BEVERĪNAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr.90009115285
“Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Beverīnas novada Kauguru pagastā

2017.gada 26.janvārī

Nr.1

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
Sandris Brālēns
Romāns Vaščenko
Sergejs Melngāršs
Uldis Podnieks
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore Egita Biša
Galvenā grāmatvede Irīda Ivule
Ekonomiste Signe Zvirbule
Juridiskās nodaļas vadītāja Vita Laure
Projektu vadības speciāliste Linda Krūmiņa
Brenguļu pagasta saimniecības daļas vadītājs Jānis Fūrmanis
Sēdes vadītājs M.Zvirbulis aicina deputātus balsot par sēdes darba kārtību.
Ierosina deputāte C.Purgale neskatīt 2. un 3.darba kārtības jautājumu, ka ir iesūtījusi savus
iebildumus, vēl pārrunāt un skatīt ārkārtas sēdē.
Atbild M.Zvirbulis, ka uz iesūtītajiem jautājumiem darbinieki sēdes laikā sniegs atbildes.
Sēdes vadītājs M.Zvirbulis aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Inguna Kondratjeva, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele,
Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – 1 (Cilda Purgale),
ATTURAS – nav, nebalso deputāte Iveta Rambola, jo neatrodas sēžu telpā, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par Beverīnas novada integrētās attīstības programmas rīcību plāna 2012.-2018.gadam un
investīciju plāna 2017.-2018. gadam aktualizēšanu.

3. Par saistošo noteikumu “Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada budžetu” apstiprināšanu.
4. Par domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā
koeficienta lieluma noteikšanu.
5. Par precizējumiem Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra saistošajos
noteikumos Nr.10/2016 “Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā”.
6. Par Beverīnas novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu no 2017.gada 1.janvāra.
7. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu.
8. Par pašvaldības dalību VKKF kultūras projektu konkursā nozarē “Kultūras mantojums”.
9. Par līdzfinansējumu biedrībai “Iespēju durvis”.
10. Par atbalstu biedrībai “Labāka rītdiena”.
11. Par jaunatnes lietu funkciju deleģēšanu biedrībai “Labāka rītdiena”.
12. Par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas un adreses maiņu.
13. Par zemes gabala “Aka” atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
14. Par atļauju SIA “Kunturi” izbraukuma tirdzniecībai 2017.gadā.
15. Par izmaiņām administratīvās komisijas sastāvā.
1. §
Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
(M.Zvirbulis, E.Biša, C.Purgale)
Informē domes priekšsēdētājs M.Zvirbulis:
- 03.01.2017. pārrunas Valsts kontrolē ar revidentiem par Revīzijas ziņojuma projektu;
- 18.01.2017. LPS domes sēde, kurā tika skatīti izglītības jautājumi, LPS 2017.gada
ieņēmumu un izdevumu tāme, jautājums par tērpu izgatavošanu deju kolektīvu dalībniekiem
Latvijas simtgades lieluzvedumam.
Informē izpilddirektore E.Biša;
- Par administratīvo darbu pie budžeta un investīciju plāna izstrādes;
- Par iepirkumiem;
- Par veiktajiem saimnieciskajiem darbiem,
- Par novada avīzi “Beverīnas Vēstis”.
Informē deputāte C.Purgale LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdi
10.01.2017., kurā tika skatīti jautājumi par Valsts meža dienesta aktualitātēm 2017. gadā - t.sk.
medības, Āfrikas cūku mēra ierobežošana, par VARAM aktualitātē e-pārvaldē, par Valsts un
pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu - kādas izmaiņas gaidāmas 2017. gadā.
2. §
Par Beverīnas novada integrētās attīstības programmas rīcību plāna 2012.-2018.gadam un
investīciju plāna 2017.-2018. gadam aktualizēšanu
( E.Biša, C.Purgale)
Pirms lēmuma pieņemšanas izpilddirektore E.Biša sniedz atbildes uz deputātes C.Purgales
2017.gada 24.janvārī iesūtītajiem jautājumiem par Beverīnas novada pašvaldības budžetu
2017.gadam un Investīciju plānu 2016.-2018. (skatīt audioierakstu).
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73 punktu, kas nosaka, ka rīcības plānu
un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis,
Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – 1
(Cilda Purgale), ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt aktualizēto Beverīnas novada integrētās attīstības programmu 2012.-2018.gadam.
Lēmums Nr.1 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
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3. §
Par saistošo noteikumu “Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada budžetu”
apstiprināšanu
(E.Biša, C.Purgale, M.Zvirbulis)
Informē izpilddirektore E.Biša par budžeta projektu – komiteju apvienotā sēdē bija
ierosinājums no budžeta izņemt izdevumu transfertu no pamatbudžeta uz speciālo budžetu 200 000
eiro apmērā, tomēr finanšu nodaļas ieteikums bija tos iekļaut budžeta projektā. Šajā sakarā ir
sagatavoti divi varianti: 1.variants – budžetā iekļauti transferti 200 000 eiro, 2.variants – budžetā
nav iekļauti transferti 200 000 eiro.
Izsakās C.Purgale, ka jābūt atsevišķam lēmumam, tos nevar likt kopā budžeta paketē.
Izsakās sēdes vadītājs M.Zvirbulis, ka jāņem vērā grāmatvežu ieteikums un aicina balsot par
budžeta 1.variantu.
Saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. pantu un likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 16. pantu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Inguna Kondratjeva,
Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs
Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – 1 (Cilda Purgale), ATTURAS – nav, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1/2017 „Par Beverīnas
novada pašvaldības 2017.gada budžetu” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Lēmums Nr.2 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
4. §
Par domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un deputātu mēnešalgas noteikšanai
piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu
( I.Ivule)
Pamatojoties uz Beverīnas novada pašvaldības domes institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikuma 10., 18., un 20.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.
2015.gadā valstī strādājošo gada mēneša vidējā darba samaksa ir 818.00 EUR un vienas
stundas vidējā darba samaksa 4.92 EUR.
2016.gadā mēnešalgas noteikšanai domes priekšsēdētājam tika noteikts koeficients 1,98,
izpilddirektoram – 1,52 un deputātiem atlīdzības stundas apmēra noteikšanai –1,1.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris
Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nebalso Māris Zvirbulis, Beverīnas novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Piemērot Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanai
koeficientu 2,0, nosakot mēnešalgu 1636 EUR.
3

