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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Beverīnas novada Kauguru pagastā
2017.gada 27.aprīlī

Nr.5

Sēde sasaukta plkst.15.00
Sēdi sāk plkst.15.00
Sēdi vada – Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis
Protokolē – kancelejas vadītāja Raimonda Cielēna
Sēdē piedalās Beverīnas novada pašvaldības domes deputāti:
Cilda Purgale
Inguna Kondratjeva
Iveta Rambola
Māris Zvirbulis
Mārtiņš Ābele
Sandris Brālēns
Romāns Vaščenko
Sergejs Melngāršs
Uldis Podnieks
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore Egita Biša
Juridiskās nodaļas vadītāja Vita Laure
Nekustamo īpašumu speciāliste Zeltīte Munce
Nekustamo īpašumu speciāliste Evija Melngalve-Markitāne
Galvenā grāmatvede Irīda Ivule
Darba kārtība /izsludinātā/:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
3. Par nolikuma “Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Beverīnas novada pašvaldībā”
apstiprināšanu.
4. Par nolikuma “Par Beverīnas novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu (īres dzīvokļu un
sociālo dzīvokļu) uzskaiti, izīrēšanu un īres līgumu slēgšanu, pārslēgšanu un atjaunošanu”
apstiprināšanu.
5. Par nolikuma “Par kārtību, kādā Beverīnas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par
izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru” apstiprināšanu.
6. Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada 2.marta saistošajiem noteikumiem Nr.3/2017
“Par Beverīnas novada ceļu aizsardzību, veicot meža izstrādes darbus”.
7. Par nekustamā īpašuma “Vējiņi -1” nodošanu atsavināšanai un atsavināšanas cenas
apstiprināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā „Miera iela 15” atsavināšanas cenu.

9. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā „Gaujaslāči 114” atsavināšanas cenu.
10. Par pašvaldības kustamās mantas pārdošanu izsolē.
11. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Ūdriņas 2”-4, “Ūdriņas 2”-5 atkārtotu izsoli.
Sēdes vadītājs M.Zvirbulis ierosina sēdes darba kārtību papildināt ar trīs jautājumiem:
- Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Centra lauks” nomu,
- Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā „Brenguļi”-2A atsavināšanu,
- Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā „Ūdriņas 4”-1 atsavināšanu.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis
Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar grozījumiem.
Darba kārtība /grozītā/:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
3. Par nolikuma “Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Beverīnas novada pašvaldībā”
apstiprināšanu.
4. Par nolikuma “Par Beverīnas novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu (īres dzīvokļu un
sociālo dzīvokļu) uzskaiti, izīrēšanu un īres līgumu slēgšanu, pārslēgšanu un atjaunošanu”
apstiprināšanu.
5. Par nolikuma “Par kārtību, kādā Beverīnas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par
izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru” apstiprināšanu.
6. Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada 2.marta saistošajiem noteikumiem Nr.3/2017
“Par Beverīnas novada ceļu aizsardzību, veicot meža izstrādes darbus”.
7. Par nekustamā īpašuma “Vējiņi -1” nodošanu atsavināšanai un atsavināšanas cenas
apstiprināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā „Miera iela 15” atsavināšanas cenu.
9. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā „Gaujaslāči 114” atsavināšanas cenu.
10. Par pašvaldības kustamās mantas pārdošanu izsolē.
11. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Ūdriņas 2”-4, “Ūdriņas 2”-5 atkārtotu izsoli.
12. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Centra lauks” nomu.
13. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā „Brenguļi”-2A atsavināšanu.
14. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā „Ūdriņas 4”-1 atsavināšanu.

1.§
Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
(M.Zvirbulis, E.Biša, C.Purgale)
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Zvirbulis:
- Par SIA “VTU Valmiera” valdes sēdi 10.04.2017.;
- Par biedrību “Valmieras – Giterslo reģionu sadarbībai”;
- Par Latvijas Pašvaldību savienības domes ārkārtas sēdi 26.04.2017.;
- Par Brenguļu sākumskolas akreditāciju.
Ziņo izpilddirektore E.Biša:
- Par kultūras pasākumu norisēm novadā;
- Par Lielo talku 22.04.2017.;
- Par pašvaldības iesniegtajiem LEADER projektiem;
- Par mērķdotācijas autoceļiem izlietojuma auditu;
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-

Par iepirkumiem;
Par saimnieciskiem darbiem.

