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LATVIJAS REPUBLIKA

BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA
Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206, tālr. 64226643, fakss 64226332, R eģ.Nr. 90009114148,
e-pasts: info@burtniekunovads.lv

SĒDES PROTOKOLS
Burtnieku novada Burtnieku pagastā
2010. gada 23.novembrī
Sēde sasaukta
Sēdi atklāj

Sēdes vadītājs:
Protokoliste:

Nr. 13
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. Aivars Zūlis
4. Jānis Matisons
5. Raimonds Gorodņičijs
6. Jānis Ķilpis (no plkst.10.30)
7. Igors Korņējevs
8. Dace Čilipāne
9. Raimonds Indrāns
10. Valērijs Pudenko
11. Jānis Jurašs
12. Edvīns Straume
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Izpilddirektors
Juridiskās nodaļas vadītāja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sociālā dienesta vadītāja
Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā grāmatvede
Ekonomiste – norēķinu grāmatvede
Zemes ierīkotāja
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists
Personāla vadītāja

Māris Ērglis
Nērika Dubulte
Liene Stuce
Aleksandra Ločmele
Svetlana Fiļčaka
Smaida Kraveca
Emīlija Gulbe
Ainārs Dreija
Māra Vītola
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Nepiedalās:
Deputāti:
1. Inese Gaumane
2. Kārlis Greiškalns

(Attaisnojošs iemesls)
(Attaisnojošs iemesls)

Sēdes vadītājs Jānis LEITIS izsaka priekšlikumu iekļaut Domes sēdes darba kārtībā 6
(seši) papildus jautājumus.
Deputātiem iebildumu nav.
Sēdes vadītājs Jānis LEITIS izsaka priekšlikumu balstot par Domes sēdes darba kārtību
ar papildinājumiem, pavisam kopā 82 (astoņdesmit divi) jautājumiem.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons,
R.Gorodņičijs, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar papildinājumiem, pavisam kopā 82
(astoņdesmit divi) jautājumiem.
DARBA KĀRTĪBA
1. Par deputāta Māra RIKAS mandāta nolikšanu un deputāta mandāta piešķiršanu
Raimondam GORODŅIČIJAM – ziņo Domes priekšsēdētājs J.LEITIS
2. Par izmaiņām Burtnieku novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju locekļu sastāvā –
ziņo Domes priekšsēdētājs J.LEITIS
3. Par papildus finansējumu 3 000, 00 LVL projekta „Burtnieku skolas N-2 korpusa
vienkāršōtā renovācija” realizācijai – ziņo Izpilddirektors M.ĒRGLIS
4. Par papildus finansējumu 5 955, 00 LVL projekta „Ēveles pagasta pamatskolas sporta
zāles vienkāršotā rekonstrukcija” realizācijai - ziņo Izpilddirektors M.ĒRGLIS
5. Par papildus finansējumu 30 600,00 LVL projekta „Rencēnu pagasta kultūras nama
rekonstrukcija” realizācijai – ziņo Izpilddirektors M.ĒRGLIS
6. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „ Renete” – ziņo Izpilddirektors M.ĒRGLIS
7. Par pašvaldības automašīnas iznomāšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Renete” –
ziņo Izpilddirektors M.ĒRGLIS
8. Par telpu nomas izcenojumiem Burtnieku novada pašvaldības pagastu pārvaldēs – ziņo
Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā grāmatvede S.FIĻČAKA
9. Par telpu nomas izcenojumiem Burtnieku novada pašvaldības bibliotēkās – ziņo Finanšu
nodaļas vadītāja-galvenā grāmatvede S.FIĻČAKA
10. Par Burtnieku novada pašvaldības darbinieku atalgojuma saraksta apstiprināšanu – ziņo
Personāla vadītāja M.VĪTOLA
11. Par darba grupas izveidošanu - ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs E.STRAUME
12. Par Burtnieku novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā –
ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs E.STRAUME
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13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu – ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas
vadītājs E.STRAUME
14. Par dzīvojamo māju nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā – ziņo Nekustamo
īpašumu nodaļas vadītājs E.STRAUME
15. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Burtnieku novadā - ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs
E.STRAUME
16. Par dzīvojamās platības piešķiršanu - ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs
E.STRAUME
17. Par pašvaldības autotransporta maksas pakalpojumiem – ziņo Izpilddirektors M.ĒRGLIS
18. Par autotransporta izmantošanu darba vajadzībām Burtnieku novada pašvaldībā – ziņo
Juridiskās nodaļas vadītāja N.DUBULTE
19. Par zvejas tīklu limita piešķiršanu – ziņo Dabas resursu nodaļas vadītājs R.INDRĀNS
20. Par zvejas tīklu limita piešķiršanu – ziņo Dabas resursu nodaļas vadītājs R.INDRĀNS
21. Par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar ZvS Koksala - ziņo Dabas resursu nodaļas
vadītājs R.INDRĀNS
22. Par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar Matīšu pag. Jāņa Eglīša ZS - ziņo Dabas
resursu nodaļas vadītājs R.INDRĀNS
23. Par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar ZvS Mezgli - ziņo Dabas resursu nodaļas
vadītājs R.INDRĀNS
24. Par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar ZS Rūķīši - ziņo Dabas resursu nodaļas
vadītājs R.INDRĀNS
25. Par finansiālo atbalstu Burtnieku novada sporta biedrībai ”Pēdu nav ” – ziņo Sporta dzīves
koordinators I.KORŅĒJEVS
26. Par finansiālo atbalstu sporta biedrībai ”Valmieras volejbola klubs ” – ziņo Sporta dzīves
koordinators I.KORŅĒJEVS
27. Konkursa „Burtnieku novada sporta laureāts” apspriešana - ziņo Sporta dzīves koordinators
I.KORŅĒJEVS
28. Par Burtnieku novada logo izvērtēšanas komisijas un ideju konkursa nolikuma
apstiprināšanu ziņo Sabiedrisko attiecību speciāliste L.STUCE
29. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā – ziņo Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā
grāmatvede S.FIĻČAKA
30. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā – ziņo Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā
grāmatvede S.FIĻČAKA
31. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā – ziņo Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā
grāmatvede S.FIĻČAKA
32. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā – ziņo Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā
grāmatvede S.FIĻČAKA
33. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā – ziņo Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā
grāmatvede S.FIĻČAKA
34. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā – ziņo Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā
grāmatvede S.FIĻČAKA
35. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā – ziņo Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā
grāmatvede S.FIĻČAKA
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36. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā – ziņo Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā
grāmatvede S.FIĻČAKA
37. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā – ziņo Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā
grāmatvede S.FIĻČAKA
38. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā – ziņo Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā
grāmatvede S.FIĻČAKA
39. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā – ziņo Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā
grāmatvede S.FIĻČAKA
40. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā – ziņo Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā
grāmatvede S.FIĻČAKA
41. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā – ziņo Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā
grāmatvede S.FIĻČAKA
42. Par adrešu piešķiršanu un adrešu saraksta aktualizēšanu Vecates pagastā – ziņo Nekustamo
īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
43. Par zemes vienību statusa sakārtošanu – ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists
A.DREIJA
44. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu ´´Austrumi ´´,Vecates pagastā, Burtnieku novadā –
ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
45. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu „Rūķīši 1”, Vecates pagastā, Burtnieku novadā ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
46. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu „Rūķīši 1”, Vecates pagastā, Burtnieku novadā ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
47. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu „Rūķīši 1”, Vecates pagastā, Burtnieku novadā ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
48. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu „Vecate”, Vecates pagastā, Burtnieku novadā ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
49. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Bauņu dzirnavas”) - ziņo Nekustamo īpašumu
nodaļas speciālists A.DREIJA
50. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Druvas”) - ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas
speciālists A.DREIJA
51. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Imantas”) - ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas
speciālists A.DREIJA
52. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Kalnieši”) - ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas
speciālists A.DREIJA
53. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Mangaļi”) - ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas
speciālists A.DREIJA
54. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Mazsalacas 5”) - ziņo Nekustamo īpašumu
nodaļas speciālists A.DREIJA
55. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Miķenīši”) - ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas
speciālists A.DREIJA
56. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Oktobra 5”) - ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas
speciālists A.DREIJA
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57. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Rites”) - ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas
speciālists A.DREIJA
58. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Šalkas 1”) - ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas
speciālists A.DREIJA
59. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Šalkas 41”) - ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas
speciālists A.DREIJA
60. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Šalkas 61”) - ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas
speciālists A.DREIJA
61. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Tiltiņi”) - ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas
speciālists A.DREIJA
62. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Upes 14”) - ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas
speciālists A.DREIJA
63. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Upītes”) - ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas
speciālists A.DREIJA
64. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Vārpas”) - ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas
speciālists A.DREIJA
65. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Vinnas 3”) - ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas
speciālists A.DREIJA
66. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Vīriņi”) - ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas
speciālists A.DREIJA
67. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu pirms termiņa - ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas
speciālists A.DREIJA
68. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu pirms termiņa - ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas
speciālists A.DREIJA
69. Par pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu Burtnieku novada Ēveles pagastā – ziņo
Zemes ierīkotāja E.GULBE
70. Par pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanu Burtnieku novadā Valmierās pagastā– ziņo
Zemes ierīkotāja E.GULBE
71. Par zemes vienības „ Salzemnieki” Valmieras pagastā Burtnieku novadā sadalīšanu– ziņo
Zemes ierīkotāja E.GULBE
72. Par adrešu datu aktualizēšanu Burtnieku novadā– ziņo Zemes ierīkotāja E.GULBE
73. Par adrešu apstiprināšanu vai izslēģšanu no adrešu saraksta Burtnieku novadā– ziņo Zemes
ierīkotāja E.GULBE
74. Par Valmieras pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmuma, protokols Nr.9, 1.§, Nr.9,
1.§ 5.2.4p., 1.§ 5.2.8p., 1.§ 5.2.16p., 1.§ 5.2.27.p un Valmieras pagasta padomes 2007.gada
20.decembra lēmuma, protokols Nr.15, 1.§ 6.p. atcelšanu un zemes vienības
„Kalnadaubītes” Valmieras pagastā Burtnieku novadā sadalīšanu– ziņo Zemes ierīkotāja
E.GULBE
75. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu– ziņo Zemes ierīkotāja E.GULBE
76. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam „Ražotne” – ziņo Zemes ierīkotāja
E.GULBE
Papildus jautājumi:
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77. Par izmaiņām Burtnieku novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā - ziņo
Administratīvās komisijas priekšsēdētājs E.STRAUME
78. Par izmaiņām Burtnieku novada pašvaldības
M.VĪTOLA

štatu sarakstā – ziņo Personāla vadītāja

79. Par nekustamā īpašuma “Arumi” Burtnieku novadā Rencēnu pagastā sadalīšanu – ziņo
Zemes ierīkotāja E. GULBE
80. Par telpu nomas līgumiem – ziņo Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs E.STRAUME
81. Par grozījumiem lēmumā „Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā” no 2010.gada
18.augusta protokols Nr.9 lēmums 1.§ - Izpilddirektors M.ĒRGLIS
82. Par automašīnas iegādi – ziņo izpilddirektors M.ERGLIS

Par deputāta Māra RIKAS mandāta nolikšanu un deputāta mandāta piešķiršanu
Raimondam GORODŅIČIJAM
Domes priekšsēdētājs J.LEITIS
1.

