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

DOMES IZBRAUKUMA SĒDES PROTOKOLS
Beverīnas novada Trikātas pagastā
2016.gada 31.martā

Nr.7

Sēde sasaukta plkst.15.00
Sēdi sāk plkst.15.00
Sēdi vada – Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis
Protokolē – pašvaldības sekretāre Raimonda Cielēna
Sēdē piedalās Beverīnas novada pašvaldības domes deputāti:
Cilda Purgale
Inguna Kondratjeva
Iveta Rambola
Māris Zvirbulis
Mārtiņš Ābele
Romāns Vaščenko
Sandris Brālēns
Uldis Podnieks
Nepiedalās deputāts Sergejs Melngāršs – slimības dēļ.
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore Egita Biša
Sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Ulmane
Bibliotēku vadītājas Gundega Lapiņa, Inga Janīte, Aiga Blumberga
Ekonomiste Signe Zvirbule
Grāmatvede Rudīte Āboliņa
Darba kārtība /izsludinātā/:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par grozījumiem nolikumā “Par kārtību, kādā Beverīnas novada pašvaldības dome atbalsta
nevalstiskās organizācijas un biedrības”.
3. Par projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2016” nolikuma apstiprināšanu.
4. Par konkursa “Par Beverīnas novada sakoptāko sētu–2016” nolikuma apstiprināšanu.
5. Par noteikumiem “Par kārtību, kādā Beverīnas novada pašvaldības amatpersonas un
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”.
6. Par Beverīnas novada bibliotēku nosaukumu precizēšanu.
7. Par Beverīnas novada bibliotēku nolikumu un lietošanas noteikumu apstiprināšanu.
8. Par Beverīnas novada bibliotēku krājumu veidošanas komisijas apstiprināšanu.
9. Par bibliotēku maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
10. Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības darbinieku mēnešalgas noteikšanas
nolikumā.
11. Par domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā
koeficienta lieluma noteikšanu.
12. Par iepirkuma komisijas priekšsēdētāja atalgojumu.
13. Par grozījumiem Beverīnas novada 2016.gada budžetā.

14. Par Beverīnas novada pašvaldības 2015. pārskata gada slēguma inventarizācijas rezultātu
apstiprināšanu.
15. Par finansiālu atbalstu biedrībām.
16. Par atbalstu politiski represēto personu dalībai pasākumos.
17. Par finansiālu atbalstu sportistam.
18. Par finansiālu atbalstu fondam “Sibīrijas bērni”.
19. Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklāta projektu iesniegumu konkursā.
20. Par pašvaldības dalību Eiropas Savienības ELFLA Atklātu projektu iesniegumu konkursa
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
21. Par Beverīnas novada pašvaldības iestāšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
23. Par nekustamā īpašuma “Gaujmala Sapas 27” atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
24. Par nekustamā īpašuma “Gaujmala Segļi 43” atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
25. Par nekustamā īpašuma “Gauja 22” atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
26. Par nekustamā īpašuma “Purvabuņķi” atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
27. Par ceļa kā inženierbūves nodošanu Beverīnas novada pašvaldības īpašumā.
28. Par biedrības “Beverīnas ūdeņi “ iesniegumu.
29. Par zemes īpašuma “Kadiķi 2“, kadastra numurs 9662 005 0040, pirkšanu.
30. Par izmaiņām Beverīnas novada bāriņtiesas sastāvā.
31. Par valsts nodevas atvieglojuma piemērošanu.
32. Par domes priekšsēdētāja Māra Zvirbuļa komandējumu uz Giterslo apriņķi (Vācija).
Sēdes vadītājs Māris Zvirbulis ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu: “Par otrā
paraksta tiesībām” un ierosina balsot par sēdes darba kārtības papildināšanu ar šo jautājumu.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar grozījumiem, papildinot ar vienu darba kārtības
jautājumu “Par otrā paraksta tiesībām”.
Darba kārtība /grozītā/:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par grozījumiem nolikumā “Par kārtību, kādā Beverīnas novada pašvaldības dome
atbalsta nevalstiskās organizācijas un biedrības”.
3. Par projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2016” nolikuma apstiprināšanu.
4. Par konkursa “Par Beverīnas novada sakoptāko sētu–2016” nolikuma apstiprināšanu.
5. Par noteikumiem “Par kārtību, kādā Beverīnas novada pašvaldības amatpersonas un
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”.
6. Par Beverīnas novada bibliotēku nosaukumu precizēšanu.
7. Par Beverīnas novada bibliotēku nolikumu un lietošanas noteikumu apstiprināšanu.
8. Par Beverīnas novada bibliotēku krājumu veidošanas komisijas apstiprināšanu.
9. Par bibliotēku maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
10. Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības darbinieku mēnešalgas noteikšanas
nolikumā.
11. Par domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un deputātu mēnešalgas noteikšanai
piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu.
