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 Brenguļu pagastā
2016.gada 26.maijā

Nr.9

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
Romāns Vaščenko
Sandris Brālēns
Sergejs Melngāršs
Uldis Podnieks
Nepiedalās deputāts Mārtiņš Ābele (attaisnojošs iemesls)
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore Egita Biša
Juriskonsulte Vita Laure
Ekonomiste Signe Zvirbule
Nekustamo īpašumu speciāliste Zeltīte Munce
Darba kārtība /izsludinātā/:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par noteikumu “Par skolēnu nodarbinātību 2016.gada vasaras brīvlaikā Beverīnas novadā”
apstiprināšanu.
3. Par stundas likmes noteikšanu skolēnu nodarbinātībai 2016.gada vasaras brīvlaikā Beverīnas
novadā un darba algas piemaksām darba vadītājiem un koordinatoriem.
4. Par skolēnu vasaras aktivitātēm J.Endzelīna Kauguru pamatskolā “Nekur nav tik labi kā
mājās”.
5. Par finansējumu jauniešu dalībai nometnē “Rītausmas šeit klusas”.
6. Par finansējumu bērnu un jauniešu nometnei “CEEL5 TILTS”.
7. Par biedrības “Regbija klubs “Valmieras Fēnikss” iesniegumu.
8. Par J.Endzelīna Kauguru pamatskolas basketbola laukuma rekonstrukciju.
9. Par līdzfinansējumu projektiem.
10. 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”.

