Par komerciālās rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar Rencēnu pagasta
zvejnieku saimniecību „Rūķīši”
Dabas resursu nodaļas vadītājs R.INDRĀNS
Dabas resursu nodaļas vadītājs Raimonds INDRĀNS ziņo, ka Burtnieku novada
pašvaldība 2010. gada 11.augustā ir saņēmusi Rencēnu pagasta z/s Rūķīši, reģ. Nr.
LV44101004214, iesniegumu ar lūgumu pagarināt komerciālās rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumu līdz 2021. gada 31. decembrim.
Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļa nosaka, ka iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir
tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības
teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un
pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos
noteikumus.
Savukārt 11.08.2009.Ministru kabineta noteikumu Nr.918. „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 43. punkts nosaka, ka,
ja rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumu skaits pārsniedz neiznomāto un brīvi pieejamo
rūpnieciskās zvejas tiesību iespējas, rīko rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli.
Burtnieku novada pašvaldība ir saņēmusi 4 (četru) Burtnieku ezerā zvejojošu zvejnieku
saimniecību, kurām zvejas tiesību nomas līgumi Burtnieku ezerā beidzas 2010.gada 31.
decembrī, iesniegumus ar lūgumu pagarināt esošos nomas līgumus nepalielinot to apjomus.
Tādejādi kopējais zvejas limitu pieprasījums nepārsniedz brīvo komerciālās rūpnieciskās zvejas
rīku limitu 2011. – 2013. gadiem un Zvejniecības likums paredz līgumu pagarināšanu bez zvejas
tiesību nomas izsoles rīkošanas.
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Pamatojoties uz iepriekš minēto, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918.
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 9. punktu un 27.1. punktu, kas nosaka nomas līguma termiņu no trim līdz 15 gadiem, kā
arī, ņemot vērā zvejnieku saimniecību izteikto ierosinājumu, papildus zvejas tiesību nomas
maksai iekļaut līguma papildus nosacījumos zvejnieku saimniecību iemaksu 2 (divi) LVL par
zvejas tīkla 1 metru pašvaldības budžetā zivju resursu atjaunošanai, aizsardzībai un dabīgā nārsta
vietu atjaunošanai un saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu R.INDRĀNS izsaka priekšlikumus:
1.

2.
3.

Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu ar Rencēnu pagasta z/s “Rūķīši”, reģ. Nr.
LV44101004214, par zveju ar 325m zvejas tīklu limitu no 2011. gada 1. janvāra līdz 2013.
gada 31. decembrim, iekļaujot līguma papildus nosacījumos maksu zivju resursu atražošanas
un aizsardzības pasākumu finansēšanai Ls 2 (divi lati) par vienu zvejas tīkla metru.
Izdot speciālo atļauju komercdarbībai zvejniecībā līdz 2011.gada 31.decembrim.
Piešķirt komerciālās rūpnieciskās zvejas limitu 2011. gadam 325 m apjomā.