2. Piemērot Beverīnas novada pašvaldības izpilddirektoram mēnešalgas noteikšanai
koeficientu 1,55, nosakot mēnešalgu 1268 EUR.
3. Piemērot deputātu atlīdzības vienas stundas apmēra noteikšanai koeficientu 1,2, nosakot
stundas likmi 5.90 EUR;
Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 2.janvāri.
Lēmums Nr.3 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
5. §
Par precizējumiem Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra saistošajos
noteikumos Nr.10/2016 “Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā”
(V.Laure)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, ņemot vērā Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 12.01.2017. atzinumu Nr.1-18/149 (saņemts Beverīnas novada
pašvaldībā 12.01.2017. un reģistrēts ar Nr.3-2/20) par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada
29.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.10/2016 “Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā”,
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. Izdarīt Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra saistošajos noteikumos
Nr.10/2016 “Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā” šādus precizējumus:
1.1. Papildināt norādi uz saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar “likuma “Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 2010. gada 30. marta Ministru kabineta noteikumiem
Nr.299„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
19.4. apakšpunktu”;
1.2. Precizēt saistošo noteikumu nodaļu numerāciju, apzīmējot to ar arābu cipariem, liekot aiz
tiem punktu;
1.3. Svītrot 1.4.apakšpunktā vārdu “rakstisks”;
1.4. Izteikt 8.1.punktu šādā redakcijā:
“8.1.Sociālo palīdzību var atteikt pilnībā vai daļēji Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 37.panta, 2009. gada 17. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.550 „ Kārtība, kādā
aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 18. punkta un Ministru kabineta
noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu” 20. punkta noteiktajā kārtībā”.
2. Precizētos saistošos noteikumus publicēt Beverīnas novada pašvaldības mājaslapā.
3. Precizētos saistošos noteikumu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Lēmums Nr.4 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6. §
Par Beverīnas novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu no 2017.gada
1.janvāra
( S.Zvirbule)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par
pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” 16.pantu un 28.06.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.418
”Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem”,
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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 viena izglītojamā mācību izmaksas pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Beverīnas
novada pašvaldības izglītības iestādēs 2017.gadam, izdalot atsevišķi pirmsskolas izglītības un
pamatizglītības izmaksas (tāme pielikumā);
2. Lēmuma izpildi kontrolēt pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums Nr.5 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
7.§
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu
(M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA “ZAAO” 2016.gada 18.oktobra vēstuli Nr.125/221 “Par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā” (turpmāk - Vēstule) un tai pievienoto
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu.
Vēstulē SIA „ZAAO” ir norādījusi, ka, ņemot vērā to, ka likumprojekts „Grozījumi Dabas
resursu nodokļa likumā” paredz dabas resursu nodokļu likmes par sadzīves atkritumu apglabāšanu
paaugstināšanu no līdzšinējiem 12,00 EUR par tonnu līdz 25,00 EUR par tonnu sākot ar 2017.gada
1.janvāri, gadījumā, ja stātos spēkā šādas likuma izmaiņas, SIA „ZAAO” iesniedz iespējamās
maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķinu, palielinot to proporcionāli dabas resursu
nodokļa pieaugumam, ievērojot šīs izmaksu komponentes īpatsvaru līdzšinējā maksas apmērā.
2017.gada 1.janvārī spēkā stājās iepriekš minētie grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā,
nosakot, ka dabas resursu nodokļu likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu ir 25,00 EUR par
tonnu.
Līdz ar to maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu sākot no 2017.gada 1.janvāra ir