Pamatojoties uz Burtnieku novada vēlēšanu komisijas 03.11.2010. sēdes protokola
izrakstu (protokols Nr.6., 1§), atklāti balsojot ar 11 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), PRET – nav, ATTURAS – 1 (R.Gorodņičijs), Burtnieku novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1.1. Izbeigt Māra RIKAS deputāta pilnvaras, sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu
par savu pilnvaru nolikšanu.
1.2. Apstiprināt deputāta pilnvaras Raimondam GORODŅIČIJAM.
2. Par izmaiņām Burtnieku novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju locekļu
sastāvā
Domes priekšsēdētājs J.LEITIS
Sakarā ar deputātu maiņu, atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko,
J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
2.1. Ievēlēt Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības pastāvīgā
komitejā deputāta Māra RIKAS vietā Edvīnu STRAUMI.
2.2. Ievēlēt Burtnieku novada pašvaldības domes Finanšu pastāvīgā komitejā deputāta Māra
RIKAS vietā Raimondu GORODŅIČIJU.
3. Par papildus finansējumu 3 000, 00 LVL projekta „Burtnieku skolas N-2 korpusa
vienkāršotā renovācija” realizācijai
Izpilddirektors M.ĒRGLIS
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas 10.11.2010 atzinumu, Finanšu komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 11
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balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, I.Korņējevs,
D.Čilipāne, R.Indrāns, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – 1 (V.Pudenko),
Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
3.1. Piešķirt papildus finansējumu 3 000, 00 LVL projekta „Burtnieku skolas N-2 korpusa
vienkāršotā renovācija” realizācijai.
3.2. Finanšu līdzekļus paredzēt budžeta grozījumos no nekustamā īpašuma nodokļa papildus
ieņēmumiem.
4. Par papildus finansējumu 5 955, 00 LVL projekta „Ēveles pagasta pamatskolas sporta
zāles vienkāršotā rekonstrukcija” realizācijai
Izpilddirektors M.ĒRGLIS
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas 10.11.2010 atzinumu, Finanšu komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 11
balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, I.Korņējevs,
D.Čilipāne, R.Indrāns, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – 1 (V.Pudenko),
Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
4.1.
4.2.

Piešķirt papildus finansējumu 5 955, 00 LVL projekta „Ēveles pagasta pamatskolas
sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija” realizācijai.
Finanšu līdzekļus paredzēt budžeta grozījumos no nekustamā īpašuma nodokļa
papildus ieņēmumiem.

5. Par papildus finansējumu 30 600,00 LVL projekta „Rencēnu pagasta kultūras nama
rekonstrukcija” realizācijai
Izpilddirektors M.ĒRGLIS
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas 10.11.2010 atzinumu, Finanšu komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 9
balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – 2 (V.Pudenko, R.Gorodņičijs), balsojumā
nepiedalās – 1 (J.Matisons), Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
5.1.
5.2.

Piešķirt papildus finansējumu 30 600,00 LVL projekta „Rencēnu pagasta kultūras
nama rekonstrukcija” realizācijai.
Finanšu līdzekļus paredzēt budžeta grozījumos no papildus ieņēmumiem no cirsmu
pārdošanas.

6. Par pamatkapitāla palielinašanu SIA „Renete”
Izpilddirektors M.ERGLIS
Pamatojoties Komerclikuma 151. pantu, 196. pantu, 197. panta pirmās daļas pirmo
punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.pantu un
Burtnieku novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 10.11.2010. atzinumu un
Tautsaimniecības un attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu,
atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons,
R.Gorodņičijs, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
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6.1. Palielināt pamatkapitālu pašvaldības uzņēmumam SIA „Renete”, vienotais reģistrācijas
Nr.44103001369, veicot naudas ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā 16 500,00
LVL apmērā.
6.2. Juridiskās nodaļas vadītājai Nērikai DUBULTEI sagatavot pieteikumu iesniegšanai LR
Uzņēmumu reģistrā.
6.3. Ar izmaiņu reģistrēšanu LR Uzņēmumu reģistrā saistītos izdevumus segt no SIA „Renete”
līdzekļiem.
7. Par pašvaldības automašīnas /mainīt pret VW Caddy/
Izpilddirektors M.Ērglis
Ņemot vērā nepieciešamību pašvaldībai nodrošināt likumā noteikto funkciju pildīšanu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 14. panta otrās daļas 3.punktu un likuma „Par valsts
un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta pirmo daļu,
pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 10.11.2010. atzinumu,
atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons,
R.Gorodņičijs, I.Korņējevs, D.Čilipāne, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav,
ATTURAS – 1 (R.Indrāns ), Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
7.1. Vieglo automašīnu TOYOTA AVENSIS ar valsts reģistrācijas Nr. HK 8427 mainīt pret
līdzvērtīgu saskaņā ar novērtēšanas aktu.
7.2. Pilnvarot SIA „Renete” valdes priekšsēdētāju Māri HEONOLU veikt ar automašīnas
maiņu saistītās darbības.
7.3. Burtnieku novada pašvaldības izpilddirektoram Mārim Ērglim kontrolēt lēmuma izpildi.
8. Par telpu nomas izcenojumiem Burtnieku novada pašvaldības pagastu pārvaldēs
Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā grāmatvede S.FIĻČAKA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības Tautsaimniecības un attīstības komitejas
10.11.2010 atzinumu, Finanšu komitejas 10.11.2010 atzinumu, atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR
(J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, I.Korņējevs, D.Čilipāne,
R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
8.1. Apstiprināt Rencēnu pagasta pārvaldes telpu nomu izcenojumus, kas nav saistīti ar
pašvaldības funkciju veikšanu:
Iznomājamā telpa
Mērvienība
Cena(LVL)
ar PVN
Rencēnu pagasta pārvaldes zāle (izglītojošiem
pasākumiem)
1 stunda
3.00
Tirdzniecības vieta Rencēnu pagasta pārvaldes
zālē

1 reize

5.00

8.1.1. Burtnieku novada iedzīvotājiem telpu nomai piemēro 20% atlaidi.
8.1.2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Rencēnu pagasta pārvaldes vadītāja.
8.2. Apstiprināt Matīšu pagasta pārvaldes telpu nomu izcenojumus, kas nav saistīti ar
pašvaldības funkciju veikšanu:
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Iznomājamā telpa

Mērvienība

pagasta pārvaldes semināru zāle
(izglītojošiem pasākumiem)
Tirdzniecības vieta Matīšu pagasta pārvaldes
semināru zālē

1 stunda

3.00

1 reize

5.00

Cena(LVL)
Ar PVN

Matīšu

8.2.1. Burtnieku novada iedzīvotājiem telpu nomai piemēro 20% atlaidi.
8.2.2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Matīšu pagasta pārvaldes vadītāja.

8.3. Apstiprināt Vecates pagasta pārvaldes telpu nomu izcenojumus, kas nav saistīti ar
pašvaldības funkciju veikšanu:
Iznomājamā telpa
Vecates pagasta pārvaldes 1.stāva zāle
(izglītojošiem pasākumiem)
Vecates pagasta pārvaldes 2.stāva zāle
(izglītojošiem pasākumiem)
Tirdzniecības vieta Vecates pagasta pārvaldes
1.stāva zālē
8.3.1.
8.3.2.

Mērvienība

Cena (LVL)
ar PVN

1 stunda

3.00

1 stunda

3.00

1 reize

5.00

Burtnieku novada iedzīvotājiem telpu nomai piemēro 20% atlaidi.
Atbildīgā par lēmuma izpildi Vecates pagasta pārvaldes vadītāja.

9. Par telpu nomas izcenojumiem Burtnieku novada pašvaldības bibliotēkās
Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā grāmatvede S.FIĻČAKA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejas
10.11.2010 atzinumu, Finanšu komitejas 10.11.2010 atzinumu, atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR
(J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, I.Korņējevs, D.Čilipāne,
R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
9.1. Apstiprināt Rencēnu 2.bibliotēkas telpu nomu izcenojumus, kas nav saistīti ar
pašvaldības funkciju veikšanu:
Iznomājamā telpa

Mērvienība

Cena (LVL)
ar
PVN

Tirdzniecības vieta Rencēnu 2.bibliotēkas
foajē

1 reize

5.00

9.1.1. Burtnieku novada iedzīvotājiem telpu nomai piemēro 20% atlaidi.
9.1.2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Rencēnu 2.bibliotēkas vadītāja.
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9.2.Apstiprināt Burtnieku bibliotēkas telpu nomu izcenojumus, kas nav saistīti ar pašvaldības
funkciju veikšanu:
Iznomājamā telpa

Mērvienība

Cena (LVL)
ar
PVN

Tirdzniecības vieta Burtnieku bibliotēkas zālē

1 reize

5.00

9.2.1. Burtnieku novada iedzīvotājiem telpu nomai piemēro 20% atlaidi.
9.2.2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Burtnieku bibliotēkas vadītāja.
10.

Par Burtnieku novada pašvaldības darbinieku atalgojuma saraksta apstiprināšanu
Personāla vadītāja M.VĪTOLA

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 11.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
pārejas noteikumu 11punktu, Burtnieku novada pašvaldības 08.09.2010. rīkojuma Nr.3-3/129 „Par
jaunas darba samaksas sistēmas ieviešanu” 9.punktu, saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības
domes Finanšu komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR (J.Leitis,
K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
10.1.
10.2.
10.3.

Apstiprināt Burtnieku novada pašvaldības darbinieku atalgojuma sarakstu
( 1.pielikums).
Personāla vadītājai Mārai VĪTOLAI veikt izmaiņas darbinieku darba līgumos.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Mārim ĒRGLIM.

11. Par darba grupas izveidošanu
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs E.STRAUME
Lai nodrošinātu Līguma par nacionālās programmas projekta ieviešanu un Eiropas
Reģionālās
attīstības
fonda
līdzfinansējuma
piešķiršanu
par
projektu
Nr.
VPD1/ERAF/CFLA/05/NP/1.1.1./0001/000069/075 ”Ūdenssaimniecības attīstība Matīšu pagasta
Matīšu ciemā un jaunas apbūves rajonā - 2” un 24.02.2009.g. noslēgtā papildus vienošanos starp
Valsts aģentūras „Centrālā finanšu un līguma aģentūra”, LR Vides ministriju un Burtnieku novada
domi izpildi , pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un
saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas
10.11.2010 atzinumu, Finanšu komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR
(J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, I.Korņējevs, D.Čilipāne,
R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
11.1. Izveidot darba grupu augstāk minētā līguma un papildus vienošanās risku un
iespējamo seku analīzei.
11.2. Iekļaut darba grupas sastāvā šādas amatpersonas:
Darba grupas vadītājs

Kārlis Sedvalds
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Darba grupas locekļi

Raimonds Gorodņičijs;
Jānis Ķilpis;
Svetlana Fiļčaka;
Edvīns Straume;
Nērika Dubulte.
11.3. Darba grupas vadītājam Kārlim Sedvaldam organizēt grupas locekļu darbu, lai
noskaidrotu un izslēgtu iespējamās negatīvas sekas līguma nosacījumu neizpildes
gadījumā. Par rezultātu informēt pašvaldības domi 2011.gada februāra domes sēdē.
11.4. Lēmuma izpildes kontroli patur domes priekšsēdētājs.