12. Par iepirkuma komisijas priekšsēdētāja atalgojumu.
13. Par grozījumiem Beverīnas novada 2016.gada budžetā.
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14. Par Beverīnas novada pašvaldības 2015. pārskata gada slēguma inventarizācijas rezultātu
apstiprināšanu.
15. Par finansiālu atbalstu biedrībām.
16. Par atbalstu politiski represēto personu dalībai pasākumos.
17. Par finansiālu atbalstu sportistam.
18. Par finansiālu atbalstu fondam “Sibīrijas bērni”.
19. Par
dalību
Lauku
attīstības
programmas
2014.-2020.gadam
pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklāta projektu iesniegumu
konkursā.
20. Par pašvaldības dalību Eiropas Savienības ELFLA Atklātu projektu iesniegumu konkursa
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
21. Par Beverīnas novada pašvaldības iestāšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
23. Par nekustamā īpašuma “Gaujmala Sapas 27” atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
24. Par nekustamā īpašuma “Gaujmala Segļi 43” atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
25. Par nekustamā īpašuma “Gauja 22” atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
26. Par nekustamā īpašuma “Purvabuņķi” atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
27. Par ceļa kā inženierbūves nodošanu Beverīnas novada pašvaldības īpašumā.
28. Par biedrības “Beverīnas ūdeņi “ iesniegumu.
29. Par zemes īpašuma “Kadiķi 2“, kadastra numurs 9662 005 0040, pirkšanu.
30. Par izmaiņām Beverīnas novada bāriņtiesas sastāvā.
31. Par valsts nodevas atvieglojuma piemērošanu.
32. Par domes priekšsēdētāja Māra Zvirbuļa komandējumu uz Giterslo apriņķi (Vācija).
33. Par otrā paraksta tiesībām.
1.§
Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
( M.Zvirbulis un E.Biša)
Z i ņ o domes priekšsēdētājs M.Zvirbulis par lielākajiem apmeklētajiem pasākumiem;
- par SIA “ZAAO” dalībnieku sapulci 18.martā, kurā tika ziņots par SIA ZAAO 2015.gada
darbības rezultātiem un apstiprināts 2015.gada pārskats, saskaņots 2016.gada budžets un
sniegta informācija par aktualitātēm likumdošanā atkritumu apsaimniekošanas jomā;
- par LPS domes sēdi 30.martā, kurā tika izskatīts jautājums par pasākumiem izglītības
reformas seku novēršanai un jautājums par grozījumiem novada apvienības nolikumā.
Z i ņ o izpilddirektore E.Biša:
- par 25.02.2016. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu;
- par iesāktajiem darbiem saskaņā ar aktualizēto attīstības plānu;
- par gatavotajiem projektiem;
izsludināts konkurss uz jurista/personāldaļas amatu, pieņemts darbā projektu speciālists;
- par dažādiem saimnieciskajiem darbiem komunālās daļās;
- par represēto personu atceres pasākumiem 25.martā;
- par Lieldienu pasākumiem novadā;
- par tūrisma attīstības jautājumiem novadā;
- par darbu pie Lielās talkas organizēšanas.

3

2.§
Par grozījumiem nolikumā “Par kārtību, kādā Beverīnas novada pašvaldības dome
atbalsta nevalstiskās organizācijas un biedrības”
( E.Biša)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, ņemot vērā 24.03.2016.
Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda
Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns
Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
Izdarīt Nolikumā “Par kārtību, kādā Beverīnas novada pašvaldības dome atbalsta
nevalstiskās organizācijas un biedrības” (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus:
1. Papildināt Nolikuma 1.2. punktu ar šādu teikumu: “Izņēmuma gadījumos biedrības var
iesniegt finanšu pieprasījumus arī pēc iepriekšminētā datuma, un katrs gadījums tiek
vērtēts atsevišķi Finanšu un attīstības komitejas sēdē”.
2. Izteikt 3.2 punktu šādā redakcijā: “Projekta aktivitātēm jānotiek Beverīnas novada
pašvaldības teritorijā, izņemot gadījumus, kad projekti tiek īstenoti, lai veicinātu novada
atpazīstamību un sekmētu uzņēmējdarbību, un ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt
Beverīnas novada iedzīvotājiem”.
3. Nolikuma 3.4.4. apakšpunktā vārdus “Finansējuma sniedzēja” aizstāt ar vārdiem
“Beverīnas novada pašvaldības domes”.
4. Izteikt 4.3. punktu šādā redakcijā:
“4.3. Iesniedzot finanšu pieprasījumu pirmo reizi, tajā jānorāda:
4.3.1. biedrības pilns nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, atbildīgās
personas, bankas konts, kontaktinformācija;
4.3.2. kopējais reģistrēto biedru skaits, tai skaitā Beverīnas novada iedzīvotāji;
4.3.3. biedrības darbības veids, mērķauditorija, iepriekšējā gadā un pašreizējā gadā
veiktās aktivitātes;
4.3.4. biedrības plānotie pasākumi nākamajā gadā;
4.3.5. informācija par finansējuma avotiem biedrības darbības nodrošināšanai;
4.3.6. pieprasījumam jāpievieno:
4.3.6.1. detalizēta informācija par paredzamo finanšu izlietojumu;
4.3.6.2. biedrības apliecinājums, ka plānotā aktivitāte nav saistīta ar jaunu
maksas pakalpojumu izveidošanu.”