Pamatojoties uz debatēs izteiktajiem diviem priekšlikumiem par zvejas tiesību nomas
līgumu termiņiem:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu ar Rencēnu pagasta zvejnieku saimniecību
„Rūķīši” līdz 2013.gadam;
2. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu ar Rencēnu pagasta z/s “Rūķīši” līdz 2021.gadam
notiek balsojums par 1.priekšlikumu:
atklāti balsojot ar 7 balsīm PAR (J.Leitis, L.Stebere, J.Matisons, D.Čilipāne,
R.Indrāns, V.Pudenko, E.Straume), PRET – 6 (A.Zūlis, J.Ķilpis, I.Korņējevs, I.Gaumane,
J.Jurašs, K.Greiškalns) ATTURAS – 1 (K.Sedvalds), Burtnieku novada pašvaldības dome,
pamatojoties uz balsojumu, LĒMUMU NAV PIEŅĒMUSI.
22.§
Par cirsmu izsoli
Dabas resursu nodaļas vadītājs I.INDRĀNS
Pamatojoties uz Burtnieku novada domes lēmumu, par līdzfinansējuma piešķiršanu
„Lauku attīstības programmas 2007-2013. gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai
iedzīvotājiem un iedzīvotājiem” ietvaros”, paredzēto projektu realizācijai Burtnieku novada
pašvaldības teritorijā, kas paredz daļu no līdzfinansējuma segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem
un daļu no pašvaldības īpašumā esošo mežu ciršanas izsoļu rezultātā iegūtajiem līdzekļiem un
saskaņā ar Burtnieku novada domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.10.2010.
atzinumu,
atklāti balsojot ar 10 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane,
A.Zūlis, J.Matisons, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS
– 4 (J.Ķilpis, K.Greiškalns, I.Korņējevs, J.Jurašs), Burtnieku novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Līdzfinansējumam paredzēto līdzekļu iegūšanai rīkot Burtnieku novada pašvaldības
mežu ciršanas mutisko izsoli.
2. Veikt priekšdarbus un sagatavot nepieciešamos dokumentus cirsmu izsoles rīkošanai
īpašumā Burtnieku pagasta „Jaunslīveni”.
3. Apstiprināt izsolē pārdodamo cirsmu sarakstu:
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3.1. Cirsma kv. Nr. 1, nog. 6;7, plat. 3,2 ha, krāja – 1206 m3;
3.2. Cirsma kv. Nr. 1, nog. 1;2;3;4, plat. 3,1 ha, krāja – 675 m3;
3.3. Cirsma kv. Nr. 1, nog. 11, plat. 0,9 ha, krāja – 303 m3.
4. Uzdot izsoļu komisijai izstrādāt izsoles noteikumus un organizēt cirsmu izsoli līdz
2010.gada 30.novembrim.
23.§
Par zemes nomu (Sedas stāvlaukums)
Domes priekšsēdētāja vietnieks K.SEDVALDS
Jautājums izslēgts no Domes sēdes darba kārtības līdz apstākļu noskaidrošanai.
24.§
Par nosaukuma piešķiršanu
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas 13.10.2010 atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Piešķirt, SIA “BITE Latvija” īpašumam - mobilā telefona bāzes stacijai un sakaru tornim,
kurš atrodas Matīšu pagastā, Burtnieku novadā, nosaukumu “Bites Tornis”.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
25.§
Par zemes īpašuma “Purgulas” sadalīšanu
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas 13.10.2010 atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Sadalīt zemes īpašumu ´´Purgulas´´ Burtnieku novada, Vecates pagastā.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