12. Par Burtnieku novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs E.STRAUME
Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr. 871 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību
autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” pieņemti 19.10.2004., spēkā ar
01.11.2004., 4.2 punktu attiecīgā pašvaldība apstiprina autoceļu vai to posmu sarakstus ar noteiktām
uzturēšanas klasēm ziemas sezonai ( no 1. novembra līdz 31. martam). Minēto MK noteikumu
2.pielikumā „Autoceļa uzturēšanas klases noteikšanas kārtība” noteikti kritēriji, pēc kuriem nosaka
konkrētā autoceļa uzturēšanas klasi. Pašvaldības autoceļa uzturēšanas klasi nosaka, ņemot vērā
transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, kā arī D uzturēšanas klasi nosaka pašvaldību autoceļiem , pa
kuriem nenotiek regulāra pasažieru pārvadāšana ar autobusiem.
Lai noteiktu transportlīdzekļu satiksmes intensitāti uz pašvaldības autoceļiem un ielām, laikā no
2010.gada 1.oktobra līdz 30.oktobrim, pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Edvīns
Straume veica vizuālu satiksmes skaitīšanu, kā rezultātā secināts, ka satiksmes intensitāte uz
pašvaldības ceļiem attiecībā pret iepriekšējo sezonu nav mainījusies.
Pamatojoties uz MK Noteikumu Nr.871 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu
ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2., 15.2. punktu, 2. pielikuma /Autoceļu
uzturēšanas klases noteikšanas kārtība / prasībām un Burtnieku novada pašvaldības Nekustamo
īpašumu nodaļas vadītāja E.Straumes informāciju par satiksmes skaitīšanas rezultātiem un lūgumu
Burtnieku novada pašvaldības autoceļiem un ielām tāpat kā iepriekšējā ziemas sezonā noteikt C
un D uzturēšanas klases,saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko,
J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
12.1. Apstiprināt Burtnieku novada pašvaldība autoceļu un ielu sarakstus ar C un D uzturēšanas
klasēm ziemas sezonā no 2010.gada 1.novembra līdz 2011. gada 31. martam (pielikums
Nr.1).
12.2. Informāciju par apstiprināto Burtnieku novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas
klasēm publicēt Burtnieku novada pašvaldības mājas lapā.
12.3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Burtnieku novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas
vadītājs Edvīns Straume.
Pielikumā Nr.1- Burtnieku novada Valmieras pagasta, Rencēnu pagasta, Burtnieku pagasta,
Ēveles pagasta, Matīšu pagasta un Vecates pagasta autoceļu un ielu saraksti ar
uzturēšanas klasēm ziemas sezonā no 2010.gada 1. novembra līdz 2011.gada 31. martam.
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13.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs E.STRAUME
Burtnieku novada pašvaldībā 03.10.2010. ar Nr. 3-13.4/1430 reģistrēts Jāņa Daliņa,
personas kods 160636-12610, rakstveida ierosinājums par pašvaldības nekustamā īpašuma
„Daliņi” ( kadastra Nr. 9690 512 0003 ) atsavināšanu.
Pašvaldības nekustamais īpašums „Daliņi” atrodas uz Jāņa Daliņa zemes īpašuma, kas
reģistrēts Valmieras zemesgrāmatu nodaļā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var
lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu”, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību
mantas atsavināšanas likuma 4. panta 4.punktu, kas nosaka „Atsevišķos gadījumos pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt
zemesgrāmatā ierakstītu ēku( būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, 5.panta 1.punktu „Atļauju atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu dod attiecīgā dome”, 5. panta 5.punktu „
Lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids”, un 9.panta
2.punktu „Institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka
pašvaldības dome”, saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010 atzinumu, Finanšu komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti
balsojot ar 10 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, I.Korņējevs,
D.Čilipāne, R.Indrāns, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – 2 (R.Gorodņičijs,
V.Pudenko) Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
13.1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Daliņi” (kadastra
Nr.96905120003),
reģistrēts
Valmieras
zemesgrāmatu
nodaļā,
nodalījumā
Nr.100000237284.
13.2. Noteikt īpašuma atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu, saskaņā ar 2010.gada
15.oktobra sertificēta vērtētāja novērtējumu Nr.2010/215.
13.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanu organizēt Pašvaldības īpašumu izsoles komisijai atbilstoši
spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.
13.4. Burtnieku novada pašvaldības izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi.
No plkst. 10.30 sēdē piedalās deputāts Jānis Ķilpis.
14. Par dzīvojamo māju nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs E.STRAUME
Sakarā ar to, ka Burtnieku novada administratīvajā teritorijā atsevišķu daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju ( sk.pielikumā ) dzīvokļu īpašnieki nepilda likumā „Par dzīvokļa īpašumu” 8.p.1.
un 2.daļā noteikto visu dzīvokļu īpašnieku pienākumu piedalīties daudzdzīvokļu mājas
kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, kā arī nav izveidojuši šim nolūkam
dzīvokļu īpašnieku sabiedrības vai Civillikumā noteiktā kārtībā nav noslēguši savstarpēju līgumu
un, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta 7. un
8.daļu, kas nosaka pašvaldības pienākumu pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz tās
pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, kā arī tiesības saņemt maksu par dzīvokļu īpašniekiem
sniegto pakalpojumu viņu privātīpašuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, saskaņā ar Burtnieku
novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 10.11.2010 atzinumu, Finanšu
komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
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V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
14.1. Burtnieku novada pašvaldības kapitālsabiedrībām SIA „Renete” un SIA „VP Komforts”
līdz dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanai nekavējoties nodrošināt
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (pēc saraksta sk. pielikumā) pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu.
14.2. SIA „Renete” un SIA „VP Komforts” valdēm, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, noteikt
un kapitālsabiedrībām saņemt maksu par dzīvojamo māju apsaimniekošanu.
14.3. Lēmuma norakstu nosūtīt LR Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras
iecirkņa Kārtības policijas priekšniekam jautājuma lemšanai par vainīgo personu saukšanu
pie administratīvās atbildības par izvairīšanos no dzīvojamās mājas uzturēšanas ( LAPK
150.² pants).
14.4. Lēmuma izpildi nodrošināt SIA „Renete” un SIA „VP Komforts ”valdes priekšsēdētājiem.
15. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Burtnieku novadā
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs E.STRAUME
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka , ka tikai
vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumu citos likumā paredzētajos gadījumos , likuma „Par
autoceļiem”5.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā uz valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem
aizliedzama vai ierobežojama transportlīdzekļu satiksme, ko nosaka Ministru kabinets, LR MK
noteikumu Nr.456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami
transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi” 4.panta 2.punktu , kurš paredz, ka
lēmumu par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu attiecībā uz pašvaldības ceļiem pieņem
attiecīgā pašvaldība, saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010 atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
15.1. Atļaut uzstādīt Rencēnu pagastā uz Zemeņu ielas aiz krustojuma ar Valmieras ielu ceļa
zīmi Nr.710„Strupceļš”. Zīmes izvietojuma shēma pielikumā.
15.2. Atļaut uzstādīt Valmieras pagastā ceļa zīmi Nr.710 „Strupceļš” uz pašvaldības ceļa
„Valmiermuiža- A.Upīša iela” pirms krustojuma ar A 3 „Inčukalns- Valmiera-Igaunijas
robeža” ceļa. Zīmes izvietojuma shēma pielikumā.
15.3. Atļaut uzstādīt Valmieras pagastā ceļa zīmes Nr.518 „Apdzīvotas vietas sākums” un Nr.
519 „Apdzīvotas vietas beigas” ar nosaukumu „Viesturi”, „Valmiermuiža” un „Mežvidi”.
Zīmju izvietojuma shēma pielikumā.
15.4. Atļaut uzstādīt Valmieras pagastā „Viesturi” ceļa zīmes Nr.206 „Dodiet ceļu” Lauku un
Tālivalža ielu krustojumā, nosakot Lauku ielu kā galveno ceļu.
15.5. Atļaut uzstādīt Valmieras pagastā „Viesturi” ceļa zīmes Nr.323 „Maksimālā ātruma
ierobežojums 30 km/h” uz Tālivalža ielas.
15.6. Atļaut uzstādīt Burtnieku novadā ceļa zīmes Nr.747 „Administartīvi teritoriālās vienības
nosaukums” ar nosaukumu „Burtnieku novads” uz visiem valsts nozīmes ceļiem, kas
šķērso Burtnieku novada administratīvo teritoriju tā sākumā. Zīmju( 8 gab.) izvietojuma
shēma pielikumā.
15.7. Atļaut uzstādīt Burtnieku novadā ceļa zīmi Nr.312 „Masas ierobežojums” uz ceļa RencēniBērzkalni. Zīmes izvietojuma shēma pielikumā.
15.8. Lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības nekustamo īpašumu nodaļai.
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16. Par dzīvojamās platības piešķiršanu
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs E.STRAUME
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas 10.11.2010 atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Piedāvāt Silvijai Baltusei, personas kods 111250-11365, īrēt dzīvokli Nr.3 „Martiņas”,
Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
17. Par pašvaldības autotransporta maksas pakalpojumiem
Izpilddirektors M.ĒRGLIS
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta kas nosaka, ka dome var
noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu
par citiem pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes, saskaņā ar Burtnieku novada
pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 10.11.2010 atzinumu, Finanšu
komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 7 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere,
A.Zūlis, J.Matisons, D.Čilipāne, R.Indrāns), PRET – 5 (J.Ķilpis, V.Pudenko, I.Korņējevs,
R.Gorodņičijs, J.Jurašs), ATTURAS – 1 (E.Straume), Burtnieku novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
17.1. APSTIPRINĀT Burtnieku novada pašvaldības maksas pakalpojumus par transportlīdzekļu
izmantošanu:

Nr.p.k.

1

2

3

4

5

Transportlīdzeklis

Autobuss
ISUZU
TURQOISE GZ 3835
(sēdvietu skaits 26)
Autobuss NEOPLAN
FG 534 (sēdvietu
skaits 39)
Autobuss RENAULT
MASTER GR 5607
(sēdvietu skaits 15)
Autobuss
FORD
TRANSIT EG 5491
(sēdvietu skaits 14)
Autobuss
MERCEDES BENZ
FP 3417 (sēdvietu
skaits 25)

Samaksa par stundu
brīvdienās un svētku
dienās bez PVN (LVL)

Samaksa par 1km
bez PVN (LVL)

6.62

9.41

0.19

4.20

6.99

0.31

6.00

8.79

0.09

3.26

6.05

0.10

4.07

6.86

0.23

Samaksa par
stundu darba
dienās bez PVN
(LVL)

15
6

Autobuss MAN GO
5504 (sēdvietu skaits
49)

4.23

7.02

0.27

17.2. Minētos pašvaldības maksas pakalpojumus izmanto tikai novada iedzīvotāji (fiziskās vai
juridiskās personas) pasākumiem, kas paredzēti kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības,
sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai.
17.3. Maksas pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši likumā „Par
pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai kārtībai un apmēriem.
17.4. Maksa iekasējama no fiziskās vai juridiskās personas, kura izmanto minētos pašvaldības
maksas pakalpojumus.
17.5. Lēmuma izpildi kontrolēt Izglītības darba koordinatorei Inesei Gaumanei.
18. Par autotransporta izmantošanu darba vajadzībām Burtnieku novada pašvaldībā
Juridiskās nodaļas vadītāja N.DUBULTE
Ņemot vērā izmaiņas tiesiskajā regulējumā, kas nosaka pašvaldības pienākumu noteikt to
personu loku, kas ir tiesīgi izmantot pašvaldības īpašumā esošo autotransportu atbilstoši likuma
„Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.² panta
nosacījumiem, pamatojoties uz „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 5.² panta 4. un 5.daļu un uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010 atzinumu, Finanšu komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti
balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs,
J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
18.1. Noteikt, ka pašvaldības amatpersonu:
18.1.1. Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētāja,
18.1.2. Burtnieku novada pašvaldības Izpilddirektora,
18.1.3. Burtnieku novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja,
18.1.4. Burtnieku novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja,
18.1.5. Burtnieku novada pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētāja,
darba pienākumi ir saistīti ar nepieciešamību nodrošināt viņam iespēju jebkurā brīdī atgriezties pie
darba pienākumu pildīšanas vai darba pienākumu pildīšanu nepieciešams nodrošināt īpašas
steidzamības kārtībā, arī tādēļ, lai novērstu ārkārtas situācijas un to sekas, apdraudējumu
sabiedrības veselībai vai drošībai, kā arī minēto amatpersonu darba pienākumu specifika paredz to
pildīšanu tādā teritorijā, kuru objektīvu iemeslu dēļ nevar sasniegt ar sabiedrisko transportu vai
bez autotransporta izmantošanas.
18.2. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram Mārim Ērglim.