Ziņo deputāte C.Purgale par Latvijas Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un
sadarbības komitejas sēdi 11.04.2017.
2.§
Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
(I.Ivule)
Pamatojoties uz LR likumiem ”Par pašvaldībām” un „Par pašvaldību budžetiem” un
izvērtējot neatkarīgu revidentu ziņojumu par finanšu pārskatu, atklāti balsojot: PAR – 9
deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele,
Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības Gada pārskatu par 2016.gadu un šādus pārskata
rādītājus:
1.Bilances kopsumma uz 31.12.2016.
EUR 8 366 961
2.Faktiskie ieņēmumi (pēc uzkrāšanas principa) 2016.gadā:
2.1. pamatbudžeta
EUR 3 019 257
2.2.speciālā budžeta
EUR
321 188
2.3.ziedojumi un dāvinājumi
EUR
4 257
3.Faktiskie izdevumi( pēc uzkrāšanas principa) 2016.gadā:
3.1.pamatbudžeta
EUR 2 961 310
3.2.speciālā budžeta
EUR 433 067
3.3.ziedojumi un dāvinājumi
EUR
5 267
4.Naudas plūsma- ieņēmumi 2016.gadā:
4.1.pamatbudžeta
EUR 3 036 749
4.2.speciālā budžeta
EUR 116 564
4.3.ziedojumi un dāvinājumi
EUR
2 832
5.Naudas plūsma – izdevumi 2016.gadā:
5.1.pamatbudžeta
EUR 2 781 702
5.2.speciālā budžeta
EUR
226 949
5.3.ziedojumi un dāvinājumi
EUR
2 594
Lēmums Nr.47 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
3.§
Par nolikuma “Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Beverīnas novada
pašvaldībā” apstiprināšanu
(E.Biša)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un
attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 20.04.2017. apvienotās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta
Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs
Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības
dome nolemj:
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Apstiprināt nolikumu “Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Beverīnas novada
pašvaldībā” (pielikumā).
Lēmums Nr.48 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
4.§
Par nolikuma “Par Beverīnas novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu (īres dzīvokļu un
sociālo dzīvokļu) uzskaiti, izīrēšanu un īres līgumu slēgšanu, pārslēgšanu un atjaunošanu”
apstiprināšanu
(V.Laure)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un
attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 20.04.2017. apvienotās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta
Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs
Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības
dome nolemj:
Apstiprināt nolikumu “Par Beverīnas novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu (īres
dzīvokļu un sociālo dzīvokļu) uzskaiti, izīrēšanu un īres līgumu slēgšanu, pārslēgšanu un
atjaunošanu” (pielikumā).
Lēmums Nr.49 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
5. §
Par nolikuma “Par kārtību, kādā Beverīnas novada sportistiem piešķiramas naudas
balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru” apstiprināšanu
(V.Laure)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un
attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 20.04.2017. apvienotās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta
Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs
Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu “Par kārtību, kādā Beverīnas novada sportistiem piešķiramas naudas
balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru” (pielikumā).
2. Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 15.02.2012. nolikums “Par kārtību, kādā
Beverīnas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā
un naudas balvu apmēru””
Lēmums Nr.50 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
6.§
Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada 2.marta saistošajiem noteikumiem
Nr.3/2017 “Par Beverīnas novada ceļu aizsardzību, veicot meža izstrādes darbus”
( E.Biša)
Beverīnas novada pašvaldība saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 2017.gada 11.aprīļa vēstuli Nr. 1-18/ 2954 “Par saistošajiem noteikumiem” ar lūgumu