26.§
Par samaksas apmēra samazināšanu zemei ´´Kociņi´´,
Burtnieku pagasts
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas 13.10.2010 atzinumu,
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atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Noteikt samaksas apmēra samazinājumu izpērkamajai zemei 0,9406 ha kopplatībā
´´Kociņi´´, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, kadastra apzīmējums 9670 005 0077.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
27.§
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu ´´Rūķīši ´´ un ´´Rūķīši 4´´,
Vecates pagasts
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas 13.10.2010 atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes daļu ´´Rūķīši´´ un pašvaldībai piekritīgo zemi
´´Rūķīši 4´´, Vecates pagasts.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
28.§
Par zemes īpašuma “Gaitnieki” sadalīšanu
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas 13.10.2010 atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Sadalīt zemes īpašumu ´´Gaitnieki´´ Burtnieku novada, Burtnieku pagastā.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
29.§
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas 13.10.2010 atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane,
A.Zūlis, J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs,
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E.Straume, K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Lielgauļēni” Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
30.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Zemes ierīkotāja E. GULBE
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR MK 2006.gada
23.oktobra noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atbilstoši VZD Vidzemes
reģionālās nodaļas 29.09.2010., Nr.2-04-V/738 vēstulei, saņemta Burtnieku novada pašvaldībā
2010.gada 04.oktobrī, reģ.3-11/911 un pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0180 1,64 ha platībā nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, NĪLM kods 0101, ar nodokli apliekama.
2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0579 2,26 ha platībā nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, NĪLM kods 0101, ar nodokli apliekama.
3. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu pirmo un otro daļu lēmums stājas spēkā ar
brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu
namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma
atrašanās vietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adreses).
Projekts
31.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Zemes ierīkotāja E. GULBE
1.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 4.daļu, Latvijas
Republikas „Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma”, 25.panta pirmās daļas 3.punkt un 2.1 daļu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
25.08.2010.g. informāciju „Par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes
vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu plāns
un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu”, Nr.2-04-V/612 ar pielikumu, un saskaņā uz Burtnieku
novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu,
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atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.1. Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās uz zemes vienību
“Kalnzvārtes 2”, kadastra Nr.9454 002 0124 zemi 3,87 ha platībā ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
2.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 4.daļu,
Latvijas Republikas „Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 3.punkt un 2.1 daļu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
25.08.2010.g. informāciju „Par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes
vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu plāns
un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu”, Nr.2-04-V/612 ar pielikumu, un saskaņā uz Burtnieku
novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
3.1 Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās uz zemes vienību
“Ozolkalni”, kadastra Nr.9454 007 0091 1/ 2 domājamo daļu katram 0,18 ha platībā ar
2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
3.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 4.daļu,
Latvijas Republikas „Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma”, 25.panta pirmās daļas 3.punkt un 2.1 daļu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
25.08.2010.g. informāciju „Par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes
vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu plāns
un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu”, Nr.2-04-V/612 ar pielikumu, un saskaņā uz Burtnieku
novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
3.1.Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās uz zemes vienību
“Straumes”, kadastra Nr.9454 007 0242 zemi 0,3198 ha platībā ar 2010.gada 1.jūniju.
4.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 4.daļu,
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Latvijas Republikas „Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma”, 25.panta pirmās daļas 3.punkt un 2.1 daļu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
25.08.2010.g. informāciju „Par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes
vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu plāns
un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu”, Nr.2-04-V/612 ar pielikumu, un saskaņā uz Burtnieku
novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
4.1 Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās uz zemes vienību
“Krustceļi”, kadastra Nr.9454 007 0243 zemi 0,1587 ha platībā ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
5.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 4.daļu,
Latvijas Republikas „Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma”, 25.panta pirmās daļas 3.punkt un 2.1 daļu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
25.08.2010.g. informāciju „Par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes
vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu plāns
un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu”, Nr.2-04-V/612 ar pielikumu, un saskaņā uz Burtnieku
novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
5.1 Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās uz zemes vienību “Sauļi 22”,
kadastra Nr.9678 006 0112 zemi 0,0742 ha platībā ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 4.daļu,
Latvijas Republikas „Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma”, 25.panta pirmās daļas 3.punkt un 2.1 daļu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
25.08.2010.g. informāciju „Par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes
vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu plāns
un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu”, Nr.2-04-V/612 ar pielikumu, un saskaņā uz Burtnieku
novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu,
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atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
6.1 Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās uz zemes vienību “Bēršas
80”, kadastra Nr.9678 005 0282 zemi 0,0647 ha platībā ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
7.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 4.daļu,
Latvijas Republikas „Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma”, 25.panta pirmās daļas 3.punkt un 2.1 daļu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
25.08.2010.g. informāciju „Par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes
vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu plāns
un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu”, Nr.2-04-V/612 ar pielikumu, un saskaņā uz Burtnieku
novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
7.1 Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās uz zemes vienību “Bēršas
116”, kadastra Nr.9678 005 0314 zemi 0,0759 ha platībā ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
8.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 4.daļu,
Latvijas Republikas „Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma”, 25.panta pirmās daļas 3.punkt un 2.1 daļu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
25.08.2010.g. informāciju „Par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes
vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu plāns
un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu”, Nr.2-04-V/612 ar pielikumu, un saskaņā uz Burtnieku
novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
8.1. Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās uz zemes vienību “Ošlejas”,
kadastra Nr.9678 002 0051 zemi 4,4 ha platībā ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
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9.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 4.daļu,