16

19. Par zvejas tīklu limita piešķiršanu
Dabas resursu nodaļas vadītājs R.INDRĀNS
Burtnieku novada pašvaldība 2010. gada 11.augustā ir saņēmusi Burtnieku pagasta un
Burtnieku pagasta A. Runča zemnieku saimniecības Lezdkalni iesniegumu par zvejas tīklu limita
piešķiršanu un licences komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu 2011. gadam.
Pamatojoties uz Burtnieku pagasta A. Runča zemnieku saimniecības Lezdkalni 2009.
gada 25. jūnijā noslēgto zvejas tiesību nomas līgumu, kas ir spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim,
saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 918. „Par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un
zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, kā arī pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības un attīstības komitejas 10.11.2010. sēdes atzinumu, atklāti balsojot ar 11 balsīm
PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne,
R.Indrāns, V.Pudenko, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – 2 (J.Jurašs, R.Gorodņičijs),
Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
19.1. Piešķirt zvejas tīklu limitu150 m Agra Runča ZS Lezdkalni, reģ.nr.44101036510 zvejai
Burtnieku ezerā 2011.gadā;
19.2. Izsniegt licenci komercdarbībai zvejniecībā Agra Runča ZS Lezdkalni,
reģ.nr.44101036510.
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).
20. Par zvejas tīklu limita piešķiršanu
Dabas resursu nodaļas vadītājs R.INDRĀNS
Burtnieku novada pašvaldība 2010. gada 11.augustā ir saņēmusi Burtnieku pagasta
A.Vētras Zvejnieku saimniecības Meldri A.V. iesniegumu par zvejas tīklu limita piešķiršanu un
licences komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu 2011. gadam.
Pamatojoties uz Burtnieku pagasta A.Vētras Zvejnieku saimniecības Meldri A.V. 2009.
gada 25. jūnijā noslēgto zvejas tiesību nomas līgumu, kas ir spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim,
saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 918. „Par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un
zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, kā arī pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības un attīstības komitejas 10.11.2010. sēdes atzinumu, atklāti balsojot ar 10 balsīm
PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, J.Ķilpis, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – 3 (I.Korņējevs, R.Gorodņičijs, J.Jurašs),
Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
20.1. Piešķirt zvejas tīklu limitu 800 m A.Vētras ZvS Meldri A.V., reģ.nr.44101031867 zvejai
Burtnieku ezerā 2011.gadā;
20.2. Izsniegt licenci komercdarbībai zvejniecībā A.Vētras ZvS Meldri A.V.,
reģ.nr.44101031867.
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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).

21. Par komerciālās rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar Vecates pagasta
Jāņa Bērziņa zvejnieku saimniecību „Koksala”
Dabas resursu nodaļas vadītājs R.INDRĀNS
Burtnieku novada pašvaldība 2010. gada 11.augustā ir saņēmusi Vecates pagasta Jāņa
Bērziņa ZvS 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, saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar __ balsīm PAR (), PRET- nav, ATTURAS –
nav, Burtnieku novada pašvaldības dome nolemj:
21.1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu ar Vecates pagasta Jāņa Bērziņa ZvS “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) gadā par
vienu zvejas tīkla metru.
Ja Vecates pagasta Jāņa Bērziņa ZvS “Koksala” piedalās valsts un Eiropas Savienības
zivsaimniecības attīstības atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Zvejas iekšējos
ūdeņos ”(06.10.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr.828), kuru nosacījumos ir paredzēts
garantēt Zvejas tiesību nomas līgumu konkrētu laiku pēc pēdējā maksājuma saņemšanas,
līgums tiek pagarināts saskaņā ar minēto projektu nosacījumiem.
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21.2. Izdot speciālo atļauju komercdarbībai zvejniecībā līdz 2011.gada 31.decembrim.
21.3. Piešķirt komerciālās rūpnieciskās zvejas limitu 2011. gadam 300 m apjomā.
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).
22. Par komerciālās rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar Jāņa Eglīša
zvejnieku saimniecību
Dabas resursu nodaļas vadītājs R.INDRĀNS
Burtnieku novada pašvaldība 2010. gada 11.augustā ir saņēmusi Jāņa Eglīša ZvS, 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, saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
22.1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu ar Jāņa Eglīša zvejnieku saimniecību, reģ. Nr.
LV44101032612, par zveju Burtnieku ezerā ar 300 m 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) gadā par
vienu zvejas tīkla metru.
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Ja Jāņa Eglīša zvejnieku saimniecība piedalās valsts un Eiropas Savienības zivsaimniecības
attīstības atklātu projektu
konkursu veidā pasākumam “Zvejas iekšējos ūdeņos
”(06.10.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr.828), kuru nosacījumos ir paredzēts garantēt
Zvejas tiesību nomas līgumu konkrētu laiku pēc pēdējā maksājuma saņemšanas, līgums
tiek pagarināts saskaņā ar minēto projektu nosacījumiem.
22.1. Izdot speciālo atļauju komercdarbībai zvejniecībā līdz 2011.gada 31.decembrim.
22.2. Piešķirt komerciālās rūpnieciskās zvejas limitu 2011. gadam 300 m apjomā.

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).
23. Par komerciālās rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar J. Eglīša
zvejnieku saimniecību „Mezgli”
Dabas resursu nodaļas vadītājs R.INDRĀNS
Burtnieku novada pašvaldība 2010. gada 11.augustā ir saņēmusi Jura Eglīša ZvS 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, saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
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23.1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu ar J.Eglīša ZvS “Mezgli”, reģ. Nr. LV44101032576, par
zveju Burtnieku ezerā ar 125 m 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) gadā par vienu zvejas
tīkla metru.
Ja J.Eglīša ZvS “Mezgli” piedalās valsts un Eiropas Savienības zivsaimniecības attīstības
atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Zvejas iekšējos ūdeņos ”(06.10.2008.
Ministru kabineta noteikumi Nr.828), kuru nosacījumos ir paredzēts garantēt Zvejas tiesību
nomas līgumu konkrētu laiku pēc pēdējā maksājuma saņemšanas, līgums tiek pagarināts
saskaņā ar minēto projektu nosacījumiem.
23.2. Izdot speciālo atļauju komercdarbībai zvejniecībā līdz 2011.gada 31.decembrim.
23.3. Piešķirt komerciālās rūpnieciskās zvejas limitu 2011. gadam 125 m apjomā.
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).
24. Par komerciālās rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar Rencēnu pagasta
zvejnieku saimniecību „Rūķīši”
Dabas resursu nodaļas vadītājs R.INDRĀNS
Burtnieku novada pašvaldība 2010. gada 11.augustā ir saņēmusi Rencēnu pagasta ZS
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.
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
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atjaunošanai, saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
24.1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu ar Rencēnu pagasta ZS “Rūķīši”, reģ. Nr.
LV44101004214, par zveju ar 325 m 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) gadā par vienu zvejas
tīkla metru.
Ja Rencēnu pagasta ZS “Rūķīši” piedalās valsts un Eiropas Savienības zivsaimniecības
attīstības atklātu projektu
konkursu veidā pasākumam “Zvejas iekšējos ūdeņos
”(06.10.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr.828), kuru nosacījumos ir paredzēts garantēt
Zvejas tiesību nomas līgumu konkrētu laiku pēc pēdējā maksājuma saņemšanas, līgums
tiek pagarināts saskaņā ar minēto projektu nosacījumiem.
24.2. Izdot speciālo atļauju komercdarbībai zvejniecībā līdz 2011.gada 31.decembrim.
24.3. Piešķirt komerciālās rūpnieciskās zvejas limitu 2011. gadam 325 m apjomā.
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).
25. Par finansiālo atbalstu Burtnieku novada sporta biedrībai ”Pēdu nav ”
Sporta dzīves koordinators I.KORŅĒJEVS
Pamatojoties uz Burtnieku novada sporta biedrības „Pēdu nav” 27.10.2010. iesniegumu
par papildus finansējuma piešķiršanu darbības nodrošināšanai, saskaņā ar sporta padomes
03.10.2010 atzinumu, Burtnieku novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 10.11.2010.
atzinumu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 12
balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis,
D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS –1
(I.Korņējevs ), Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Piešķirt papildus finansējumu LVL 525.00 Burtnieku novada sporta biedrībai „Pēdu nav ”
dalības apmaksai un tiesnešu darba apmaksai 2010.gadā pēc Finansējuma izlietojuma tāmes.
Pielikumā: Pielikums nr.1 „ Papildus finansējuma izlietojuma tāme”
Pielikums nr.1
Papildus finansējuma izlietojuma tāme
Burtnieku novada sporta biedrība „ Pēdu nav ”
2010.gadam
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Nr.
p
.
k
.

Summa,
LVL
Plānotie pasākumi
300.00
Dalības maksa 2010/2011. gada sezonā
Tiesnešu darba apmaksa LČ 1 līgā septembra, oktobra un
novembra mēnesī.

1.
2.

225.00
525,00

KOPĀ:

26. Par finansiālo atbalstu sporta biedrībai ” Valmieras volejbola klubs”
Sporta dzīves koordinators I.KORŅĒJEVS
Pamatojoties uz sporta biedrības „Valmieras volejbola klubs” 27.10.2010. iesniegumu
par papildus finansējuma piešķiršanu darbības nodrošināšanai, saskaņā ar sporta padomes
03.10.2010 atzinumu, Burtnieku novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 10.11.2010.
atzinumu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 12
balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis,
D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS –1
(I.Korņējevs ), Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Piešķirt papildus finansējumu LVL 420.00 sporta biedrībai „Valmieras volejbola klubs”
dalības apmaksai, tiesnešu transporta izdevumiem un tiesnešu darba apmaksai 2010.gadā pēc
Finansējuma izlietojuma tāmes.
Pielikumā: Pielikums nr.1 „ Papildus finansējuma izlietojuma tāme”
Pielikums nr.1
Papildus finansējuma izlietojuma tāme
biedrībai „Valmieras volejbola klubs”
2010.gadam
Nr.
p
.
k
.

Summa,
LVL
Plānotie pasākumi
8.00

1.

Dalības maksa 2010/2011. gada sezonā

2.

Tiesnešu transporta izdevumu apmaksa 2010/2011
Tiesnešu darba apmaksa LČ Nacionālajā līgā pamatturnīra 1. posma
9 spēlēm

3.

KOPĀ:

30.00
382.00
420,00
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27. Par „Burtnieku novada sporta laureāts 2010” nolikuma apstiprināšanu
Sporta dzīves koordinators I.KORŅĒJEVS
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 12 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), PRET
– 1 (R.Gorodņičijs), ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
27.1. Apstiprināt Burtnieku pašvaldības nolikumu „Burtnieku novada sports laureāts 2010”
(pielikumā).
27.2. Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžetā paredzētos, bet neizlietotos naudas
līdzekļus funkcionālajā kategorijā 08.100 „Sporta pasākumi” izdevumu kodā 6400 „Pārējie
maksājumi iedzīvotājiem” novirzīt uz 2011.gada Burtnieku novada pašvaldības
pamatbudžetu - funkcionālajā kategorijā 08.100 „Sporta pasākumi” izdevumu kodā 3200
„Dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem”.
28. Par Burtnieku novada logo izvērtēšanas komisijas un ideju konkursa nolikuma
apstiprināšanu
Sabiedrisko attiecību speciāliste L.STUCE
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu un 24.punktu un
nepieciešamību veikt Burtnieku novada pašvaldības atpazīstamības zīmes jeb logo izstrādi, saskaņā ar
Burtnieku novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti

balsojot ar 12 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis,
I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS –
1 ( J.Matisons ), Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
28.1. Izveidot ideju konkursa „Par Burtnieku novada pašvaldības logo izstrādi” izvērtēšanas
komisiju šādā sastāvā:
28.1.1. Komisijas priekšsēdētāja:

Kristīne Auziņa;

Komisijas locekļi:
28.1.2. Lienīte Priedāja-Klepere;
28.1.3. Rasma Matjuškova;
28.1.4. Liene Stuce;
28.1.5. Līga Stebere;
28.1.6. Laimdota Virskūna.
28.2. Apstiprināt Burtnieku pašvaldības ideju konkursa „Par Burtnieku novada logo izstrādi”
nolikumu (pielikumā).
29. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā grāmatvede S.FIĻČAKA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 10.11.2010.
atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons,
R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
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29.1. Piedzīt no Aigara Bauģa, personas kods 200469-11378, nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par zemi un ēkām „Noriņas”, kadastra nr. 9678 006 0081, par zemi „Noriņas 1”,
kadastra nr. 9678 006 0183, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā, Ls 151.54, nokavējuma
naudu Ls 111.31, kopā Ls 262.85 (divi simti sešdesmit divi lati 85 santīmi) bezstrīda
kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
29.2. Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumu nosūtīt Aigaram Bauģim uz deklarēto
dzīvesvietas adresi: „Noriņas”, Sauļi, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads, LV-4232.
Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā, pielikumā uz 1 lp.
Šis lēmums stājas spēkā tā izdošanas brīdī un nav apstrīdams vai pārsūdzams.
30. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā grāmatvede S.FIĻČAKA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 10.11.2010.
atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons,
R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
30.1. Piedzīt no Aivara Degļa, personas kods 031261-11376, nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par zemi „Aroms”, kadastra nr. 9690 004 0079, „Skaras”, kadastra nr. 9690 011
0154, par ēkām „Zābaki”, kadastra nr. 9690 010 0158 004, 9690 010 0158 003, 9690 010
0158 008, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, Ls 514.63, nokavējuma naudu Ls 123.55,
kopā Ls 638.18 (seši simti trīsdesmit astoņi lati 18 santīmi) bezstrīda kārtībā, vēršot
piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
30.2. Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumu nosūtīt Aivaram Deglim uz deklarēto
dzīvesvietas adresi: „Lielķīši 2”, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219.
Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā, pielikumā uz 1 lp.
Šis lēmums stājas spēkā tā izdošanas brīdī un nav apstrīdams vai pārsūdzams.

31. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā grāmatvede S.FIĻČAKA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 10.11.2010.
atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons,
R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
31.1. Piedzīt no Antras Setkovskas, personas kods 021161-11378, nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par zemi „Upītes”, kadastra nr. 9678 003 0089, Rencēnu pagastā, Burtnieku
novadā, Ls 308.93, nokavējuma naudu Ls 313.68, kopā Ls 621.99 (seši simti divdesmit
viens lats lati 99 santīmi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
31.2. Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumu nosūtīt Antrai Setkovskai uz deklarēto
dzīvesvietas adresi: „Upītes”, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads, LV-4232.
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Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā, pielikumā uz 1 lp.
Šis lēmums stājas spēkā tā izdošanas brīdī un nav apstrīdams vai pārsūdzams.
32. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā grāmatvede S.FIĻČAKA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 10.11.2010.
atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons,
R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
32.1. Piedzīt no Ingunas Lotiņas, personas kods 060964-11362, nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par zemi un ēkām „Jaunpeivas”, kadastra nr. 9648 008 0017, Burtnieku pagastā,
Burtnieku novadā, Ls 224.94, nokavējuma naudu Ls 70.89, kopā Ls 295.83 (divi simti
deviņdesmit pieci lati 83 santīms) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
32.2. Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumu nosūtīt Ingunai Lotiņai uz deklarēto
dzīvesvietas adresi: J.Vītola iela 2a-9, Valmiera, LV-4201.
Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā, pielikumā uz 1 lp.
Šis lēmums stājas spēkā tā izdošanas brīdī un nav apstrīdams vai pārsūdzams.
33. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā grāmatvede S.FIĻČAKA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 10.11.2010.
atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons,
R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
33.1. Piedzīt no Imanta Zaļzirņa, personas kods 030162-11368, nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par zemi „Ērgļi”, kadastra nr. 9678 005 0173, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā,
Ls 177.54, nokavējuma naudu Ls 125.83, kopā Ls 303.37 (trīs simti trīs lati 37 santīmi)
bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo mantu.
33.2. Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumu nosūtīt Imantam Zaļzirnim uz deklarēto
dzīvesvietas adresi: „Ērgļi”, Lizdēni, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads, LV-4232.
Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā, pielikumā uz 1 lp.
Šis lēmums stājas spēkā tā izdošanas brīdī un nav apstrīdams vai pārsūdzams.
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34. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā grāmatvede S.FIĻČAKA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 10.11.2010.
atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons,
R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
34.1. Piedzīt no Jurija Kurčanova, personas kods 041054-11358, nekustamā īpašuma nodokļa
parādu dzīvokļa īpašumiem “Viestura laukums 7-77”, kadastra nr. 9690 900 0450,
Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, Ls 11.01, nokavējuma naudu Ls 1.99, kopā Ls 13.00
(trīspadsmit lati 00 santīmi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
34.2. Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumu nosūtīt Jurijam Kurčanovam uz deklarēto
dzīvesvietas adresi: Viestura laukums 7-77, Viesturi, Valmieras pagasts, Burtnieku novads,
LV-4219.
Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā, pielikumā uz 1 lp.
Šis lēmums stājas spēkā tā izdošanas brīdī un nav apstrīdams vai pārsūdzams.
35. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā grāmatvede S.FIĻČAKA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 10.11.2010.
atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons,
R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
35.1. Piedzīt no Jāņa Zaķa, personas kods 121068-11353,, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
par zemi un ēkām „Kalnaģibži”, kadastra nr. 9690 011 0017, par zemi „Lielģibži”,
kadastra nr. 9690 011 0001, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, Ls 374.22, nokavējuma
naudu Ls 53.24, kopā Ls 427.46 (četri simti divdesmit septiņi lati 46 santīmi)bezstrīda
kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
35.2. Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumu nosūtīt Jānim Zaķim uz deklarēto
dzīvesvietas adresi: „Kalnģibži”, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219.
Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā, pielikumā uz 1 lp.
Šis lēmums stājas spēkā tā izdošanas brīdī un nav apstrīdams vai pārsūdzams.
36. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā grāmatvede S.FIĻČAKA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 10.11.2010.
atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons,
R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
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36.1. Piedzīt no Raivja Bezdelīgas, personas kods 080575-11378, nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par zemi un ēkām „Lapaiņi”, kadastra nr. 9648 005 0027, Burtnieku pagastā, par
zemi „Jaundadzīši”, Matīšu pagastā, Burtnieku novadā, Ls 469.23, nokavējuma naudu Ls
75.56, kopā Ls 544.79 (pieci simti četrdesmit četri lati 79 santīmi) bezstrīda kārtībā, vēršot
piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
36.2. Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumu nosūtīt Raivim Bezdelīgam uz deklarēto
dzīvesvietas adresi: „Lapaiņi”, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206.
Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā, pielikumā uz 1 lp.
Šis lēmums stājas spēkā tā izdošanas brīdī un nav apstrīdams vai pārsūdzams.
37. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā grāmatvede S.FIĻČAKA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 10.11.2010.
atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons,
R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
37.1. Piedzīt no Svetlanas Jeršovas, personas kods 081169-11372, nekustamā īpašuma nodokļa
parādu dzīvokļa īpašumiem “Dzirnavu iela 19-2”, kadastra nr. 9690 900 0803, “Dzirnavu
iela 19-6”, kadastra nr. 9690 900 0160, “Dzirnavu iela 19-10”, kadastra nr. 9690 900 0427,
par zemi un ēkām “Dzirnavu iela 12”, kadastra nr. 9690 008 0395, Valmieras pagastā, par
zemi “Bēršas 95”, kadastra nr. 9678 005 0296, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā, Ls
28.22, nokavējuma naudu Ls 1.38, kopā Ls 29.60 (divdesmit deviņi lati 60 santīmi)
bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo mantu.
37.2. Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumu nosūtīt Svetlanai Jeršovai uz deklarēto
dzīvesvietas adresi: Dzirnavu iela 19-6, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku
novads, LV-4219.
Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā, pielikumā uz 1 lp.
Šis lēmums stājas spēkā tā izdošanas brīdī un nav apstrīdams vai pārsūdzams.
38. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā grāmatvede S.FIĻČAKA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 10.11.2010.
atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons,
R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
38.1. Piedzīt no SIA „DDMC”, NMR nr.44103031931, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par
zemi „Vecdēļas”, kadastra nr. 9678 003 0100, par zemi un ēkām „Dēļas”, kadastra nr.
9678 003 00044, Rencēnu pagastā Burtnieku novadā, Ls 237.88, nokavējuma naudu Ls
34.87, kopā Ls 272.75 (divi simti septiņdesmit divi lati 75 santīmi) bezstrīda kārtībā, vēršot
piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
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38.2. Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumu nosūtīt SIA „DDMC” uz juridisko adresi:
Alejas iela 3-5, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219.
Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā, pielikumā uz 1 lp.
Šis lēmums stājas spēkā tā izdošanas brīdī un nav apstrīdams vai pārsūdzams.
39. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā grāmatvede S.FIĻČAKA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 10.11.2010.
atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons,
R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
39.1. Piedzīt no SIA „Ēvelietis 9”, NMR nr.44103038075, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
par zemi “Dzērvītes”, kadastra nr. 9454 004 0013, par zemi un ēkām “Kalnsucēni”,
kadastra nr. 9454 007 0061, Ēveles pagastā, Burtnieku novadā, Ls 272.37, nokavējuma
naudu Ls 29.65, kopā Ls 302.03 (trīs simti divi lati 3 santīmi) bezstrīda kārtībā, vēršot
piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
39.2. Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumu nosūtīt SIA „Ēvelietis 9” uz juridisko adresi:
Kalnsucēni, Ēveles pagasts, Burtnieku novads, LV-4712.
Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā, pielikumā uz 1 lp.
Šis lēmums stājas spēkā tā izdošanas brīdī un nav apstrīdams vai pārsūdzams.
40. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā grāmatvede S.FIĻČAKA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 10.11.2010.
atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons,
R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
40.1. Piedzīt no SIA „SILVER MOTORS”, NMR nr.44103031170, nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par zemi “Sudrabi”, kadastra nr. 9690 008 0366, Valmieras pagastā, Burtnieku
novadā, Ls 201.12, nokavējuma naudu Ls 38.07, kopā Ls 239.19 (divi simti trīsdesmit
deviņi lati 19 santīmi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
40.2. Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumu nosūtīt SIA „SILVER MOTORS” uz
juridisko adresi: „Lauvas”, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220.
Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā, pielikumā uz 1 lp.
Šis lēmums stājas spēkā tā izdošanas brīdī un nav apstrīdams vai pārsūdzams.
41. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā grāmatvede S.FIĻČAKA
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Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 10.11.2010.
atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons,
R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
41.1. Piedzīt no SIA „SPORA”, NMR nr.40003388095, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par
zemi un ēkām “Burtnieku muiža”, kadastra nr. 9648 007 0057, Burtnieku pagastā,
Burtnieku novadā, Ls 568.59, nokavējuma naudu Ls 58.75, kopā Ls 627.34 (seši simti
divdesmit septiņi lati 34 santīmi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
41.2. Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumu nosūtīt SIA „SPORA” uz juridisko adresi:
Dzirnavu iela 5-2, Rīga, LV-1010.
Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā, pielikumā uz 1 lp.
Šis lēmums stājas spēkā tā izdošanas brīdī un nav apstrīdams vai pārsūdzams.
42. Par adrešu piešķiršanu un adrešu saraksta aktualizēšanu Vecates pagastā, Burtnieku
novadā
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Izskatot LR VZD Vidzemes reģionālās nodaļas 2010.gada 20.septembrī sniegto
informāciju Nr.10-03V/81 “Par adrešu datu sakārtošanu”, pamatojoties uz Burtnieku novada
pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot
ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis,
I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
42.1. Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.daļu,
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.punkta 9.apakšpunktu, piešķirt adresi Burtnieku novada Vecates pagasta
adresācijas objektiem, aktualizēt un papildināt Burtnieku novada Vecates pagasta adrešu
sarakstu ar šādām adresēm:
Kadastra
apzīmējums

Būves kadastra
apzīmējums

Uz zemes gabala
esošo būvju
nosaukums
9692 003 0019 001 Mehāniskā
darbnīca

“Mehāniskās
darbnīcas”,
Vecates
pagasts, Burtnieku novads, LV-4211

9692 003 0166

9692 003 0019 002 Noliktava
9692 003 0166 001 Šķūnis

“Priedītes”, Vecates pagasts, Burtnieku
novads, LV-4211

9692 003 0031

9692 003 0031 001 Ferma

“Vītoli”, Vecates pagasts, Burtnieku
novads, LV – 4211

9692 003 0145

9692 003 0145 001 Šķūnis

“Vītoliņi”, Vecates pagasts, Burtnieku
novads, LV – 4211

9692 003 0150

9692 003 0150 001 Pagrabs
9692 003 0150 002 Saimniecības ēka

“Pagrabiņš”,
Vecates
Burtnieku novads, LV - 4211

9692 003 0019

Adrese

pagasts,
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42.2. Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.daļu,
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.punkta 11.apakšpunktu, piešķirt adresi Burtnieku novada Vecates pagasta
telpu grupām, Austrumi 14 dz. 5 un Austrumi 14 dz. 6, aktualizēt un papildināt Burtnieku
novada Vecates pagasta adrešu sarakstu ar šādu adresi:
Nr.
1.