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atcelt Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada 2.marta saistošos noteikumus Nr.3/2017 “Par
Beverīnas novada ceļu aizsardzību, veicot meža izstrādes darbus”
Iepazīstoties ar vēstuli, dome atzīst, ka saskaņā ar likuma “Par autoceļiem” 5.panta 3.daļu
kārtību, kādā uz valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem aizliedzama vai ierobežojama
transportlīdzekļu satiksme, nosaka Ministru kabinets. Ministru kabineta noteikumi šajā jautājumā
ir atcelti. Šie saistoši noteikumi neierobežo pārvietošanos vai uzņēmējdarbību, bet lūdz
saskaņojumu par smagsvara kravu pārvadājumiem.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis
Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Publicēt Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada 2.marta saistošos noteikumus Nr.
3/2017“Par Beverīnas novada ceļu aizsardzību, veicot meža izstrādes darbus”.
2. Lēmumu un motivācijas skaidrojumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai zināšanai.
Lēmums Nr.51 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
7.§
Par nekustamā īpašuma “Vējiņi -1” nodošanu atsavināšanai un atsavināšanas cenas
apstiprināšanu
(E.Melngalve-Markitāne)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis
Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai zemes gabalu „Vējiņi - 1”, kadastra Nr.9662 007 0299, (Vārds,
Uzvārds) par EUR 657.00 (seši simti piecdesmit septiņi euro un 00 centi), piedāvājot zemes
gabala pirkuma summu nomaksāt vienā maksājumā vai pa daļām līdz pieciem gadiem,
nosakot sešus procentus gadā par atlikto maksājumu.
2. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistiem sagatavot dokumentus zemes gabala atsavināšanai.
Lēmums Nr.52 ar sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
8.§
Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā „Miera iela 15” atsavināšanas cenu
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis
Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Pārdot nekustamo īpašumu Trikātas pagastā „Miera iela 15” kadastra Nr. 9484 003 0243,
kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 003 0243, platība 0.3007ha:
1. (Vārds, Uzvārds)872/1951 domājamās daļas no īpašuma par cenu EUR 855.00 (astoņi simti
piecdesmit pieci eiro un 00 centi);
2. (Vārds, Uzvārds)1079/1951 domājamās daļas no īpašuma par cenu EUR 1058.00 (viens
tūkstotis piecdesmit astoņi eiro un 00 centi).
Lēmums Nr.53 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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9.§
Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā „Gaujaslāči 114” atsavināšanas cenu
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis
Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Pārdot nekustamo īpašumu Brenguļu pagastā „Gaujaslāči 114”, kadastra Nr. 9646 002
0152, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9646 002 0152, platība 0.06ha,
(Vārds, Uzvārds)par cenu EUR 1031.00 (viens tūkstotis trīsdesmit viens eiro un 00 centi).
Nekustamais īpašums tiek pārdots, veicot vienreizēju maksājumu vai uz nomaksu ne ilgāku par 5
gadiem.
Lēmums Nr.54 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
10.§
Par pašvaldības kustamās mantas pārdošanu izsolē
(E.Melngalve-Markitāne)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis
Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu - automašīnu VW
TRANSPORTER un ŠKODA OCTAVIA izsoles noteikumus.
2. Izsole notiek 2017.gada 15.maijā, plkst. 13.00, Beverīnas novada pašvaldības
administratīvā centra ēkā, “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas novads
2.stāvā 15.kabinetā.
3. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
4. Izsoles solis – EUR 20.00
5. Mantas sākumcena automašīnai VW TRANSPORTER, reģ. Nr. DK 2121 – EUR 835.00
ieskaitot PVN;
6. Mantas sākumcena automašīnai ŠKODA OCTAVIA, reģ. Nr. EU 2687 – EUR 995.00
ieskaitot PVN;
7. Dalības maksa EUR 10.00 (desmit euro 00 centi) .
8. Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsolāmās Mantas vērtības par automašīnu