Latvijas Republikas „Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma”, 25.panta pirmās daļas 3.punkt un 2.1 daļu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
25.08.2010.g. informāciju „Par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes
vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu plāns
un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu”, Nr.2-04-V/612 ar pielikumu, un saskaņā uz Burtnieku
novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
4.1. Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās uz zemes vienību
“Vekteri”, kadastra Nr.9678 003 0304 zemi 6,92 ha platībā ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
10.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 4.daļu,
Latvijas Republikas „Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma”, 25.panta pirmās daļas 3.punkt un 2.1 daļu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
25.08.2010.g. informāciju „Par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes
vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu plāns
un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu”, Nr.2-04-V/612 ar pielikumu, un saskaņā uz Burtnieku
novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
10.1 Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās uz zemes vienību “Sauļi
68”, kadastra Nr.9678 006 0157 zemi 0,0652 ha platībā ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
11.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 4.daļu,
Latvijas Republikas „Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma”, 25.panta pirmās daļas 3.punkt un 2.1 daļu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
25.08.2010.g. informāciju „Par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes
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vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu plāns
un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu”, Nr.2-04-V/612 ar pielikumu, un saskaņā uz Burtnieku
novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
11.1 Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās uz zemes vienību “Mežvidi
14”, kadastra Nr.9690 009 0034 zemi 0,0564 ha platībā ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 4.daļu,
Latvijas Republikas „Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma”, 25.panta pirmās daļas 3.punkt un 2.1 daļu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
25.08.2010.g. informāciju „Par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes
vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu plāns
un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu”, Nr.2-04-V/612 ar pielikumu, un saskaņā uz Burtnieku
novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
12.1. Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās uz zemes vienību
“Ziedonis 9”, kadastra Nr.9690 010 0089 zemi 0,0598 ha platībā ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
13.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 4.daļu,
Latvijas Republikas „Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma”, 25.panta pirmās daļas 3.punkt un 2.1 daļu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
25.08.2010.g. informāciju „Par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes
vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu plāns
un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu”, Nr.2-04-V/612 ar pielikumu, un saskaņā uz Burtnieku
novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu,
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atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
13.1. Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās uz zemes vienību Alejas
iela 8, kadastra Nr.9690 008 0390 zemi 0,21 ha platībā ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
14.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 4.daļu,
Latvijas Republikas „Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma”, 25.panta pirmās daļas 3.punkt un 2.1 daļu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
25.08.2010.g. informāciju „Par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes
vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu plāns
un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu”, Nr.2-04-V/612 ar pielikumu, un saskaņā uz Burtnieku
novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
14.1. Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās uz zemes vienību “Mežvidi
20”, kadastra Nr.9690 009 0039 zemi 0,0562 ha platībā ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 4.daļu,
Latvijas Republikas „Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma”, 25.panta pirmās daļas 3.punkt un 2.1 daļu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
25.08.2010.g. informāciju „Par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes
vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu plāns
un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu”, Nr.2-04-V/612 ar pielikumu, un saskaņā uz Burtnieku
novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
15.1. Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās uz zemes vienību
“Ziedonis 2”, kadastra Nr.9690 010 0069 zemi 0,0694 ha platībā ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
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16.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 4.daļu,
Latvijas Republikas „Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma”, 25.panta pirmās daļas 3.punkt un 2.1 daļu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
25.08.2010.g. informāciju „Par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes
vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu plāns
un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu”, Nr.2-04-V/612 ar pielikumu, un saskaņā uz Burtnieku
novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
16.1. Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās uz zemes vienību
“Ziedonis 68”, kadastra Nr.9690 010 0085 zemi 0,0588 ha platībā ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
17.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 4.daļu,
Latvijas Republikas „Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 3.punkt un 2.1 daļu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
25.08.2010.g. informāciju „Par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes
vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu plāns
un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu”, Nr.2-04-V/612 ar pielikumu, un saskaņā uz Burtnieku
novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
17.1. Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās uz zemes vienību
“Saulaines 1”, kadastra apzīmējums 9454 001 0073 zemi 5,65 ha platībā ar 2010.gada
1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
18.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 4.daļu,
Latvijas Republikas „Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 3.punkt un 2.1 daļu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
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25.08.2010.g. informāciju „Par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes
vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu plāns
un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu”, Nr.2-04-V/612 ar pielikumu, un saskaņā uz Burtnieku
novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
18.1. Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās uz zemes vienību „Zīlītes”,
kadastra apzīmējums 9454 007 0183 un 9454 007 0250 zemi 5,8 ha kopplatībā ar 2010.gada
1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 4.daļu,
Latvijas Republikas „Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma”, 25.panta pirmās daļas 3.punkt un 2.1 daļu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
25.08.2010.g. informāciju „Par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes
vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu plāns
un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu”, Nr.2-04-V/612 ar pielikumu, un saskaņā uz Burtnieku
novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
19.1. Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās uz zemes vienību “Bēršas
43”, kadastra Nr.9678 005 0248 zemi 0,0623 ha platībā ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
20.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 4.daļu,
Latvijas Republikas „Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma”, 25.panta pirmās daļas 3.punkt un 2.1 daļu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
25.08.2010.g. informāciju „Par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes
vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu plāns
un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu”, Nr.2-04-V/612 ar pielikumu, un saskaņā uz Burtnieku
novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu,