5. Izteikt 4.4. punktu šādā redakcijā:
“4.4. Iesniedzot finanšu pieprasījumu atkārtoti, tajā jānorāda:
4.4.1. biedrības pilns nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, atbildīgās
personas, bankas konts, kontaktinformācija;
4.4.2. biedrības plānotie pasākumi nākamajā gadā;
4.4.3. pieprasījumam jāpievieno:
4.4.3.1. detalizēta informācija par paredzamo finanšu izlietojumu;
4.4.3.2. biedrības apliecinājums, ka plānotā aktivitāte nav saistīta ar jaunu
maksas pakalpojumu izveidošanu”.
Lēmums Nr.29 pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
3.§
Par projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2016” nolikuma apstiprināšanu
(C.Purgale, M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, ņemot vērā 24.03.2016.
Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda
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Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns
Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums
Beverīnas novadā 2016” nolikumu (pielikumā).
Lēmums Nr.30 pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
4.§
Par konkursa “Par Beverīnas novada sakoptāko sētu–2016” nolikuma apstiprināšanu
(C.Purgale, M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, ņemot vērā 24.03.2016.
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš
Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt konkursa “Par Beverīnas novada sakoptāko sētu-2016” nolikumu (pielikumā).
Lēmums Nr.31 pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
5.§
Par noteikumiem “Par kārtību, kādā Beverīnas novada pašvaldības amatpersonas un
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām 41.panta 2.punktu, likumu “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18.panta pirmo daļu, likuma “Par valsts un pašvaldību
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu 5¹.panata piekto daļu, ņemot vērā
24.03.2016. Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns
Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt noteikumus “Par kārtību, kādā Beverīnas novada pašvaldības amatpersonas un
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” (pielikumā).
Lēmums Nr.32 pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6. §
Par Beverīnas novada bibliotēku nosaukumu precizēšanu
(G.Lapiņa, C.Purgale)
Ņemot vērā 24.03.2016. Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Inguna Kondratjeva, Māris Zvirbulis, Mārtiņš
Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – 2 (Cilda
Purgale, Iveta Rambola), Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Precizēt Beverīnas novada bibliotēku nosaukumus:
1. Beverīnas novada Trikātas pagasta bibliotēka
2. Beverīnas novada Brenguļu pagasta bibliotēka
3. Beverīnas novada Kauguru pagasta bibliotēka
4. Beverīnas novada Mūrmuižas bibliotēka-informācijas centrs
Lēmums Nr.33 pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
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7. §
Par Beverīnas novada bibliotēku nolikumu un lietošanas noteikumu apstiprināšanu
( G.Lapiņa, M.Zvirbulis, S.Brālēns)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 8.punktu, ņemot vērā 24.03.2016.
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 7 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš
Ābele, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Romāns Vaščenko),
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Beverīnas novada Trikātas pagasta bibliotēkas, Brenguļu pagasta bibliotēkas,
Kauguru pagasta bibliotēkas un Mūrmuižas bibliotēkas-informācijas centra nolikumus un
bibliotēkas lietošanas noteikumus (noteikumi pielikumā).
Lēmums Nr.34 pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
8. §
Par Beverīnas novada bibliotēku krājumu veidošanas komisijas apstiprināšanu
(G.Lapiņa)
Ņemot vērā 24.03.2016. Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta
Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt šādas Beverīnas novada bibliotēku krājumu veidošanas komisijas:
1. Beverīnas novada Brenguļu bibliotēkai:
Komisijas priekšsēdētāja:
Aiga Blumberga - Brenguļu pagasta bibliotēkas vadītāja
Komisijas locekļi:
Jānis Fūrmanis - Brenguļu pagasta saimniecības daļas vadītājs
Zeltīte Munce - Nekustamā īpašuma speciāliste
Ina Jacukēviča - Grāmatvede
2. Beverīnas novada Kauguru bibliotēkai:
Komisijas priekšsēdētāja:
Daiga Miglava - Kauguru pagasta bibliotēkas vadītāja
Komisijas locekļi:
Gundega Lapiņa - Mūrmuižas bibliotēkas-informācijas centra vadītāja
Alfrēds Stīpiņš – Kauguru kultūras nama vadītājs
Ilva Sēne – J.Endzelīna Kauguru pamatskolas skolotāja
3. Beverīnas novada Trikātas bibliotēkai:
Komisijas priekšsēdētāja:
Inga Janīte - Trikātas pagasta bibliotēkas vadītāja
Komisijas locekļi:
Inese Krūmiņa- Trikātas pagasta pārvaldes lietvede
Harijs Upenieks – Trikātas pagasta saimniecības daļas vadītājs
Gunta Mūze - apkopēja
4. Beverīnas novada Mūrmuižas bibliotēkai-informācijas centram:
Komisijas priekšsēdētāja:
Gundega Lapiņa - Mūrmuižas bibliotēkas-informācijas centra vadītāja
Komisijas locekļi:
Daiga Miglava - Kauguru pagasta bibliotēkas vadītāja
Ineta Zīdere - PII “Pasaciņa” vadītāja
Romāns Vaščenko - Kauguru pagasta saimniecības daļas speciālists
Lēmums Nr.35 pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
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9. §
Par bibliotēku maksas pakalpojumu apstiprināšanu
( S.Zvirbule)
Ņemot vērā 24.03.2016. Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš
Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Beverīnas novada bibliotēku maksas pakalpojumu cenrādi (pielikumā).