nosakāma 13,51 EUR apmērā, ko veido:
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās
atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu un uzturēšanu atbilstoši
līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības
izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas
reģiona atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā – 8,21 EUR apmērā par 1
m3;
2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonā "Daibe"– 3,67 EUR apmērā par 1 m3;
3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā –
1,63 EUR apmērā par 1 m3.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma
39.panta pirmo daļu, pārejas noteikumu 36.punktu, Beverīnas novada pašvaldības 2010.gada
28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.4 “Par atkritumu apsaimniekošanu Beverīnas novada
pašvaldībā “, SIA „ZAAO” 2016.gada 18.oktobra vēstulē Nr. 1-25/221 norādītajiem apstākļiem un
maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas aprēķinu, Beverīnas novada pašvaldības dome
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 SIA „ZAAO” iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu
un noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Beverīnas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā sākot ar 2017.gada 1.janvāri 13,51 EUR par 1 m3 atkritumu
(bez PVN);
2. Noteikt, ka SIA “ZAAO” ir pienākums dabas resursu nodokļa maksājuma pieaugumu
atbilstoši nodokļa likmei, kas stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī, par periodu no 2017.gada
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1.janvāra līdz šī lēmuma spēkā stāšanās brīdim proporcionāli iekļaut turpmākajos
maksājumos periodā līdz 2017.gada 31.decembrim;
3. Atzīt par spēku zaudējušu Beverīnas novada pašvaldības domes 2015.gada 28.maija
(prot.Nr.6) lēmumu Nr.51 “Par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksas struktūrā””;
4. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.februāri.
Lēmums Nr.6 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
8. §
Par pašvaldības dalību VKKF kultūras projektu konkursā nozarē “Kultūras mantojums”
( L.Krūmiņa)
Beverīnas novada pašvaldības dome piedalās Valsts kultūrkapitāla fonda 1. kultūras projektu
konkursā 2017. gadam nozarē “Kultūras mantojums” ar projektu “Mūrmuižas nocietinātā torņa
ziemeļu fasādes loga un durvju atjaunošana” par kopējo summu 1032.34 EUR.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis,
Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET –
nav, ATTURAS – 1 (Cilda Purgale), Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Piedalīties VKKF 1. kultūras projektu konkursā 2017. gadam nozarē “Kultūras mantojums” ar
projektu “Mūrmuižas nocietinātā torņa ziemeļu fasādes loga un durvju atjaunošana” par kopējo
summu 1031.34 EUR.
Lēmums Nr.7 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
9. §
Par līdzfinansējumu biedrībai “Iespēju durvis”
( L.Krūmiņa)
Beverīnas novada pašvaldības dome ir saņēmusi biedrības “Iespēju durvis” iesniegumu par
līdzfinansējuma piešķiršanu 350,00 EUR apmērā projektam “Mana, tava dzimta Latvijai” par
Latvijas simtgadei veltītas izstādes, spēles un nodarbību materiālu sagatavošanu un aktivitāšu
organizēšanu, kas paredzēts iesniegšanai VKKF mērķprogrammas konkursā “Latvijai-100”.
Pamatojoties uz Nolikumu “Par kārtību, kādā Beverīnas novada pašvaldības dome atbalsta
nevalstiskās organizācijas un biedrības”, 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.Piešķirt biedrībai “Iespēju durvis” līdzfinansējumu 350,00 EUR apmērā;
2.Līdzekļus piešķirt no budžeta sadaļas - atbalsts biedrībām, kods 06200.
Lēmums Nr.8 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
10. §
Par atbalstu biedrībai “Labāka rītdiena”
( M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldības dome ir saņēmusi biedrības “Labāka rītdiena” iesniegumu par
finansiāla atbalsta sniegšanu biedrības darbībai un aktivitāšu īstenošanai 2385 EUR apmērā.
Pamatojoties uz Nolikumu “Par kārtību, kādā Beverīnas novada pašvaldības dome atbalsta
nevalstiskās organizācijas un biedrības”, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna
Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns,
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Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt biedrībai “Labāka rītdiena” finansiālu atbalstu 2385.00 EUR apmērā;