11. Par pašvaldības izpilddirektora mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma
noteikšanu.
12. Par iestāžu pamatbudžeta tāmes grozījumiem.
13. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016
“Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu.
14. Par grozījumiem noteikumos “Par pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas,
izpildes kārtību”.
15. Par iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu..
16. Par termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa, nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā.
17. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Grīšļi 41” atsavināšanu.
18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Motori” atsavināšanu.
19. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Jaunvāles pamatskola” atsavināšanas cenas
apstiprināšanu..
20. Par ēdināšanas parāda dzēšanu.
Sēdes vadītājs Māris Zvirbulis ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā 1 papildus jautājumu
“Par Santas Paegles iesniegumu”.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar grozījumiem, papildinot ar 1 darba kārtības
jautājumu “Par Santas Paegles iesniegumu”.
Darba kārtība /grozītā/:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par noteikumu “Par skolēnu nodarbinātību 2016.gada vasaras brīvlaikā Beverīnas
novadā” apstiprināšanu.
3. Par stundas likmes noteikšanu skolēnu nodarbinātībai 2016.gada vasaras brīvlaikā
Beverīnas novadā un darba algas piemaksām darba vadītājiem un koordinatoriem.
4. Par skolēnu vasaras aktivitātēm J.Endzelīna Kauguru pamatskolā “Nekur nav tik labi kā
mājās”.
5. Par finansējumu jauniešu dalībai nometnē “Rītausmas šeit klusas”.
6. Par finansējumu bērnu un jauniešu nometnei “CEEL5 TILTS”.
7. Par biedrības “Regbija klubs “Valmieras Fēnikss” iesniegumu.
8. Par J.Endzelīna Kauguru pamatskolas basketbola laukuma rekonstrukciju.
9. Par līdzfinansējumu projektiem.
10. 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”.
11. Par pašvaldības izpilddirektora mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma
noteikšanu.
12. Par iestāžu pamatbudžeta tāmes grozījumiem.
13. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos
Nr.1/2016 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu.
14. Par grozījumiem noteikumos “Par pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas,
izpildes kārtību”.
15. Par iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu..
16. Par termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa, nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā.
17. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Grīšļi 41” atsavināšanu.
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18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Motori” atsavināšanu.
19. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Jaunvāles pamatskola” atsavināšanas cenas
apstiprināšanu..
20. Par ēdināšanas parāda dzēšanu.
21. Par Santas Paegles iesniegumu.
1.§
Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
( M.Zvirbulis un E.Biša, C.Purgale)
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Zvirbulis par notikušo sēžu starplaikā:
- 3.maijā kopā ar Strenču un Smiltenes novadu tikšanās “Donās”, veltīta 4.maija svētkiem;
- 20.maijā Latvijas pašvaldību savienības 27.kongress Liepājā, kurā pieņēma 7 deklarācijas
– par neatliekamiem risinājumiem izglītībā, par iedzīvotāju tiesībām saņemt informāciju,
par pašvaldību demokrātijas attīstību, par ekonomikas attīstību, par veselības aprūpes
pieejamību, par ceļiem, par izglītības strukturālo reformu, par izglītības finansēšanas
reformu;
- 23., 24.maijā Valsts kontroles pārbaude pašvaldībā.
Ziņo izpilddirektore E.Biša:
- Par iepriekšējā domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi;
- Par uzsāktajiem iepirkumiem;
- Par iesniegtajiem Leader projektiem,
- Par saimnieciskajiem darbiem.
Ziņo deputāte C.Purgale
- Par LPS un VARAM sarunām;
- Par biedrības “Lauku partnerība “ZIEMEĻGAUJA” izsludinātajā ELFLA pirmās kārtas
projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma
“Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” iesniegtajiem projektiem.
2.§
Par noteikumu “Par skolēnu nodarbinātību 2016.gada vasaras brīvlaikā Beverīnas
novadā” apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldības dome izskata noteikumus par skolēnu nodarbinātību
2016.gada vasaras brīvlaikā Beverīnas novadā, kura projektu ir sagatavojusi Beverīnas novada
jaunatnes lietu speciāliste un kultūras darbu organizatore Brenguļu pagastā Lelde Vilka.
Izvērtējot Beverīnas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, tika konstatēts, ka:
- iepriekš novadā nav veikts darbs ar skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā;
- iepriekš nav bijis šāda veida dokuments, kurš noteiktu kārtību, kādā tiek nodarbināti
skolēni vasaras brīvlaikā.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas ievaddaļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā, Beverīnas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.1/2016 “Par Beverīnas
novada pašvaldības 2016.gada budžetu”,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