Lēmums Nr.36 ar pielikumu pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
10. §
Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības darbinieku mēnešalgas noteikšanas
nolikumā
(E.Biša.)
Ņemot vērā 24.03.2016. Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš
Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izdarīt šādus grozījumus „Beverīnas novada pašvaldības darbinieku mēnešalgas noteikšanas
nolikums”:
1.1. izteikt 7.punktu šādā redakcijā: “Katra mēnešalgu grupa ir sadalīta piecās pakāpēs
(1.pielikums)”;
1.2. izteikt 8.1.apakšpunktu šādā redakcijā: “domes priekšsēdētājs - izpilddirektoram”;
1.3. svītrot 8.5.apakšpunktu;
1.4. papildināt 11.punktu ar šādu tekstu: “nosakot līdzvērtīgu amata algas apmēru kā
speciālistiem ar līdzīgu iegūto punktu skaitu”.
2. Izdarīt grozījumus nolikuma 1.pielikumā pamatojoties uz valstī noteiktās minimālās algas
pieaugumu.
3. Lēmums stājas spēkā ar 01.04.2016.
Lēmums Nr.37 pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
11.§
Par domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un deputātu mēnešalgas noteikšanai
piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz Beverīnas novada pašvaldības domes institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma 10., 11., 21. un 28.punktiem, ir jānosaka koeficients mēnešalgas
noteikšanai domes priekšsēdētājam, domes deputātiem un izpilddirektoram - domes
priekšsēdētājam mēnešalga tiek noteikta, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes publicēto
valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kuram piemēro
koeficientu no 1,95 līdz 2.5, izpilddirektoram piemēro koeficientu no 1,4 līdz 2,0, mēnešalgu
noapaļo pilnos eiro. Domes deputātiem atlīdzības stundas apmēra noteikšanai lieto Centrālās
statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada
mēneša vidējās darba samaksas vienas stundas apmēru, piemērojot koeficientu no 1,05 līdz 1,2.
2014.gadā valstī strādājošo gada mēneša vidējā darba samaksa ir 765 EUR un vienas
stundas vidējā darba samaksa 4.62 EUR.
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2015.gadā mēnešalgas noteikšanai domes priekšsēdētājam tika noteikts koeficients 1,95,
izpilddirektoram – 1,40 un deputātiem atlīdzības stundas apmēra noteikšanai –1,05.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piemērot Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanai
koeficientu 1.98, nosakot mēnešalgu 1515 EUR;
2. Piemērot deputātu atlīdzības vienas stundas apmēra noteikšanai koeficientu 1.1, nosakot
stundas likmi 5.08 EUR;
3. Piemērot Beverīnas novada pašvaldības izpilddirektoram mēnešalgas noteikšanai
koeficientu 1.40, nosakot mēnešalgu 1071 EUR. Koeficientu pārskatīt š.g. maija domes
sēdē.
4. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.aprīli.
Lēmums Nr.38 pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12. §
Par iepirkuma komisijas priekšsēdētāja atalgojumu
(M.Zvirbulis, C.Purgale, S.Brālēns)
Deputāti izskata sagatavoto lēmuma projektu.
1. Ņemot vērā Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžeta plānā ieplānotos daudz
apjomīgos iepirkuma projektus, mainīt iepirkuma komisijas priekšsēdētāja atalgojumu no stundu
likmes noteiktā izcenojuma uz piemaksu par pienākumu pildīšanu:
1.variants
130.00 EUR
2.variants
150.00 EUR
3.variants
170.00 EUR
4.variants
200.00 EUR
2. Amata algu piemērot līdz 2016.gada 1.decembrim.
Izsakās deputāte C.Purgale, ka nav skaidrs, ko iepirkuma komisijas priekšsēdētājs darīs par
konkrēto algu.
Ierosina deputāts S.Brālēns – mainīt esošo amata aprakstu un darba apjomu un tad
piemaksāt par papildu darbu.
Par lēmuma projektu netiek balsots.