2. Līdzekļus piešķirt no budžeta sadaļas - atbalsts biedrībām, kods 06200.
Lēmums Nr.9 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
11. §
Par jaunatnes lietu funkciju deleģēšanu biedrībai “Labāka rītdiena”
(M.Zvirbulis)
Jaunatnes likuma 5.pantā ir noteikta pašvaldības kompetence jaunatnes politikas nozarē.
Jaunatnes likuma 5.panta otrās daļas 6.punkts nosaka, ka pašvaldība var paredzēt kārtību, kādā
veicams darbs ar jaunatni.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu pārvaldes uzdevumu var
deleģēt ar līgumu.
Ņemot vērā to, ka jaunatnes lietu speciālista amats Beverīnas novada pašvaldībā šobrīd ir
vakanta vieta, šo funkciju deleģēt biedrībai “Labāka rītdiena”, kura jau šobrīd Mūrmuižas dienas
centrā pilda daļu no šīm funkcijām. Biedrība ir izteikusi interesi šādu centru atvērt arī Trikātā.
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. Deleģēt biedrībai “Labāka rītdiena”, reģistrācijas Nr.408233675, veikt darbu ar jaunatni
Beverīnas novadā:
1.1. sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādāt
priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei;
1.2. īstenot un koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas
jaunatnes politikas jomā;
1.3. sekmēt jauniešu pilsonisko audzināšanu;
1.4. veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā
dzīvē;
1.5. konsultēt jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un
programmu izstrādi un īstenošanu;
1.6. nodrošināt aktivitātes un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem vietējā
līmenī.
2. Deleģējuma līgumu slēgt uz 1 gadu.
3. Uzdevumu izpildei piešķirt 500 EUR mēnesī.
Lēmums Nr.10 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12.§
Par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas un adreses maiņu
(E.Biša)
Beverīnas novada 920. vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas un adreses no Brenguļu sākumskola,
“Avotkalni”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, LV-4245, Beverīnas novads, uz adresi “Kaimiņi”,
Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV-4245 nepieciešama, jo pašvaldību vēlēšanu
iecirkņi darbu uzsāk 10 dienas pirms vēlēšanām, notiek iepriekšēja balsošana, bet adresē
“Avotkalni”, kurā atrodas Brenguļu sākumskola, šajā laikā vēl notiek mācību process, kas apgrūtina
vēlēšanu iecirkņa komisijas darbu. Iecirkņa atrašanās esošajās telpās nenodrošina iespēju vēlētājiem
netraucēti iepazīties ar vēlēšanu materiāliem, kā arī iespēju netraucēti iepriekš nobalsot. Jaunais
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iecirknis atrodas nepilnu 100 m attālumā no esošā, sabiedriskā transporta pietura atrodas 50 m
attālumā, ir pieejams vēlētājiem ar kustību traucējumiem, ir iespēja izmantot datortehniku, pieejams
internets, ir ērtas telpas iecirkņa komisijai un vēlētājiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju
un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” 1. panta trešo daļu, 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:
Mainīt Beverīnas novada vēlēšanu iecirkņa Nr.920 atrašanās vietu un adresi, pārceļot to no
Brenguļu sākumskolas telpām, adrese “Avotkalni”, Brenguļi, Brenguļu pag., Beverīnas nov., LV4245 uz Informācijas, izglītības, sporta un sociālās aprūpes dienas centra “Kaimiņi” telpām,
adrese “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pag., Beverīnas nov., LV-4245.
Lēmums Nr.11 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
13. §
Par zemes gabala “Aka” atsavināšanas cenas apstiprināšanu
(V.Laure)
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 „Aka”, kadastra Nr.9662 007 0334, pārdodot to nomas
pirmtiesīgajai personai – /Vārds, Uzvārds/ - par EUR 1845.20 (viens tūkstotis astoņi simti
četrdesmit pieci euro un 20 centi), piedāvājot zemes gabala pirkuma summu nomaksāt vienā
maksājumā vai pa daļām, nosakot sešus procentus gadā par atlikto maksājumu.
2. Nekustamo īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas sagatavot nepieciešamo dokumentāciju
īpašuma atsavināšanai.
Lēmums Nr.12 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
14. §
Par atļauju SIA “Kunturi” izbraukuma tirdzniecībai 2017.gadā
(M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldība saņēmusi SIA „Kunturi” 27.12.2016 iesniegumu Nr.40 (reģistrēts
30.12.2016. ar Nr. 3-2/957) ar lūgumu atļaut izbraukuma tirdzniecību 2017.gadā.