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Apstiprināt noteikumus “Par skolēnu nodarbinātību 2016.gada vasaras brīvlaikā Beverīnas
novadā” (noteikumi pielikumā).
Lēmums Nr.76 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
3.§
Par stundas likmes noteikšanu skolēnu nodarbinātībai 2016.gada vasaras brīvlaikā
Beverīnas novadā un darba algas piemaksām darba vadītājiem un koordinatoriem
(M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldības dome izskata jautājumu par stundas likmes noteikšanu
skolēnu nodarbinātībai 2016.gada vasaras brīvlaikā Beverīnas novadā un darba algas piemaksām
skolēnu nodarbinātības darba vadītājiem un koordinatoriem, kura projektu ir sagatavojusi
Beverīnas novada jaunatnes lietu speciāliste un kultūras darbu organizatore Brenguļu pagastā
Lelde Vilka.
Izvērtējot Beverīnas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, tika konstatēts, ka iepriekš novadā nav veikts darbs ar skolēnu nodarbinātību vasaras
brīvlaikā.
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, kas nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, kā arī, lai veicinātu
skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, Ministru kabineta 24.11.2015. noteikumiem Nr. 656
“Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un
minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” un Beverīnas novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.1/2016. “Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu”,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris
Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt stundas likmi skolēnu nodarbinātībai 2016.gada vasaras brīvlaikā Beverīnas
novadā EUR 2.55 (divi EUR un 55 centi) apmērā pirms nodokļu nomaksas.
2. Noteikt darba samaksu darba vadītājiem par vienu bērnu EUR 15.00 (piecpadsmit EUR
un 00 centi) apmērā pirms nodokļu nomaksas.
3. Piemaksāt L.Vilkai EUR 50.00 (piecdesmit EUR un 00 centi) apmērā pirms nodokļu
nomaksas mēnesī par skolēnu nodarbinātības pasākuma koordinēšanu.
Lēmums Nr.77 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
4.§
Par skolēnu vasaras aktivitātēm J.Endzelīna Kauguru pamatskolā “Nekur nav tik labi kā
mājās”
(M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldības dome izskata J.Endzelīna Kauguru pamatskolas 21.04.2016.
iesniegumu ar lūgumu atļaut rīkot un finansēt skolēnu vasaras aktivitātes “Nekur nav tik labi kā
mājās” J.Endzelīna Kauguru pamatskolā no 15.08.2016.-19.08.2016., kopējā izmaksu tāme EUR
570.00 (pieteikums un tāme pielikumā).
Ņemot vērā finanšu un attīstības komitejas 19.05.2016. sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Romāns
Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piekrist J.Endzelīna Kauguru pamatskolai rīkot skolēnu vasaras aktivitātes “Nekur nav tik
labi kā mājās” no 15.08.2016. -19.08.2016.
2. Finansējumu paredzēt no J.Endzelīna Kauguru pamatskolas budžeta.
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Lēmums Nr.78 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 3 lp.
5.§
Par finansējumu jauniešu dalībai nometnē “Rītausmas šeit klusas”
(M.Zvirbulis)
Sēdes vadītājs M.Zvirbulis aicina balsot par iesniegtajiem diviem lēmumu projekta
dokumentiem.
Deputāti balso par 1.variantu:
“Pamatojoties uz Beverīnas novada pašvaldības domes 2015.gada 26.jūnija lēmumu Nr.68
“Par pašvaldības atbalstu bērnu dalībai vasaras nometnēs”, ar kuru noteikts līdzfinansējums
Beverīnas novada pašvaldības teritorijā deklarēto bērnu dalībai bērnu un jauniešu vasaras
nometnēs 30.00 EUR apmērā, ņemot vērā finanšu un attīstības komitejas 19.05.2016. sēdes
atzinumu,
Piešķirt finansējumu Beverīnas novada pašvaldības teritorijā deklarēto bērnu dalībai
biedrības “Gadsimtu griežos” rīkotajā jauniešu nometnē “Rītausmas šeit klusas” no
20.07.2016. – 26.07.2016. Valkas novada teritorijā, 30 EUR katram bērnam.
1. Biedrībai piestādīt Beverīnas novadā deklarēto nometnes dalībnieku sarakstu.
2. Finansējumu paredzēt no budžeta sadaļas – pārējie izglītības pasākumi.”
Atklāti balsojot: PAR – nav, PRET – 8 (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks),
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome lēmuma projektu:
3. Piešķirt finansējumu Beverīnas novada pašvaldības teritorijā deklarēto bērnu dalībai
biedrības “Gadsimtu griežos” rīkotajā jauniešu nometnē “Rītausmas šeit klusas” no
20.07.2016. – 26.07.2016. Valkas novada teritorijā, 30 EUR katram bērnam.
4. Biedrībai piestādīt Beverīnas novadā deklarēto nometnes dalībnieku sarakstu.
5. Finansējumu paredzēt no budžeta sadaļas – pārējie izglītības pasākumi”,
nav pieņēmusi, jo pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 34.pantu, lēmums ir pieņemts,
ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem.
Deputāti balso par 2.variantu:
“Ņemot vērā finanšu un attīstības komitejas 19.05.2016. sēdes atzinumu,
Piešķirt finansējumu EUR 686.00 Beverīnas novada pašvaldības teritorijā deklarēto bērnu
dalībai biedrības “Gadsimtu griežos” rīkotajā jauniešu nometnē “Rītausmas šeit klusas” no
20.07.2016. – 26.07.2016. Valkas novada teritorijā.
1. Biedrībai piestādīt Beverīnas novadā deklarēto nometnes dalībnieku sarakstu.