13.§
Par grozījumiem Beverīnas novada 2016.gada budžetā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu “Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā
24.03.2016. finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns
Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.2/2016 projektu „Grozījumi 2016.gada 25. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2016 „Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada
budžetu””.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai.
8

14. §
Par Beverīnas novada pašvaldības 2015. pārskata gada slēguma inventarizācijas rezultātu
apstiprināšanu
(R.Āboliņa)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības 2015.pārskata gada slēguma inventarizācijas
rezultātus saskaņā ar pielikumiem:
1.1. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu uzskaites kontos (1.pielikums);
1.2. Krājumu uzskaites kontos (2.pielikums);
1.3. Debitoru kontos (3.pielikums);
1.4. Kreditoru kontos (4. pielikums);
1.5. Naudas līdzekļu kontos (5.pielikums).
2. Apstiprināt ilgtermiņa ieguldījumu izvērtēšanas komisijas lēmumu – saskaņā ar
pielikumu par ilgtermiņa ieguldījumu izvērtēšanu uz to vērtības samazināšanās pazīmēm,
vērtības samazinājumu nenoteikt, jo ēkas uzskaites vērtība ir 0.00 EUR.
Lēmums Nr.39 ar pielikumiem pievienots sēdes protokola pielikumā uz 8 lapām.
15. §
Par finansiālu atbalstu biedrībām
(M.Zvirbulis)
Ņemot vērā 24.03.2016. Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš
Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt EUR 520.00 biedrībai “Šodien, Rīt” patstāvīgas ekspozīcijas “TalivaldisTālavas ķēniņš, Trikātas novada vecākais “ izveides atbalstīšanai saieta namā.
2. Slēgt vienošanos par izlietojuma atskaiti.
Lēmums Nr.40 pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
16. §
Par atbalstu politiski represēto personu dalībai pasākumos
( M.Zvirbulis)
Ņemot vērā 24.03.2016. Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš
Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodrošināt ar transportu un segt dalības maksu Strenču represēto biedrības Trikātas
nodaļas biedru dalībai politiski represēto pasākumos:
1.1. represēto piemiņas pasākumā Strenču stacijā un svētku pasākumā Strenču kultūras
namā 25.03.2016. (dalības maksa EUR 150.00);
1.2. Represēto piemiņas pasākumā Jērcēnos 14.06.2016. (transports);
1.3. 18.Latvijas politiski represēto salidojumā Ikšķilē 27.08.2016. (transports un dalības
maksa EUR 70.00);
1.4. Valsts svētku atzīmēšanā Trikātas Saieta namā 18.11.2016. (līdz EUR 50.00).
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2. Līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas – attīstība.
Lēmums Nr.41 pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
17. §
Par finansiālu atbalstu sportistam
(M.Zvirbulis)
Ņemot vērā 24.03.2016. Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš
Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu EUR 500.00 Vidzemes sporta asociācijai Latvijas izlases airēšanas
slalomā Kriša Meļņikona atbalstam 2016.gada sacensību sezonai.
2. Finansējumu paredzēt no budžeta sadaļas- pārējie kultūras pasākumi.
3. Slēgt vienošanos par izlietojuma atskaiti.
Lēmums Nr.42 pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
18. §
Par finansiālu atbalstu fondam “Sibīrijas bērni”
(M.Zvirbulis)
Ņemot vērā 24.03.2016. Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš
Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu EUR 200.00 nodibinājumam “Fonds Sibīrijas bērni” projektiem –
izstādei “Sibīrijas bērni”, projektam “Runājošā grāmata “Sibīrijas bērni”, dokumentālās
filmas “Tēvi tur” izveidošanai.
2. Finansējumu paredzēt no attīstībai paredzētiem budžeta līdzekļiem.
Lēmums Nr.43 pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19. §
Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklāta projektu iesniegumu
konkursā
(E.Biša)
Izskatot finansējuma saņemšanas iespējas valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošanas lauku apvidos” atklāta projektu iesniegumu
konkursa ietvaros, tika konstatēts, ka:
- projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai
lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību;
- Beverīnas novadam pieejamais atbalsts ir 580 000 EUR;
- projekta atbalsta intensitāte ir 90% no projekta attiecināmajām izmaksām.
Saskaņā ar 18.08.2015. MK noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”, pretendents atbalsta saņemšanai ievēro sekojošus
nosacījumus:
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-

Īstenojot projektu, sasniedz pasākuma mērķi – (Saskaņā ar Padomes 2013.gada 17.decembra
Regulu (ES) Nr. 1305/2013) atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes
uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību;
- Objekta būvniecība vai pārbūve notiek saskaņā ar apstiprinātajiem teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm, tostarp rīcības un investīciju
plāniem, atbilstoši Padomes 2013.gada 17.decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 20.panta
3.punktam;
- Ir notikusi projektā ietverto objektu apspriešana ar vietējiem uzņēmējiem.