Būves kadastra
apzīmējums
9692 004 0130 001

Ciems
Košķele

Māja

Telpu grupas

Austrumi 14

1

-6

42.3. Ņemot vērā to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9692 003 0161 atrodas ēka
(ēka nojaukta - drupas), kura pēc patreizējā fiziskā stāvokļa nav uzskatāma par adresācijas
objektu, nepiešķirt adresi Burtnieku novada Vecates pagasta objektam:
Kadastra
apzīmējums

Būves kadastra
apzīmējums

Uz zemes gabala
esošo būvju
nosaukums

Adrese

9692 003 0161 9692 003 0161 001 Svaru māja

-

42.4. Likvidēt Burtnieku novada Vecates pagasta Austrumi 9, neeksistējošu telpu grupu 1-2
adresi, aktualizēt un papildināt Burtnieku novada Vecates pagasta adrešu sarakstu ar šādu
adresi: :
Nr.
1.

Būves kadastra
apzīmējums
9692 004 0025 001

Novads

Pagasts

Ciems

Māja

Telpu grupas

Burtnieku

Vecates

Košķele

Austrumi 9

-

42.5. Lēmumu nosūtīt LR VZD Vidzemes reģionālai nodaļai.
43. Par zemes vienību statusa sakārtošanu
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Ieskaitīt rezerves zemes fondā Burtnieku novada Matīšu pagasta zemes vienības “Kalves
1”, “Jaunlazdiņas”, “Dreimanīši”, “Līdumi”, “Ķinkas 1” un “Rūsas”.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
44.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu ´´Austrumi ´´,Vecates pagastā, Burtnieku
novadā
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
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V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu ´´Austrumi´´, Vecates pagastā,
Burtnieku novadā.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu ´´Rūķīši 1 ´´,Vecates pagastā, Burtnieku
novadā
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
45.

Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu ´´Rūķīši 1´´, Vecates pagastā,
Burtnieku novadā.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu ”Rūķīši 1”,Vecates pagastā, Burtnieku
novadā
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
46.

Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu ´´Rūķīši 1´´, Vecates pagastā,
Burtnieku novadā.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu ”´Rūķīši 1”, Vecates pagastā, Burtnieku
novadā
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
47.

Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu ´´Rūķīši 1´´, Vecates pagastā,
Burtnieku novadā.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
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48.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu ´´Vecate ´´, Vecates pagastā, Burtnieku
novadā
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu ´´Vecate´´, Vecates pagastā,
Burtnieku novadā.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
49. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās zemes lietotājam uz
Matīšu pagasta zemes vienības “Bauņu Dzirnavas”, kadastra apzīmējums 9670 003 0132, zemi
3,27 ha platībā, ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

50. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās zemes lietotājam uz
Matīšu pagasta zemes vienības “Druvas”, kadastra apzīmējums 9670 007 0069, zemi 2,33 ha
platībā, ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
51. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
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V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās zemes lietotājam uz
Vecates pagasta zemes vienības “Imantas”, kadastra apzīmējums 9692 004 0040, zemi 3,60 ha
platībā, ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
52. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās zemes lietotājam uz
Vecates pagasta zemes vienības “Kalnieši”, kadastra apzīmējums 9692 003 0061, zemi 4,30 ha
platībā, ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
53. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās zemes lietotājam uz
Vecates pagasta zemes vienības “Mangaļi”, kadastra apzīmējums 9692 004 0070, zemi 3,60 ha
platībā, ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
54. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās zemes lietotājam uz
Matīšu pagasta zemes vienības Mazsalacas iela 5, kadastra apzīmējums 9670 006 0095, zemi
0,4894 ha platībā, ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
55. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
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Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās zemes lietotājam uz Matīšu
pagasta zemes vienības “Miķenīši”, kadastra apzīmējums 9670 006 0257, zemi 5,88 ha platībā, ar
2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
56. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās zemes lietotājam uz Matīšu
pagasta zemes vienības Oktobra iela 5, kadastra apzīmējums 9670 006 0150, zemi 0,2871 ha
platībā, ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
57. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās zemes lietotājam uz
Matīšu pagasta zemes vienības “Rites”, kadastra apzīmējums 9670 005 0045, zemi 6,97 ha platībā
un zemes vienības “Rites”, kadastra apzīmējums 9670 005 0056, zemi 6,13 ha platībā ar
2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
58. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās zemes lietotājam uz
Burtnieku pagasta zemes vienības Šalkas 1, kadastra apzīmējums 9648 016 0045, zemi 0,2120 ha
platībā, ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
59. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās zemes lietotājam uz
Burtnieku pagasta zemes vienības Šalkas 41, kadastra apzīmējums 9648 016 0226, zemi 0,0676 ha
platībā, ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
60. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās zemes lietotājam uz
Burtnieku pagasta zemes vienības Šalkas 61, kadastra apzīmējums 9648 016 0245, zemi 0,0732 ha
platībā, ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
61. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās zemes lietotājam uz
Burtnieku pagasta zemes vienības “Tiltiņi”, kadastra apzīmējums 9648 013 0073, zemi 0,2535 ha
platībā, ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
62. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
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Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās zemes lietotājam uz
Matīšu pagasta zemes vienības Upes iela 14, kadastra apzīmējums 9670 006 0161, zemi 0,4894 ha
platībā, ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
63. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās zemes lietotājam uz
Burtnieku pagasta zemes vienības “Upītes”, kadastra apzīmējums 9648 002 0024, zemi 0,4879 ha
platībā, ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
64. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās zemes lietotājam uz
Vecates pagasta zemes vienības “Vārpas”, kadastra apzīmējums 9692 003 0173, zemi 0,7702 ha
platībā un zemes vienības “Vārpas”, kadastra apzīmējums 9692 003 0183, zemi 1,29 ha platībā ar
2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
65. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās zemes lietotājam uz
Burtnieku pagasta zemes vienības Vinnas 3, kadastra apzīmējums 9648 005 0112, zemi 1,89 ha
platībā, ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
66. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās zemes lietotājam uz
Vecates pagasta zemes vienības “Vīriņi”, kadastra apzīmējums 9692 005 0043, zemi 10,20 ha
platībā, ar 2010.gada 1.jūniju.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
67. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu pirms termiņa
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Pārtraukt zemes nomas līgumu uz zemes vienības “Ābeļdārzs”, kadastra apzīmējums
9648 007 0012, daļu 0,08 ha platībā, pirms termiņa ar 2010.gada 17.novembri.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
68. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu pirms termiņa
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists A.DREIJA
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Pārtraukt zemes nomas līgumu uz zemes vienības “Ābeļdārzs”, kadastra apzīmējums
9648 007 0012, daļu 0,13 ha platībā, pirms termiņa ar 2010.gada 17.novembri.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
69. Par pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu Burtnieku novadā Ēveles pagastā
Zemes ierīkotāja E. GULBE
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
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V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Atteikt iznomāt Jānim Patrikam Grīnvaldam, personas kods 020973-13002, Burtnieku
novada pašvaldībai piekritīgo apbūvēto zemes vienību “Zvārtes ferma”, kadastra apzīmējums
9454 002 0100 Ēveles pagastā 4,8 ha platībā.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1.lapas.
70. Par pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanu Burtnieku novadā Valmieras pagastā
Zemes ierīkotāja E. GULBE
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
70.1. Iznomāt Jānim Svilānam Burtnieku novada pašvaldībai piederošās zemes vienības
„Šķūnis”, kadastra apzīmējums 9690 008 0183 daļu 0,046 ha platībā Valmieras pagastā
personiskai palīgsaimniecībai līdz 2011.gada 31.decembrim. Līguma termiņš automātiski
pagarinās uz vienu gadu, ja pašvaldība līdz tekošā gada 30.septembrim rakstiski nepaziņo
par nomas Līguma izbeigšanu.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1.lapas.
.
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
70.2. Iznomāt Vandai Duksei Burtnieku novada pašvaldībai piederošās zemes vienības
„Trīsstūris”, kadastra apzīmējums 9690 008 0357 daļu 0,06 ha platībā Valmieras pagastā
personiskai palīgsaimniecībai līdz 2011.gada 31.decembrim. Līguma termiņš automātiski
pagarinās uz vienu gadu, ja pašvaldība līdz tekošā gada 30.septembrim rakstiski nepaziņo
par nomas Līguma izbeigšanu.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1.lapas.
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
70.3. Iznomāt Ilgai Bērziņai Burtnieku novada pašvaldībai piederošās zemes vienības
„Trīsstūris”, kadastra apzīmējums 9690 008 0357 daļu 0,02 ha platībā Valmieras pagastā
personiskai palīgsaimniecībai līdz 2011.gada 31.decembrim. Līguma termiņš automātiski
pagarinās uz vienu gadu, ja pašvaldība līdz tekošā gada 30.septembrim rakstiski nepaziņo
par nomas Līguma izbeigšanu.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1.lapas.
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71. Par zemes vienības „Salzemnieki” Valmieras pagastā Burtnieku novadā sadalīšanu
Zemes ierīkotāja E. GULBE
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
71.1. Sadalīt zemes vienību „Salzemnieki”, kadastra apzīmējums 9690 002 0037 saskaņā ar
pievienoto shēmu.
71.2. Atdalītajam zemesgabalam Nr.1 - 8,56 ha platībā atstāt nosaukumu „Salzemnieki” un
noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme, NĪLM kods 0201, ar nodokli
apliekama.
71.3. Atdalītajam zemesgabalam Nr.2 - 13,84 ha platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies
zemesgabala robežas uzmērot dabā) piešķirt nosaukumu „Lielzemnieki” un noteikt zemes
lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme, NĪLM kods 0201, ar nodokli neapliekama.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1.lapas.