veicami AS SEB bankā - kods: UNLALV2X, konts: LV71UNLA0050014282726.
9. Atbildīgo par izsoli noteikt pašvaldības Nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisiju.
Lēmums Nr.5 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 4 lp.
11.§
Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Ūdriņas 2”-4, “Ūdriņas 2”-5 atkārtotu izsoli
( Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis
Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Pārdot nekustamo īpašumu Trikātas pagastā biroja telpas „Ūdriņas 2”-4 (platība
62.5m2) atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli par sākuma cenu, kura samazināta par 20%
no pirmās izsoles noteiktās cenas: 2276.00 EUR (divi tūkstoši divi simti septiņdesmit seši
EUR un 00 centi). Iepriekš noteiktā cena 2845.00 EUR.
2. Pārdot nekustamo īpašumu Trikātas pagastā dzīvokļa „Ūdriņas 2”-5 (platība 83.6 m2)
izsolē ar augšupejošu soli par sākuma cenu 2376 EUR (divi tūkstoši trīs simti
septiņdesmit seši EUR un 00 centi). Iepriekš noteiktā cena 2970.00 EUR.
3. Apstiprināt nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību: veicot ar vienu maksājumu visu
nosolīto summu vai pārdot uz nomaksu.
4. Apstiprināt izsoles noteikumus.
Lēmums Nr.56 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 3 lp.
12. §
Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā „Centra lauks” nomu
(Z.Munce, C.Purgale)
Beverīnas novada pašvaldības dome izskata SIA “Tele Tower”, reģistrācijas
Nr.40103257495, juridiskā adrese Uriekstes iela 2a, Rīga, 18.04.2017. iesniegumu, reģistrēts
pašvaldībā 19.04.2017. ar Nr.3-2/249) par iespēju iznomāt pašvaldībai piederošo zemes vienību
Trikātas pagastā ar kadastra apzīmējumu 9484 003 0147 0.5ha platībā, mobilo sakaru torņa
izbūvei.
Ierosina deputāte C.Purgale – vai nevajadzētu zemi atdalīt, tomēr vajadzētu veikt iedzīvotāju
aptauju.
Deputāti vienojas jautājuma izskatīšanu atlikt, ievietot informāciju pašvaldības mājaslapā.
13.§
Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā „Brenguļi”-2A atsavināšanu
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis
Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Pārdot nekustamo īpašumu Brenguļu pagastā „Brenguļi”-2A tā īrniekam (Vārds, Uzvārds)
par cenu EUR 1684.00 (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit četri eiro un 00 centi,) no tās par
zemi 608.75 EUR (seši simti astoņi eiro un 75 centi), par dzīvokli 1031.84. EUR (viens tūkstotis
trīsdesmit viens eiro un 84 centi), par šķūnīti 43.41 EUR (četrdesmit trīs eiro 41 cents). Piedāvāt
īpašumu iegādāties uz nomaksu līdz 5 gadiem un 6% gadā.
Lēmums Nr.57 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
14.§
Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā „Ūdriņas 4”-1 atsavināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris
Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis
Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Pārdot nekustamo īpašumu Trikātas pagastā „Ūdriņas 4”-1 tā īrniekam vai īrnieka ģimenes
loceklim par cenu 2100.00EUR (divi tūkstoši viens simts eiro un 00 centi), no tās par zemi 80.70
EUR, par dzīvokli 2019.30 EUR. Piedāvāt īpašumu iegādāties uz nomaksu līdz 5 gadiem un 6%
gadā.
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Lēmums Nr.58 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
Sēde tiek slēgta plkst.17.00
Pielikumā:
1. Lēmumi Nr.47 - Nr.58 ar pielikumiem, pavisam uz 17 lp.
2. Nolikums “Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Beverīnas novada pašvaldībā” uz
4 lp.
3. Nolikums “Par Beverīnas novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu un sociālo
dzīvokļu) uzskaiti, izīrēšanu un īres līgumu slēgšanu, pārslēgšanu un atjaunošanu uz 12
lp.
4. Nolikums “Par kārtību, kādā Beverīnas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par
izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru” uz 2 lp.
Sēdes vadītājs
2017.gada ___.______________

M.Zvirbulis

Protokolētāja
2017.gada ___.______________

R.Cielēna

Protokols parakstīts 2017.gada 2.maijā
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