Projekts atbilst Beverīnas novada attīstības programmas 2012–2018 izvirzītajam
stratēģiskajam mērķim “Ilgtspējīga vide un teritorija”, un “Beverīnas novada integrētās attīstības
programmas investīciju plānam 2016.-2018.g”, kas apstiprināts ar Beverīnas novada pašvaldības
domes 25.02.2016. sēdes lēmumu “Par Beverīnas novada integrētās attīstības programmas
investīciju plāna aktualizēšanu 2016-2018.gadam”, lēmums Nr.21(prot.6.12.§). Saskaņā ar
Attīstības programmas U2.2.3.punkta “Satiksmes drošības un organizācijas uzlabošana” 2.daļu
“Līzdfinansējums publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana uzņēmējdarbības veicināšanai”
ir paredzēts finansējums no speciālā budžeta – autoceļu fonda, 58 000EUR apmērā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, 18.08.2015. MK noteikumu
Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā”, 09.03.2016., 10.03.2016. un 11.03.2016. uzņēmēju sanāksmēs apspriestajiem
objektu atlases kritērijiem, un saskaņā ar atlases kritērijiem veiktās objektu vērtēšanas
rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta
Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Uldis Podnieks), PRET – 1
(Sandris Brālēns), ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piedalīties projektu konkursā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”;
2. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām projekta attiecināmajām
izmaksām no Beverīnas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem;
3. Apstiprināt atlases kritērijus Beverīnas novada pašvaldības ceļu (ceļu posmu) virzīšanai
lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātajam projektu iesniegumu konkursam (Kritēriji
pielikumā);
4. Apstiprināt turpmāk minētos Beverīnas novada ceļu posmus virzīšanai lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” atklātajam projektu iesniegumu konkursam:
4.1. Kauguru pagastā: “Stantes – Zīles” un Ķiguļu ceļa posms (110 punkti);
4.2. Trikātas pagastā: “Jēņu ceļš” (63 punkti);
4.3. Brenguļu pagastā: “Amsiņi- Ķīši” (51 punkts).
Lēmums Nr.44 ar pielikumu pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
20. §
Par pašvaldības dalību Eiropas Savienības ELFLA Atklātu projektu iesniegumu konkursa
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
(M.Zvirbulis)
Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” ir izsludinājusi 1. projektu konkursa kārtu
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai
attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no
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2016. gada 20. aprīļa līdz 20. maijam. Visiem projektiem atbalsta intensitāte ir 90%.
Līdzfinansējums ietilpst kopējā projekta summā.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Piedalīties šajā projektu konkursā ar šādiem projektiem:
1. Mūrmuižas brīvdabas estrādes būvniecība. Atbilst “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”
stratēģijas Stratēģiskā mērķa Nr. 2 “Kvalitatīvas dzīves vides veidošana” Rīcībai
2.3. “Kultūras un tradīciju kopšana”.
2. Trikātas estrādes atjaunošana/pārbūve, pilsdrupu ansambļa labiekārtošana,
pieejamības uzlabošana. Atbilst “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” stratēģijas
Stratēģiskā mērķa Nr. 2 “Kvalitatīvas dzīves vides veidošana” Rīcībai 2.3. “Kultūras un
tradīciju kopšana”.
3. Apgaismojums Brenguļu kultūras nama skatuvei. Atbilst “Lauku partnerība
ZIEMEĻGAUJA” stratēģijas Stratēģiskā mērķa Nr. 2 “Kvalitatīvas dzīves vides
veidošana” Rīcībai 2.3. “Kultūras un tradīciju kopšana”.
Lēmums Nr.45 pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
21. §
Par Beverīnas novada pašvaldības iestāšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
( M.Zvirbulis)
Ievērojot Latvijas Pašvaldību savienības sniegto informāciju par iespēju pretendēt uz
finansējumu SAM 9.2.4. “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses
pakalpojumiem, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”
pasākuma 9.2.4.2. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”
ietvaros, kā arī par to, ka pastāv iespēja, ka pašvaldības, kuras nav Latvijas Nacionālā veselīgo
pašvaldību tīkla dalībnieces, nevarēs pretendēt uz atbalstu veselības veicināšanas pasākumu
īstenošanai,
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Uldis Podnieks), PRET – 1 (Sandris
Brālēns), ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Kļūt par Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieci.
2. Par atbildīgo politisko amatpersonu noteikt domes priekšsēdētāju.
3. Par atbildīgo darbinieku noteikt Beverīnas novada sociālā dienesta vadītāju.
Lēmums Nr.46 pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
( M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Dzēst [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 45.67 apmērā, kas savukārt sastāv no
pamatparāda EUR 24.49 un nokavējuma naudas EUR 21.18 apmērā.
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Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Dzēst [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 123.63 apmērā, kas savukārt sastāv no
pamatparāda EUR 67.09 un nokavējuma naudas EUR 56.54 apmērā.