72. Par adrešu datu aktualizēšanu Burtnieku novadā
Zemes ierīkotāja E. GULBE
Burtnieku novada pašvaldības dome ir izskatījusi LR Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālās nodaļas 25.08.2010.g. informāciju „Par adrešu datu sakārtošanu”, Nr.10-03-V/64 ar
pielikumiem, saņemta Burtnieku novada pašvaldībā 2010.gada 30.augustā, reģ. Nr.3-11/786.
VZD Vidzemes reģionālā nodaļa informē, ka pamatojoties uz Ēveles pagasta teritorijas
plānojumu, kas apstiprināts ar Ēveles pagasta padomes 16.12.2008. lēmumu Nr.13/1 „Par Ēveles
pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.4 „Ēveles pagasta teritorijas
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”, ir
nepieciešama Ēveles pagasta adrešu saraksta aktualizēšana atbilstoši apstiprinātajam teritorijas
plānojumam. Pašlaik, pamatojoties uz Ēveles pagasta padomes 22.07.2002. lēmumu Nr.5/7 „Par
Ēveles pagasta adrešu reģistra apstiprināšanu” , Valsts adrešu reģistra datu bāzē Ēveles pagastā
eksistē četri ciemi (Ēvele, Ķempēni, Ķemere un Daksti) un viensētas, bet apstiprinātajā teritorijas
plānojumā it tikai Ēveles ciems un viensētas.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Latvijas Republikas „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta
2.daļu, Ministru kabineta 03.11.2009.g. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
Burtnieku novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra domes sēdē (protokols Nr7, 32.§)
apstiprinātiem Burtnieku novada saistošiem noteikumiem Nr.5-2009 „Par teritorijas plānojumiem”
un 2009.gada 7.oktobrī apstiprinātiem saistošo noteikumu grozījumiem (protokols Nr.8, 24.§),
Ēveles pagasta teritorijas plānojumu un izvērtējot VZD Vidzemes reģionālās nodaļas
25.08.2010.g. vēstulei Nr.10-03-V/64 pievienoto pielikumu Nr.2, saņemta Burtnieku novada
pašvaldībā 30.08.2010., reģ. Nr.3-11/786 „Par adrešu datu sakārtošanu”, pamatojoties uz
Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 10.11.2010.
atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons,
R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
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72.1. Aktualizēt Ēveles pagasta adrešu sarakstu atbilstoši Ēveles pagasta teritorijas plānojumam.
72.2. Apstiprināt Ēveles pagasta viensētu adreses ārpus ciemu robežām saskaņā ar Pielikumu
Nr.1.
72.3. Burtnieku novada pašvaldības domes 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).
73. Par adrešu apstiprināšanu vai izslēgšanu no adrešu saraksta Burtnieku novadā
Zemes ierīkotāja E. GULBE
73.1. Burtnieku novada pašvaldības dome ir izskatījusi LR Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālās nodaļas 25.08.2010.g. informāciju „Par adrešu datu sakārtošanu”, Nr.10-03V/64 ar pielikumiem, saņemta Burtnieku novada pašvaldībā 2010.gada 30.augustā, reģ.
Nr.3-11/786.
VZD Vidzemes reģionālā nodaļa informē par neapstiprinātām būvju adresēm, kuras
atrastas salīdzinot Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra un Valsts adrešu reģistra
datus par Ēveles pagastu (pielikums Nr.1) kā arī vai sarakstā minētās adreses eksistē kā
adresācijas objekti (pielikums Nr.3).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Latvijas Republikas „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma”
14.panta 2.daļu, Ministru kabineta 03.11.2009.g. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi”, Burtnieku novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra domes sēdē
(protokols Nr7, 32.§) apstiprinātiem Burtnieku novada saistošiem noteikumiem Nr.5-2009
„Par teritorijas plānojumiem” un 2009.gada 7.oktobrī apstiprinātiem saistošo noteikumu
grozījumiem (protokols Nr.8, 24.§), Ēveles pagasta teritorijas plānojumu un atbilstoši VZD
Vidzemes reģionālās nodaļas 25.08.2010.g. vēstulei Nr.10-03-V/64 ar pielikumiem,
saņemta Burtnieku novada pašvaldībā 30.08.2010., reģ. Nr.3-11/786 „Par adrešu datu
sakārtošanu”, pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis,
K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs,
J.Ķilpis, I.Korņējevs,
D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
73.1.1. Apstiprināt adresi: Ķestereja, Ēvele, Ēveles pagasta, LV-4712 ēkām ar būves
kadastra apzīmējumu 9454 007 0267 001, 9454 007 0267 002, 9454 007 0267
003 un 9454 007 267 004 uz zemes vienības „Ķestereja”, kadastra apzīmējums
9454 007 0267.
73.1.2. Izslēgt no Ēveles pagasta adrešu saraksta:
73.1.2.1. „Vīciepi 1”- kūts, būves kadastra apzīmējums 9454 007 0004 001;
73.1.2.2. „Vīšu kūts”;
73.1.2.3. „Mūri”.
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73.1.3. Burtnieku novada pašvaldības domes 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).
73.2. Burtnieku novada pašvaldības dome ir izskatījusi LR Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālās nodaļas 30.08.2010.g. informāciju „Par adrešu datu sakārtošanu”, Nr.10-03V/68 ar pielikumiem, saņemta Burtnieku novada pašvaldībā 2010.gada 30.augustā, reģ.
Nr.3-11/797.
VZD Vidzemes reģionālā nodaļa informē vai Rencēnu pagasta adrešu sarakstā minētās
adreses eksistē kā adresācijas objekti (pielikums Nr.2).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Latvijas Republikas „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma”
14.panta 2.daļu, Ministru kabineta 03.11.2009.g. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi”, Burtnieku novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra domes sēdē
(protokols Nr7, 32.§) apstiprinātiem Burtnieku novada saistošiem noteikumiem Nr.5-2009
„Par teritorijas plānojumiem” un 2009.gada 7.oktobrī apstiprinātiem saistošo noteikumu
grozījumiem (protokols Nr.8, 24.§), Rencēnu pagasta teritorijas plānojumu un atbilstoši
VZD Vidzemes reģionālās nodaļas 30.08.2010.g. vēstulei Nr.10-03-V/68 ar pielikumiem,
saņemta Burtnieku novada pašvaldībā 03.09.2010., reģ. Nr.3-11/797 „Par adrešu datu
sakārtošanu”, un pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības
un attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis,
K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs,
J.Ķilpis, I.Korņējevs,
D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
73.2.1. Izslēgt no Rencēnu pagasta adrešu saraksta:
73.2.1.1. „Bēršas 17”, kadastra apzīmējums 9678 005 0222;
73.2.1.2. „Bēršas 46”, kadastra apzīmējums 9678 005 0251;
73.2.1.3. „Sauļii 39”, kadastra apzīmējums 9678 006 0128.
73.2.2. Burtnieku novada pašvaldības domes 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).
73.3. Burtnieku novada pašvaldības dome ir izskatījusi LR Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālās nodaļas 17.09.2010.g. informāciju „Par adrešu datu sakārtošanu”, Nr.10-03V/80 ar pielikumiem, saņemta Burtnieku novada pašvaldībā 2010.gada 22.septembrī, reģ.
Nr.3-11/866.

42

VZD Vidzemes reģionālā nodaļa informē vai Valmieras pagasta adrešu sarakstā
minētās adreses eksistē kā adresācijas objekti (pielikums Nr.1).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Latvijas Republikas „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma”
14.panta 2.daļu, Ministru kabineta 03.11.2009.g. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi”, Burtnieku novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra domes sēdē
(protokols Nr7, 32.§) apstiprinātiem Burtnieku novada saistošiem noteikumiem Nr.5-2009
„Par teritorijas plānojumiem” un 2009.gada 7.oktobrī apstiprinātiem saistošo noteikumu
grozījumiem (protokols Nr.8, 24.§), Valmieras pagasta teritorijas plānojumu un atbilstoši
VZD Vidzemes reģionālās nodaļas 17.09.2010.g. vēstulei Nr.10-03-V/80 ar pielikumiem,
saņemta Burtnieku novada pašvaldībā 22.09.2010., reģ. Nr.3-11/866 „Par adrešu datu
sakārtošanu”, pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis,
K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs,
J.Ķilpis, I.Korņējevs,
D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
73.3.1. Izslēgt no Valmieras pagasta adrešu saraksta:
73.3.1.1. „Jaunmelnvērši 1”, kadastra apzīmējums 9690 005 0024;
73.3.1.2. „Jaunmelnvērši 2”, kadastra apzīmējums 9690 005 0083;
73.3.1.3. „Jaunmelnvērši 3”, kadastra apzīmējums. 9690 005 0084;
73.3.1.4. „Jaunmelnvērši 4”, kadastra apzīmējums. 9690 005 0085;
73.3.1.5. „Slokas”, kadastra apzīmējums. 9690 008 0350;
73.3.1.6. „Vairogi”, kadastra apzīmējums. 9690 009 0109;
73.3.1.7. „Vairogi 1”, kadastra apzīmējums. 9690 009 0072;
73.3.1.8. „Vecķelderi”, kadastra apzīmējums. 9690 011 0184;
73.3.1.9. „Vekteri”, kadastra apzīmējums. 9690 001 0001.
73.3.2. Burtnieku novada pašvaldības domes 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).

74.

Par Valmieras pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmuma, protokols Nr.9, 1.§,
Nr.9, 1.§ 5.2.4p., 1.§ 5.2.8p., 1.§ 5.2.16p., 1.§ 5.2.27.p un Valmieras pagasta padomes
2007.gada 20.decembra lēmuma, protokols Nr.15, 1.§ 6.p. grozīšanu un zemes
vienības „Kalnadaubītes” Valmieras pagastā Burtnieku novadā sadalīšanu
Zemes ierīkotāja E. GULBE

Burtnieku novada pašvaldība 04.10.2010.g. pa e-pastu saņēma Valsts līmeņa zemes
reformas pabeigšanas komisijas zemes vienību sarakstu izvērtēšanai atbilstoši nosacījumiem: nav
piekļuves iespējas, ir starpgabals, ir ēkas.
Ar Valmieras pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmumu „Par lauku apvidus
zemes piekritību Valmieras pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas
pabeigšanai”, protokols Nr.9, 1.§ 5.2.4p., 1.§ 5.2.8p., 1.§ 5.2.16p., 1.§ 5.2.27.p. un Valmieras
pagasta padomes 2007.gada 20.decembra lēmuma , protokols Nr.15, 1.§ 6.p zemes vienības ar
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kadastra apzīmējumu 9690 008 0434 – 1,2329ha, 9690 008 0383 – 0,72ha, 9690 008 0348 –
0,48ha, 9690 009 0175 – 11,41 un 9690 009 0141 – 3,16ha platībā nodota zemes reformas
pabeigšanai.
Ar Burtnieku novada domes 21.04.2010.g. lēmumu „Par nekustamā īpašuma
sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu”, protokols Nr.4, 27.§
zemes vienības 9690 009 0175 platība apstiprināta 11,84 ha platībā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu. un
15.pantu, LR likuma „Par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 4¹.panta 2.dalas 5 un 6.punktu, Ministru kabineta 17.06.2008.g. noteikumiem
Nr.453 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidus zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi”, pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
74.1. Atcelt Valmieras pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmuma „Par lauku apvidus
zemes piekritību Valmieras pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes
reformas pabeigšanai”, protokols Nr.9, 1.§ 5.2.4p., 1.§ 5.2.8p., 1.§ 5.2.16p., 1.§ 5.2.27p.,
un Valmieras pagasta padomes 2007.gada 20.decembra lēmuma, protokols Nr.15, 1.§ 6.p.:
Zemes reformas pabeigšanai nododamas un turpmāk izmantojamas sekojošas zemes
vienības:
74.1.1. „Dzirnavu iela 8A”, kadastra apzīmējums 9690 008 0434 1,2329 ha;
74.1.2. „Pidriķa ceļmala”, kadastra apzīmējums 9690 008 0383 0,72 ha;
74.1.3. “Viesturlaukuma birzīte”, kadastra apzīmējums 9690 008 0348 0,41 ha;
74.1.4. “Kalnadaubītes”, kadastra apzīmējums 9690 008 0175 11,84 ha;
74.1.5. “Pīlādži”, kadastra apzīmējums 9690 009 0141 3,16 ha;
74.2. Burtnieku novada pašvaldībai piekrīt zeme:
74.2.1. „Dzirnavu iela 8A”, kadastra apzīmējums 9690 008 0434 1,2329 ha.
Pamatojums: zeme nepieciešama komunikāciju un apkalpojošo būvju
uzturēšanai un izbūvēšanai, saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.un 2.punktu, lai sekmētu saimniecisko darbību un bezdarba samazināšanu,
saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 10. punktu.
74.2.2. „Pidriķa ceļmala”, kadastra apzīmējums 9690 008 0383 0,72 ha.
Pamatojums: apgrūtinātas piekļuves iespējas, zemes vienība, atbilstoši spēkā
esošam Valmieras pagasta pašvaldības teritorijas plānojumam, nepieciešama
zaļās zonas ierīkošanai un uzturēšanai saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 2.punktu”.
74.2.3. “Viesturlaukuma birzīte”, kadastra apzīmējums 9690 008 0348 0,41 ha.
Pamatojums: starpgabals - zemes vienība, atbilstoši spēkā esošam Valmieras
pagasta teritorijas plānojumam, nepieciešama zaļās zonas ierīkošanai un
uzturēšanai saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu”.
74.2.4. “Pīlādži”, kadastra apzīmējums 9690 009 0141 3,16 ha.
Pamatojums: starpgabals - saskaņā ar LR likuma „Par valsts un pašvaldības
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.dalu,
kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt zeme gadījumos, ja tā
ir zemes starpgabals atbilstoši Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas
likumā noteiktajam.
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74.2.5. „Daubes” (atdalīts no “Kalnadaubītes”, kadastra apzīmējums 9690 008 0175 )
3,40 ha.
Pamatojums: saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra
domes sēdē (protokols Nr.7, 32.§) apstiprinātiem Burtnieku novada saistošiem
noteikumiem Nr.5-2009 „Par teritorijas plānojumiem” un 2009.gada 7.oktobrī
apstiprinātiem saistošo noteikumu grozījumiem (protokols Nr.8, 24.§),
Valmieras pagasta teritorijas plānojumu uz zemes vienības „Kalnadaubītes”,
kadastra apzīmējums 9690 008 0175 paredzēts izbūvēt ceļu, kas savieno Vanagu
ielu ar autoceļu V186. Pamatojums: uz zemes atrodas pašvaldībai piederoša ēka
un saskaņā ar Valmieras pagasta teritorijas plānojumu nepieciešama ceļa
izbūvei.
74.3. Atdalīt no zemes vienības „Kalnadaubītes”, kadastra apzīmējums 9690 008 0175
zemesgabalu 3,40 ha platībā saskaņā ar pievienoto shēmu, piešķirt tam nosaukumu
„Daubes” un noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, NĪLM kods
0101, ar nodokli neapliekams.
74.4. Atlikusī zemes vienības „Kalnadaubītes”, kadastra apzīmējums 9690 008 0175 daļa
8,44 ha platībā izmantojama zemes reformas pabeigšanai.
74.5.