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. Atļaut SIA „Kunturi” izbraukuma tirdzniecību 2017.gadā ar automašīnu MB Atego 815, valsts
reģistrācijas Nr.RO 1063, šādos laikos:
1.1. Trešdienās plkst. 08:30-10.00 Kauguru pagasta Mūrmuižā, stāvlaukumā.
1.2. Trešdienās plkst. 10:20-10:40 Brenguļu pagasta Cempos, kluba stāvlaukumā;
1.3. Trešdienās plkst. 11:00 – 12:00 Brenguļu pagasta veikala stāvlaukumā;
1.4. Trešdienās plkst. 12:30 – 13:30 Trikātā, stāvlaukumā;
2. Apstiprināt sekojošu produkcijas sortimentu – gaļas izstrādājumi, gaļas produkti, maltā gaļa,
kūpināta gaļa, citi lauksaimniecības produkti.
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3. Noteikt tirdzniecības nodevu EUR 7.11 par vienu tirdzniecības dienu novadā pēc Beverīnas
novada pašvaldības 23.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par pašvaldības nodevām
Beverīnas novada pašvaldībā”, nodevu samaksājot pēc piestādītā rēķina.
4. Grāmatvedībai katru mēnesi izrakstīt rēķinu un nosūtīt to SIA „Kunturi” pa pastu.
Lēmums Nr.13 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15. §
Par izmaiņām administratīvās komisijas sastāvā
(M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldībā 2017.gada 4.janvārī saņemts Evijas Melngalves-Markitānes
iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Administratīvās komisijas locekles amata.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 9.punktu, 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:
Veikt šādas izmaiņas Administratīvās komisijas sastāvā:
1.1.Pārtraukt Evijas Melngalves-Markitānes darbību komisijā;
1.2.Apstiprināt juridiskās nodaļas vadītāju Vitu Lauri par komisijas locekli.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.februāri.
Lēmums Nr.14 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Sēde tiek slēgta plkst.17.00
Pielikumā:
1. Lēmumi Nr.1 - Nr.14 uz 14 lp.
2. Beverīnas novada integrētās attīstības programmas aktualizētais rīcību plāns no 2012.līdz
2018.gadam uz 4 lp.
3. Beverīnas novada integrētās attīstības programmas aktualizētais investīciju plāns 2017.2018.gadam uz 6 lp.
4. Saistošie noteikumi Nr.1/2017 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada budžetu” ar
pielikumiem, pavisam uz 8 lp.
5. Saistošie noteikumi Nr.10/2016 “Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā” uz 2 lp.
6. Izdevumu tāme pašvaldības savstarpējiem norēķiniem 2017.gadam uz 1 lp.
7. Domes deputātes Cildas Purgales pretenzija par 2017.gada 26.janvāra Beverīnas novada
pašvaldības domes sēdes lēmumiem uz 1 lp.

Sēdes vadītājs
2017.gada ___.______________

M.Zvirbulis

Protokolētāja
2017.gada ___.______________

R.Cielēna

Protokols parakstīts 2017.gada 31.janvārī
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