Lēmumi Nr.47 un Nr.48 pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
23. §
Par nekustamā īpašuma “Gaujmala Sapas 27” atsavināšanas cenas apstiprināšanu
( M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Piekrist Nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 16.03.2016. lēmumam un
nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Gaujmala Sapas 27”, kadastra Nr.9662 006 0110,
pārdodot to nomas pirmtiesīgajai personai – (Vārds, Uzvārds) - par EUR 947.00 (deviņi simti
četrdesmit septiņi euro un 00 centi), piedāvājot pirkuma summu maksāt pa daļām, nosakot sešus
procentus gadā par atlikto maksājumu.
Lēmums Nr.49 pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
24. §
Par nekustamā īpašuma “Gaujmala Segļi 43” atsavināšanas cenas apstiprināšanu
( M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Piekrist Nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 16.03.2016. lēmumam un
nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Gaujmala Segļi 43”, kadastra Nr.9662 002 0470,
pārdodot to nomas pirmtiesīgajai personai – (Vārds, Uzvārds) - par EUR 781.00 (septiņi simti
astoņdesmit viens euro un 00 centi), piedāvājot pirkuma summu maksāt pa daļām, nosakot sešus
procentus gadā par atlikto maksājumu
Lēmums Nr.50 pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
25. §
Par nekustamā īpašuma “Gauja 22” atsavināšanas cenas apstiprināšanu
( M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Piekrist Nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 16.03.2016. lēmumam un
nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Gauja 22”, kadastra Nr.9662 002 0089, pārdodot to
nomas pirmtiesīgajai personai – (Vārds, Uzvārds) - par EUR 867. 00 (astoņi simti sešdesmit
septiņi euro un 00 centi), piedāvājot pirkuma summu maksāt pa daļām, nosakot sešus procentus
gadā par atlikto maksājumu.
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Lēmums Nr.51 pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
26. §
Par nekustamā īpašuma “Purvabuņķi” atsavināšanas cenas apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Piekrist Nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 16.03.2016. lēmumam un
nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „ Purvabuņķi” 7.6 ha platībā, kadastra Nr.9662 003
0095, pārdodot to nomas pirmtiesīgajai personai – (Vārds, Uzvārds) - par EUR 13 350.00
(trīspadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit euro un 00 centi), piedāvājot pirkuma summu maksāt
pa daļām, nosakot sešus procentus gadā par atlikto maksājumu.
Lēmums Nr.52 pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
27. §
Par ceļa kā inženierbūves nodošanu Beverīnas novada pašvaldības īpašumā
( M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Informēt servitūta ceļa zemju īpašniekus par iespēju nodot ceļu kā inženierbūvi Beverīnas
novada pašvaldībai;
2. ja visi servitūta ceļa zemju īpašnieki piekrīt nodot ceļu kā inženierbūvi Beverīnas novada
pašvaldībai, slēgt darījumu ar zemju īpašniekiem;
3. pašvaldībai veikt ceļa novērtēšanu, lai ceļu kā inženierbūvi varētu ņemt pašvaldības bilancē
un piešķir tam nosaukumu;
4. noslēgt vienošanos ar zemes zem ceļa īpašniekiem par ceļa ekspluatāciju un uzturēšanu, kas
būtu saistoša pušu tiesību pārņēmējiem;
5. iesniegt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” reģiona nodaļā iesniegumu izmaiņu
veikšanai pašvaldību ceļu un ielu reģistrā.
Lēmums Nr.53 ar pielikumu pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
28. §
Par biedrības “Beverīnas ūdeņi “ iesniegumu
( M.Zvirbulis)
Ņemot vērā 24.03.2016. Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta
Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Pilnvarot biedrības “Beverīnas ūdeņi” pārstāvjus Jāni Švēdi, Mārtiņu Voitčonoku,
Mārtiņu Birkavu pārstāvēt Beverīnas novada pašvaldību vides un zivju resursu aizsardzības un
uzraudzības pasākumos saistībā ar Beverīnas novada Dutkas, Pannas, Baznīcas, Trikātas
ezeriem un Abuls upi.
Lēmums Nr.54 pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
29. §
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Par zemes īpašuma “Kadiķi 2“, kadastra numurs 9662 005 0040, pirkšanu
(M.Zvirbulis)
Viena no pašvaldību autonomām funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā
administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu. Uzņēmējdarbības veicināšanai ir
iespēja iegādāties nekustamo īpašumu “Kadiķi 2”, kadastra Nr. 9662 005 0040, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 005 0040, 1.6051ha platībā, uz kura atrodas
kadastrā reģistrēts šķūnis un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 005 0041, 0.8181ha
platībā, uz kura atrodas kadastrā reģistrēta kūts.
Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu,
15.panta 10.punktu, 21.panta 17.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale,
Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris
Brālēns, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome
nolemj:
Iegādāties nekustamo īpašumu “Kadiķi 2”, kadastra Nr. 9662 005 0040, kopējā platība
2.4232ha, ar mērķi uzņēmējdarbības veicināšanai, pirkuma summa EUR 6000.00 (seši tūkstoši
eiro).