75.

Lēmumu ar pielikumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālai nodaļai Rīgas iela 47,
Valmiera, LV-4201 un Valsts līmeņa zemes reformas pabeigšanas komisijai: e-pasts:
lzir@vzd.gov.lv.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Zemes ierīkotāja E. GULBE

Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu, ka pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās uz zemes vienības
“Speļģi”, kadastra Nr.9678 001 0196 1/ 3 domājamo daļu katram no 1,1 ha platībā ar 2010.gada
1.jūniju.
76. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam „Ražotne”
Zemes ierīkotāja Emīlija Gulbe
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas 10.11.2010. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns,
V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Piešķirt adresi: „Ražotne”, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads, LV-4232 nekustamam
īpašumam ar kadastra Nr.9678 003 0045, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 9678
003 0045 un ēkām ar būves kadastra apzīmējumu 9678 003 0006 002 un 9678 003 0006 004.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
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Papildus jautājumi:
77. Par izmaiņām Burtnieku novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā
Administratīvās komisijas priekšsēdētājs E.STRAUME
Ņemot vērā Administratīvās komisijas locekļa Modra Valmiera 09.11.2010. iesniegumu
un pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības Administratīvās komisijas 12.11.2010.
atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons,
R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Veikt izmaiņas Burtnieku novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā un izdarīt
izmaiņas Burtnieku novada pašvaldības domes 15.07.2009. sēdes lēmumā (protokols Nr.2.;3.§)
„Par Burtnieku novada domes administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu un
administratīvās komisijas izveidošanu” un 21.04.2010. sēdes lēmumā (protokols Nr.4.;11.§)
izsakot tā otro punktu šādā redakcijā:
„Apstiprināt Burtnieku novada pašvaldības administratīvo komisiju šādā sastāvā
Komisijas priekšsēdētājs –

Edvīns STRAUME

Locekļi

Ieva RUKA
Inga PĀŽE
Uldis MILLERS
Nērika DUBULTE
Daina GUSTSONE”

78.

Par izmaiņām Burtnieku novada pašvaldības štatu sarakstā

Personāla vadītāja M.VĪTOLA
Izvērtējot Būvvaldes vadītājas Rasma Liepiņas iesniegumu 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 15.11.2010.
atzinumu, deputāti vienojas balsot atseviški par jautājumiem 78.1., 78.2. un 78.3, 78.4.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons,
R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, E.Straume), PRET – 1 (J.Jurašs),
ATTURAS – 1 (V.Pudenko), Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
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.protokols nr.8,
4.§, 18.08.2010. protokols Nr.9, 3.§, 07.09.2010. Nr.10,3.§, 22.09.2010. protokols Nr.11,12.§,
20.10.2010. protokols nr.12, 12.§):
78.1. Tabulas 46.rindā būvinspektors (Būvvalde) 4.ailē aizstāt ciparu ”1,00” ar ciparu „0,5” un
5. ailē ciparus „450,00” ar cipariem „ 225,00”.
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78.2. Izveidot Būvvaldē štata vietu „ projekta vadītājs „ 1 slodze ar mēnešalgu Ls 500,00.
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.protokols nr.8,
4.§, 18.08.2010. protokols Nr.9, 3.§, 07.09.2010. Nr.10,3.§, 22.09.2010. protokols Nr.11,12.§,
20.10.2010. protokols nr.12, 12.§):
Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons,
R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
78.3. Tabulas 84. rindā Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 4.ailē aizstāt ciparu „1,00” ar ciparu
„0,8” un 5.ailē ciparus „500,00” ar cipariem „420,00”.
78.4. Izveidot štata vietu „iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists” 0,2 slodzes ar mēnešalgu Ls
80,00.
78.5. Štatu sarakstā izmaiņas veiktas budžeta ietvaros.
78.6. Atbildīgi par lēmuma izpildi personāla vadītāja Māra VĪTOLA .

79.

Par nekustamā īpašuma “Arumi” Burtnieku novadā Rencēnu pagastā sadalīšanu
Zemes ierīkotāja E. GULBE

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons,
R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:

79.1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Arumi”, kadastra Nr.9678 004 0005 Rencēnu pagastā
Burtnieku novadā, no tā atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 9678 004 0006
4,00 ha platībā un zemes vienību 9678 004 0007 2,8 ha platībā, jaunu patstāvīgu
nekustamo īpašumu izveidošanai.
79.2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem 9678 004 0006 4,0 ha platībā piešķirt
nosaukumu “Mūri” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecības
zeme, NĪLM kods 0101, ar nekustamā īpašuma nodokli apliekama.
79.3. Atdalītajai zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumiem 9678 004 0007 2,8 ha platībā
piešķirt nosaukumu “Minkas” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
mežsaimniecības zeme, NĪLM kods 0201, ar nekustamā īpašuma nodokli apliekama.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1.lapas.

80.

Par telpu nomas līgumiem
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs E.STRAUME
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Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons,
R.Gorodņičijs, J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
80.2. Lauzt 13.03.2008. noslēgto nomas līgumu ar SIA „Ēveles aptieka”, reģistrācijas
Nr.40003183486, par telpām Jaunatnes ielā 15 A, Burtniekos, Burtnieku pagastā un
31.05.2004.g. noslēgto nomas līgumu par telpām „Ozolgatves-14”, Ēveles pagastā.
80.3. Slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumus ar SIA „Ilmas Aptieka”, reģistrācijas Nr.
40003094510, par pašvaldības telpām Jaunatnes ielā 15 A, Burtniekos, Burtnieku pagastā
un „Ozolgatves-14”, Ēveles pagastā farmaceitiskās aprūpes nodrošināšanai.
80.4. Nomas maksu par telpām Jaunatnes ielā 15A , Burtniekos, Burtnieku pagastā un
„Ozolgatves-14”, Ēveles pagastā noteikt Ls 0.10 (neieskaitot PVN nodokli) par 1m²
mēnesī.
80.5. Juridiskai nodaļai sagatavot nomas līgumus.
80.6. Par lēmumu paziņot Inesei Kurpniecei un Ilmāram Pajustem, nosūtot lēmumus pa pastu uz
uzņēmumu juridiskām adresēm.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.

81.

Par grozījumiem lēmumā „Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā” no 2010.gada
18.augusta protokols Nr.9 lēmums 1.§
Izpilddirektors M.ĒRGLIS

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.542 (spēkā no 21.06.2010.) , „Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” nolikums”, un ņemot vērā nepieciešamību veikt
Burtnieku novada pašvaldības īpašumā esošo ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, atklāti
balsojot ar 13 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds, L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, R.Gorodņičijs,
J.Ķilpis, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, V.Pudenko, J.Jurašs, E.Straume), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
81.2. Izteikt lēmuma 1. punktu šādā redakcijā:
Piedalīties projektu atklātajā konkursā ar šādu projekta pieteikumu „Burtnieku
novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana”, šādiem pašvaldības
objektiem:
81.2.1. Rencēnu pamatskola;
81.2.2. Rencēnu pagasta pārvalde;
81.2.3. Valmieras pagasta bērnudārzs;
81.2.4. Burtnieku pagasta pārvalde;
81.2.5. Burtnieku Ausekļa vidusskola;
81.2.6. Burtnieku bērnudārzs;
81.2.7. Vecates pagasta pārvalde;
81.2.8. Lizdēnu sabiedriskais centrs;
81.2.9. Vecates bibliotēka;
81.2.10.
Valmiermuižas doktorāts.
81.3. Izteikt lēmuma 2. punktu sekojošā redakcijā:
Projekta kopējais finansējums sastāda LVL 678046.57 (Seši simti septiņdesmit astoņi
tūkstoši četrdesmit seši lati, 57 santīmi), no tā attiecināmās izmaksas sastāda LVL
656902.32 (Seši simti piecdesmit seši tūkstoši deviņi simti divi lati un 32 santīmi),
pašvaldības līdzfinansējums sastāda LVL 98535.35 (Deviņdesmit astoņi tūkstoši pieci
simti trīsdesmit pieci lati, 35 santīmi), KPFI finansējums sastāda LVL 558366.97
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(Pieci simti piecdesmit astoņi tūkstoši trīs simti sešdesmit seši lati, 97 santīmi),
neattiecināmās izmaksas sastāda LVL 21144.25 (Divi simti vienpadsmit tūkstoši
četrdesmit četri lati, 25 santīmi).
81.4. Izteikt lēmuma 3. punktu sekojošā redakcijā:
Projekta realizācijai pieprasīt Valsts kasē kredītu LVL 678047.00 (Seši simti
septiņdesmit astoņi tūkstoši četrdesmit septiņi lati, 00 santīmi).

82.

Par automašīnas iegādi
Izpilddirektors M.ĒRGLIS

Pamatojoties uz 2010.gada 21.jūlija Burtnieku novada pašvaldības sēdes lēmumu
(protokols nr.8, 3.§), tika veikta iepirkuma procedūra automašīnas iegādei Dabas resursu nodaļas
vajadzībām.
Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem (12.11.2010 piedāvājumu atvēršanas
sanāksmes protokols) ir saņemts viens piedāvājums par summu 10454,55 LVL bez PVN
(12650,00 LVL ar PVN), kas atbilst nolikuma prasībām un šis piedāvājums var būt atzīts par
uzvarētāju, ja pašvaldības budžetā ir paredzēti pietiekoši naudas līdzekļi šim mērķim.
Ņemot vērā to, ka līdzekļi automašīnas iegādei paredzēti Burtnieku novada pašvaldības
2010.gada pamatbudžetā 7500,00 LVL, atklāti balsojot ar 10 balsīm PAR (J.Leitis, K.Sedvalds,
L.Stebere, A.Zūlis, J.Matisons, I.Korņējevs, D.Čilipāne, R.Indrāns, J.Jurašs, E.Straume), PRET –
2 (J.Ķilpis, R.Gorodņičijs), ATTURAS – 1 (V.Pudenko), Burtnieku novada pašvaldības dome
NOLEMJ:

82.2. Iegādāties Dabas resursu nodaļas vajadzībām atbilstošu automašīnu saskaņā ar LR
tiesību aktos noteiktajām prasībām vērtībā līdz 12650,00 LVL (tai skaitā PVN).
82.3. Papildus līdzekļus 5150,00 LVL paredzēt budžeta grozījumos no nekustamā īpašuma
nodokļa papildus ieņēmumiem
82.4. Atbildīgā persona par lēmuma izpildi Izpilddirektors M.ĒRGLIS.

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 15. decembrī

plkst. 10.00 Burtniekos

Komiteju sēdes 2010.gada 8.decembrī

Burtniekos

Veselības un sociālo lietu komiteja
Izglītības, kultūras un sporta komiteja
Tautsaimniecības un attīstības komiteja
Finanšu komiteja

plkst.9.00
plkst.10.00
plkst.11.00
plkst.12.00

Sēdi slēdz plkst. 12.10
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Sēdes vadītājs

(Personiskais paraksts)

J.Leitis

Datums (Parakstīts 23.11.2010.)

Sēdes protokolētāja

(Personiskais paraksts)

R.Matjuškova