2. Finansējumu paredzēt no budžeta sadaļas – pārējie izglītības pasākumi”.
Ņemot vērā finanšu un attīstības komitejas 19.05.2016. sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Romāns
Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu EUR 686.00 Beverīnas novada pašvaldības teritorijā deklarēto bērnu
dalībai biedrības “Gadsimtu griežos” rīkotajā jauniešu nometnē “Rītausmas šeit klusas” no
20.07.2016. – 26.07.2016. Valkas novada teritorijā.
2. Biedrībai piestādīt Beverīnas novadā deklarēto nometnes dalībnieku sarakstu.
3. Finansējumu paredzēt no budžeta sadaļas – pārējie izglītības pasākumi.
Lēmums Nr.79 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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6.§
Par finansējumu bērnu un jauniešu nometnei “CEEL5 TILTS”
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz Beverīnas novada pašvaldības domes 2015.gada 26.jūnija lēmumu Nr.68
“Par pašvaldības atbalstu bērnu dalībai vasaras nometnēs”, ar kuru noteikts līdzfinansējums
Beverīnas novada pašvaldības teritorijā deklarēto bērnu dalībai bērnu un jauniešu vasaras
nometnēs 30.00 EUR apmērā, ņemot vērā finanšu un attīstības komitejas 19.05.2016. sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta
Rambola, Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis
Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu Beverīnas novada pašvaldības teritorijā deklarēto bērnu dalībai
Trikātas draudzes Svētdienas Skolas vadītāja Uģa Adatas rīkotajā bērnu un jauniešu
nometnē “CEEL5 TILTS” no 28.06.2016. – 02.07.2016. Ainažos, 30 EUR katram bērnam.
2. Apmaksāt transporta izdevumus nometnes dalībnieku nokļūšanai uz nometni un nokļūšanai
mājup no nometnes.
3. Biedrībai piestādīt Beverīnas novadā deklarēto nometnes dalībnieku sarakstu.
4. Finansējumu paredzēt no budžeta sadaļas – pārējie izglītības pasākumi.
Lēmums Nr.80 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
7.§
Par biedrības “Regbija klubs “Valmieras Fēnikss” iesniegumu
(M.Zvirbulis)
Ņemot vērā finanšu un attīstības komitejas 19.05.2016. sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Romāns
Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Ņemot vērā to, ka biedrībai “Regbija klubs “Valmieras Fēnikss”” ar Beverīnas novada
pašvaldības domes 28.04.2016. lēmumu Nr.66 piešķirts finansējums EUR 2500.00 apmērā,
2016.gadā papildus finansējumu biedrībai nepiešķirt.
2. Aptmaksāt Beverīnas novada regbija komandas 3 braucienu transporta izdevumus uz
startiem Latvijas čempionātā, finansējumu paredzot no budžeta sadaļas – pārējie kultūras
pasākumi.
3. Piešķirt sporta kompleksu “Kaimiņi” bez maksas bērnu un jauniešu turnīra organizēšanai
“Get Into Rugby” programmas ieviešanas ietvaros nākamā mācību gada sākumā.
Lēmums Nr.81 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
8.§
Par J.Endzelīna Kauguru pamatskolas basketbola laukuma rekonstrukciju
(M.Zvirbulis)
Ņemot vērā finanšu un attīstības komitejas 19.05.2016. sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Romāns
Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. 2016.gadā veikt J.Endzelīna Kauguru pamatskolas basketbola un volejbola laukuma
rekonstrukciju.
2. Uzsākt iepirkuma procedūru.
Lēmums Nr.82 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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9.§
Par līdzfinansējumu projektiem
(M.Zvirbulis)
1.
Beverīnas novada pašvaldības dome ir izskatījusi Trikātas deju kopas “Abuls” iesniegumu
par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam biedrības “Lauku partnerība “ZIEMEĻGAUJA”
izsludinātajā ELFLA pirmās kārtas projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, projekta nosaukums
”Latgales tautas tērpa komplekts “Latgales tērpi Latgales dejām””, projekta kopējā summa ir
EUR 5000.00, no kuriem 10% jeb EUR 500.00 ir Beverīnas novada pašvaldības līdzfinansējums.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 500.00 apmērā biedrības “Abulieši” projektam ”Latgales
tautas tērpa komplekts “Latgales tērpi Latgales dejām”” ELFLA izsludinātajā pirmās kārtas
projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma
“Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”.
2. Juriskonsultei sagatavot vienošanos par līdzekļu piešķiršanu.
3. Līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas – atbalsts biedrībām.
Lēmums Nr.83 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
2.
Beverīnas novada pašvaldības dome ir izskatījusi biedrības “Kauguru pagasta attīstības
biedrība” 16.05.2016. iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam biedrības “Lauku
partnerība “ZIEMEĻGAUJA” izsludinātajā ELFLA pirmās kārtas projektu konkursā Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai
attīstībai”, projekta nosaukums ”Tautas tērps – kultūrvēsturiskā mantojuma nesējs”, projekta
kopējā summa ir EUR 19983.86.00, no kuriem 10% jeb EUR 1998.39 ir Beverīnas novada
pašvaldības līdzfinansējums.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 1998.39 apmērā biedrības “Kauguru pagasta attīstības
biedrība” projektam ”Tautas tērps – kultūrvēsturiskā mantojuma nesējs” ELFLA
izsludinātajā pirmās kārtas projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –
2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā
attīstība)”.
2. Juriskonsultei sagatavot vienošanos par līdzekļu piešķiršanu.
3. Līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas – atbalsts biedrībām.
Lēmums Nr.84 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
10.§
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)
1.
Beverīnas novada pašvaldība piedalās biedrības “Lauku partnerība “ZIEMEĻGAUJA”
izsludinātajā ELFLA pirmās kārtas projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākumā 19.2
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“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar projektu
“Mūrmuižas brīvdabas estrādes deju grīdas būvniecība” par kopējo summu 19 997,22 EUR
(pašvaldības līdzfinansējums – 1999,72 EUR). Projekts izstrādāts vietējās attīstības stratēģijā
noteiktajā Rīcībā 2.3. “Kultūras un tradīciju kopšana”.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piedalīties ELFLA pirmās kārtas projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākumā 19.2
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar
projektu “Mūrmuižas brīvdabas estrādes deju grīdas būvniecība” un nodrošināt projekta
īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 1999,72 EUR apmērā.
2. Līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas –Kauguru kultūras nams.
Lēmums Nr.85 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
2.
Beverīnas novada pašvaldība piedalās biedrības “Lauku partnerība “ZIEMEĻGAUJA”
izsludinātajā ELFLA pirmās kārtas projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākumā 19.2
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar projektu
“Gaismas iekārtas Brenguļu sākumskolas aktu zālei” par kopējo summu 19 882,33 EUR
(pašvaldības līdzfinansējums – 1988,23 EUR). Projekts izstrādāts vietējās attīstības stratēģijā
noteiktajā Rīcībā 2.3. “Kultūras un tradīciju kopšana”.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piedalīties ELFLA pirmās kārtas projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākumā 19.2
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar
projektu “Gaismas iekārtas Brenguļu sākumskolas aktu zālei” un nodrošināt projekta
īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 1988,23 EUR apmērā.
2. Līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas –jaunatnes lietas un Brenguļu pagasta kultūra.
Lēmums Nr.86 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
11.§
Par pašvaldības izpilddirektora mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma
noteikšanu
(M.Zvirbulis)
Ar Beverīnas novada pašvaldības domes 31.03.2016. lēmumu Nr.38 izpilddirektoram
mēnešalgas noteikšanai nolēma piemērot koeficientu 1.40, nosakot mēnešalgu 1071 EUR, ar
piebildi koeficientu pārskatīt maija domes sēdē. Mēnešalga tiek noteikta, ņemot vērā Centrālās
statistikas pārvaldes publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas
apmēru, izpilddirektoram piemēro koeficientu no 1,4 līdz 2,0, mēnešalgu noapaļo pilnos eiro.
2014.gadā valstī strādājošo gada mēneša vidējā darba samaksa ir 765 EUR .
Ņemot vērā finanšu un attīstības komitejas 19.05.2016. sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Romāns
Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piemērot Beverīnas novada pašvaldības izpilddirektoram mēnešalgas noteikšanai
koeficientu 1.52, nosakot mēnešalgu 1163 EUR.
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2. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.jūniju.
Lēmums Nr.87 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
12.§
Par iestāžu pamatbudžeta tāmes grozījumiem
(S.Zvirbule)
Ņemot vērā finanšu un attīstības komitejas 19.05.2016. sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Romāns
Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt 2016. gada iestāžu pamatbudžeta tāmes grozījumus (1. pielikums).
2. Apstiprināt 2016. gada iestāžu ziedojumu un dāvinājumu budžeta tāmes grozījumus
(2.pielikums).
Lēmums Nr.88 ar pielikumiem sēdes protokola pielikumā, pavisam uz 14 lp.
13.§
Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos
Nr.1/2016 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu
(S.Zvirbule)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu “Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā
19.05.2016. finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris
Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.3/2016 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.
14.§
Par grozījumiem noteikumos “Par pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas,
izpildes kārtību”
(C.Purgale, M.Zvirbulis)
Ierosina deputāte C.Purgale – sastādot nākamā gada budžetu, noteikt, cik reizes gadā veicam
budžeta grozījumus.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izdarīt 2010.gada 28.aprīļa noteikumos “Par pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes kārtību” šādus grozījumus:
1.1.
Aizstāt visā tekstā vārdus ”Domes Finanšu komiteja” visos locījumos ar vārdiem
“Domes finanšu un attīstības komiteja “ attiecīgajā locījumā.
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1.2.