Lēmums Nr.55 pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
30. §
Par izmaiņām Beverīnas novada bāriņtiesas sastāvā
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 15.pantu Amatu savienošanas ierobežojumi, kas nosaka,
ka bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un bāriņtiesas loceklis papildus
likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktajiem amatu
savienošanas ierobežojumiem vienlaikus nedrīkst pildīt arī tās pašvaldības, domes
priekšsēdētāja, viņa vietnieka vai deputāta, sociālā dienesta vadītāja vai sociālā darba speciālista
pienākumus, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā bāriņtiesa, uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta 26.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu
priekšsēdētājus un locekļus, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna
Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris
Brālēns, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Atbrīvot no Beverīnas novada bāriņtiesas locekļa amata Gintu Pikšēnu.
2. Ievēlēt Inetu Niezeri par Beverīnas novada bāriņtiesas locekli.
Lēmums Nr.56 pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
31. §
Par valsts nodevas atvieglojuma piemērošanu
(M.Zvirbulis)
Bāriņtiesu likuma 61.panta pirmās daļas 8.punkts nosaka, ka bāriņtiesa savā darbības
teritorijā apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma
60.pants), ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības
teritorijā. Minētā likuma 79.panta pirmās daļas 14.punktā noteikts, ka valsts nodeva par paraksta
apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro, savukārt 79.panta otrajā daļā noteikts, ka
Pašvaldības domei ir tiesības piemērot valsts nodevu atvieglojumus.
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Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Atbrīvot no valsts nodevas 100% apmērā personas par apliecinājumu izdarīšanu, ja tas
tiek veikts saistībā ar Beverīnas novada pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu.
Lēmums Nr.57 pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
32. §
Par domes priekšsēdētāja Māra Zvirbuļa komandējumu uz Giterslo apriņķi (Vācija)
( M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS –
nav, nebalso 1 (Māris Zvirbulis), Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Komandēt domes priekšsēdētāju Māri Zvirbuli uz Giterslo apriņķi (Vācija) no 2016.gada
21.septembra līdz 2016.gada 26.septembrim. Vizītes tēma:bēgļu integrācija sabiedrībā.
2. Atmaksāt ceļa izdevumus un izmaksāt dienas naudu 30% no Ministru Kabineta 12.10.2010.
noteikumos Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie uzdevumi”
noteiktiem izdevumiem.
3. No 2016.gada 21.septembra līdz 2016.gada 26.septembrim priekšsēdētāja pienākumus uzdot
pildīt domes priekšsēdētājas vietniekam Sergejam Melngāršam.
Lēmums Nr.58 pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
33.§
Par otrā paraksta tiesībām
(M.Zvirbulis)
Lai nodrošinātu pašvaldības darba nepārtrauktību, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda
Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns
Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt otrā paraksta tiesības Beverīnas novada pašvaldības finanšu nodaļas
grāmatvedei Inai Jacukēvičai.
Lēmums Nr.59 pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Pielikumā:
1. Lēmumi Nr.29 - Nr.59 ar pielikumiem, pavisam uz 40 lp.
2. Nolikums “Par kārtību, kādā Beverīnas novada pašvaldības dome atbalsta nevalstiskās
organizācijas un biedrības” uz 2 lp.
3. Beverīnas novada projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā 2016”
nolikums ar pielikumiem, pavisam uz 11 lp.
4. Konkursa “par Beverīnas novada sakoptāko sētu -2016” nolikums ar pielikumu, pavisam
uz 2 lp.
5. Noteikumi “Par kārtību, kādā Beverīnas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki
izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” ar pielikumiem, pavisam uz 8 lp.
6. Beverīnas novada Brenguļu pagasta bibliotēkas nolikums un lietošanas noteikumi ar
pielikumiem, pavisam uz 6 lp.
7. Beverīnas novada Kauguru pagasta bibliotēkas nolikums un lietošanas noteikumi ar
pielikumiem, pavisam uz 6 lp.
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8. Beverīnas novada Trikātas pagasta bibliotēkas nolikums un lietošanas noteikumi ar
pielikumiem, pavisam uz 6 lp.
9. Beverīnas novada Mūrmuižas bibliotēkas-informācijas centra nolikums un lietošanas
noteikumi ar pielikumiem, pavisam uz 6 lp.
10. Beverīnas novada pašvaldības darbinieku mēnešalgas nolikums ar pielikumiem, pavisam
uz 4 lp.
11. Saistošie noteikumi Nr.2/2016 “Grozījumi 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos
Nr.1/2016 “par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” ar pielikumu,
pavisam uz 3 lp.
Sēde tiek slēgta plkst.17.00
Sēdes vadītājs
2016.gada ___.______________

M.Zvirbulis

Protokolētāja
2016.gada ___.______________

R.Cielēna

Protokols parakstīts 07.04.2016.
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