30

atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
20.1. Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās uz zemes vienību “Vilnīši”,
kadastra Nr.9678 004 0037 zemi 6,4 ha platībā ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
21.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 4.daļu,
Latvijas Republikas „Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma”, 25.panta pirmās daļas 3.punkt un 2.1 daļu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
25.08.2010.g. informāciju „Par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes
vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu plāns
un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu”, Nr.2-04-V/612 ar pielikumu, un saskaņā uz Burtnieku
novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
21.1. Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās uz zemes vienību “Lizdēni
10”, kadastra Nr.9678 005 0331 zemi 0,0781 ha platībā ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 4.daļu,
Latvijas Republikas „Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma”, 25.panta pirmās daļas 3.punkt un 2.1 daļu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
25.08.2010.g. informāciju „Par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes
vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu plāns
un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu”, Nr.2-04-V/612 ar pielikumu, un saskaņā uz Burtnieku
novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
22.1. Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās uz zemes vienību “Priedes
10”, kadastra Nr.9690 001 0026 zemi 0,1635 ha platībā ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
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23.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 4.daļu,
Latvijas Republikas „Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma”, 25.panta pirmās daļas 3.punkt un 2.1 daļu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
25.08.2010.g. informāciju „Par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes
vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu plāns
un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu”, Nr.2-04-V/612 ar pielikumu, un saskaņā uz Burtnieku
novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
23.1. Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās uz zemes vienību “Mazķīši
1”, kadastra Nr.9690 011 0036 zemi 1,07 ha platībā ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
24.
Burtnieku novada pašvaldības dome ir izskatījusi LR Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālās
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 4.daļu,
Latvijas Republikas „Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma”, 25.panta pirmās daļas 3.punkt un 2.1 daļu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
25.08.2010.g. informāciju „Par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes
vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu plāns
un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu”, Nr.2-04-V/612 ar pielikumu, un saskaņā uz Burtnieku
novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.10.2010 atzinumu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
24.1. Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās uz zemes vienību “Slokas”,
kadastra Nr.9690 008 0350 zemi 70,06 ha platībā ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
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Papildus jautājumi
32.§
Par automašīnas pārdošanu izsolē
Izpilddirektors M.ĒRGLIS
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības 2010. gada 22.septembra sēdes lēmumu
Nr.11., 3.§ „Par automašīnu pārdošanu izsolē” un izsoles nolikuma 7.1. punktu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Apstiprināt Izsoles rezultātu par vieglo automašīnu PEUGEOT PARTNER ar valsts
reģistrācijas Nr. FD 3634, šasijas Nr.VF3GJWJYB95089095, nosolītā cena Ls 680 (seši simti
astoņdesmit lati).

33.§
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības domes priekšsēdētājam
Domes priekšsēdētājs J.LEITIS

Izskatot novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Jāņa LEIŠA iesniegumu un
pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības nolikuma 15.1. punktu,
atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,),
PRET – nav, ATTURAS – 1 (K.Greiškalns), Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt ikgadējo atvaļinājumu pašvaldības domes priekšsēdētājam Jānim LEITIM no
2010.gada 21.oktobra līdz 2010.gada 31.oktobrim par nostrādāto laiku no 2008.gada
27.septembra līdz 2009.gada 01.februārim.
2. Pašvaldības domes priekšsēdētāja Jāņa LEIŠA atvaļinājuma laikā viņa pienākumus pildīt
pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Kārlim SEDVALDAM.
34.§
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs E.STRAUME
Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma „21.1pantu un saskaņā ar SIA
„Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (turpmāk SIA „ZAAO”) 2010.gada
17.septembra dalībnieku sapulcē atbalstīto SIA „ZAAO” tarifu politiku 2011.gadā,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Burtnieku novada
administratīvajā teritorijā no 2011.gada 1.janvāra 8.90 LVL apmērā par 1 kubikmetru sadzīves
atkritumu neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
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35.§
Deputāta Māra RIKAS iesnieguma izskatīšanu
Domes priekšsēdētājs J.LEITIS
Domes priekšsēdētājs ziņo klātesošiem deputātiem, par saņemto iesniegumu no deputāta
Māra RIKAS par deputāta mandāta nolikšanu 2010.gada 20.oktobrī,
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, I.Gaumane, A.Zūlis,
J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume,
K.Greiškalns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt deputāta Māra RIKAS iesniegumu.
2. M.RIKAS iesniegumu iesniegt Burtnieku novada pašvaldības vēlēšanu komisijai.

Sēdes vadītājs Jānis LEITIS paziņo, ka visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un informē sēdes
dalībniekus par nākošo Burtnieku novada pašvaldības Domes sēdi un Burtnieku novada
pašvaldības Domes komiteju sēdēm.
Nākošā Burtnieku novada pašvaldības
Domes sēde 2010.gada 17. novembrī

plkst. 10.00 Burtniekos

Komiteju sēdes 2010.gada 10.novembrī

Burtniekos

Veselības un sociālo lietu komiteja

plkst.10.00

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

plkst.11.00

Tautsaimniecības un attīstības komiteja

plkst.12.00

Finanšu komiteja

plkst.13.00

Sēdi slēdz plkst. 11.50

Sēdes vadītājs

(paraksts)

J.Leitis

Datums : 20.10.2010.

Sēdes protokolētāja

(paraksts)

R.Matjuškova
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