Aizstāt 2.5.1. punktā vārdus “Beverīnas novada darba samaksas un sociālo
garantiju nolikumā” ar vārdiem ”Beverīnas novada darba samaksu un sociālās
garantijas reglamentējošiem dokumentiem”
1.3.
Papildināt 2.6. punktu ar 2.6.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
“budžeta projektam pievieno paskaidrojuma rakstu, kas ietver:
2.6.9.1. domes priekšsēdētāja ziņojumu, kurā sniegta informācija par novada
ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem saimnieciskajam
gadam, kuram plāno pašvaldības budžetu, un tam sekojošiem diviem
saimnieciskajiem gadiem;
2.6.9.2. informāciju par to, kāds līdzekļu apjoms paredzēts izdevumiem katrā
budžeta klasifikācijas kategorijā, un informāciju par katra finansējuma mērķi;
2.6.9.3. ja budžetā paredzēta tāda uzdevuma finansēšana, kura izpilde pārsniedz
saimnieciskā gada ietvarus, — turpmākajos gados paredzētos budžeta izdevumus
līdz uzdevuma pabeigšanai, kā arī ikgadējos ekspluatācijas izdevumus;
2.6.9.4. kopsavilkumu pa budžeta klasifikācijas kategorijām budžeta ieņēmumu
daļā un izdevumu daļā;
2.6.9.5. parādu un galvojumu finansiālo saistību izklāstu kārtējā saimnieciskajā
gadā”.
1.4.Izteikt 3.5. punktu šādā redakcijā:
“Budžeta grozījumus, pievienojot tiem paskaidrojošos dokumentus ar grozījumu iemeslu
skaidrojumu (apstākļu izmaiņas, kļūdas sākotnējā plānošanā, papildus programmu
ieviešana) vai mutiski saskaņojot, budžeta izpildītājs iesniedz atbildīgajam finanšu
nodaļas darbiniekam, kurš dod atzinumu par grozījumu pamatotību un gadījumos, kad
izmaiņas tiek veiktas starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem pēc izmaksu mērķa (to
norāda klasifikatora pirmās divas zīmes), iesniedz to akceptēšanai Domes Finanšu un
attīstības komitejā. Veicot tāmes iekšējos grozījumus starp ekonomiskās klasifikācijas
kodiem (koda trešā un ceturtā zīme), tāmes grozījumus iesniedz apstiprināšanai
izpilddirektoram”.
1.5.
Aizstāt 4.1.punktā vārdus “Domes vadību” ar vārdu “izpilddirektoru”.
1.6.
Svītrot 4.4.punktā vārdus “Domes Finanšu komiteja”.
2. Sastādot 2017.gada budžetu, noteikt, cik reizes gadā veicam budžeta grozījumus.
Lēmums Nr.89 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
15.§
Par iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu
(C.Purgale, M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības
dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (nolikumus) un Beverīnas novada pašvaldības
2012.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2012 „Beverīnas novada pašvaldības nolikums”
11.punktu, kas nosaka, ka komisijas darbību reglamentē pašvaldības domes apstiprināts
nolikums, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta
Rambola, Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis
Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības iepirkuma komisijas nolikumu (pielikumā).
Lēmums Nr.90 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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16.§
Par termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa, nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Piedzīt no /Vārds, Uzvārds/, personas kods [..], nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumu, kas uz 2016.gada 26.maiju sastāda EUR 545.99 (pieci simti četrdesmit pieci euro
un 99 centi), kas sastāv no pamatparāda EUR 348.66 un kavējuma naudas EUR 197.33 par
nekustamo īpašumu [..], piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, tad kustamo un tad
nekustamo mantu.
Lēmums Nr.91 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
17.§
Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Grīšļi 41” atsavināšanu
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atsavināt Beverīnas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Kauguru pagastā
„Grīšļi 41”, kadastra Nr. 9662 002 0663, kurš sastāv no zemes vienības kadastra
apzīmējumu 9662 002 0663, 0.0572ha platībā, (Vārds, Uzvārds);
2. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0663 uzmērīšanu;
3. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0663 reģistrēšanu Zemesgrāmatā
uz Beverīnas novada pašvaldības vārda.
4. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0663 novērtēšanu.
Lēmums Nr.92 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
18.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Motori” atsavināšanu
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris
Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atsavināt Beverīnas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Motori”,
kadastra Nr.9646 003 0319, platība 0.0962ha,, ierakstīts Valmieras rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā Brenguļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000184246
uz Beverīnas novada pašvaldības vārda;
2. Kā atsavināšanas veidu noteikt pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli;
3. Izsoles sākuma cenu noteikt 1200.00 EUR;
4. Apstiprināt izsoles noteikumus (pielikumā).
5. Par lēmuma izpildi noteikt atbildīgo Nekustamo īpašumu izsoles un atsavināšanas
komisiju.
Lēmums Nr.93 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā, pavisam uz 3 lp.
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19.§
Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Jaunvāles pamatskola” atsavināšanas cenas
apstiprināšanu
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Atsavināt dzīvokļus daudzdzīvokļu mājā Brenguļu pagastā “Jaunvāles pamatskola” par cenām:
Dzīvokļa
Nr.

Platība
M2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kopā

86.10
77.80
91.50
74.70
42.20
73.20
47.70

Zemes
vērtība
EUR
109.28
98.75
116.14
94.81
53.56
92.91
60.54

Mājokļa
vērtība
EUR
2866
2590
3046
2487
1561
2708
1764

Izdevumi
EUR

Kopā
EUR

305.66
276.19
324.83
265.19
149.81
259.86
169.34

3280.94
2964.94
3486.97
2847.00
1764.37
3060.77
1993.88
19398.87

Lēmums Nr.94 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
20.§
Par ēdināšanas parāda dzēšanu
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
[..]
Lēmums Nr.95 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
21.§
Par Santas Paegles iesniegumu
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu EUR 150.00 Santai Paeglei dalībai Eiropas čempionātā no
08.07.2016.-10.07.2016 Francijā Latvijas spīdmintona izlases sastāvā.
2. Finansējumu paredzēt no budžeta sadaļas- pārējie kultūras pasākumi.
3. Slēgt vienošanās par piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti.
Lēmums Nr.96 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
Pielikumā:
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1. Lēmumi Nr.76 - Nr.96 ar pielikumiem, pavisam uz 38 lp.
2. Noteikumi “Par skolēnu nodarbinātību 2016.gada vasaras brīvlaikā Beverīnas novadā” ar
pielikumiem, pavisam uz 4 lp.
3. Saistošie noteikumi Nr.3/2016 „Grozījumi 2016.gada 25. februāra saistošajos noteikumos
Nr. 1/2016 „Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” ar pielikumiem,
pavisam uz 6 lp.
4. Noteikumi “Par pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes kārtību” uz 2
lp.
5. Iepirkumu komisijas nolikums uz 3.lp.

Sēde tiek slēgta plkst.16.00
Sēdes vadītājs
2016.gada ___.______________

M.Zvirbulis

Protokolētāja
2016.gada ___.______________

R.Cielēna

Protokols parakstīts 30.05.2016.
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