BEVERĪNAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr.90009115285
“Pagastmājā”, Mūrmuižā, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224, tālr. 64281737, fax 64220890,
e-pasts: pasvaldiba@beverina.lv, norēķinu konts LV71UNLA0050014282726 AS “SEB BANKA”

DOMES IZBRAUKUMA SĒDES PROTOKOLS
Beverīnas novada Trikātas pagastā
2018.gada 25.janvārī

Nr.1

Sēde sasaukta plkst.13.30
Sēdi sāk plkst.13.30
Sēdi vada – Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis
Protokolē – kancelejas nodaļas vadītāja Raimonda Cielēna
PiedalāsDeputāti:
Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale,
Romāns Vaščenko Māris Zvirbulis.
Nepiedalās deputāte Inguna Kondratjeva (attaisnojošs iemesls).
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Egita Biša, izpilddirektore
Irīda Ivule, galvenā grāmatvede
Vita Laure, juridiskās nodaļas vadītāja
Sintija Karlivāne, ekonomiste
Ginta Pikšēna, Sociālā dienesta vadītāja
Linda Krūmiņa, projektu vadības speciāliste
Ieva Putniņa, kultūras centra vadītāja
Darba kārtība/izsludinātā/:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par pašvaldības dalību 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”.
3. Par pašvaldības dalību Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu vadlīnijas "Ūdeņu
aizsardzība" aktivitātes "Publisko ūdeņu pārvaldība" projektu konkursa aktivitātē 3.1
"Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai".
4. Par pašvaldības dalību Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu vadlīnijas "Ūdeņu
aizsardzība" aktivitātes "Publisko ūdeņu pārvaldība" projektu konkursa aktivitātē 3.2 "Publisko
ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes".
5. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu.
6. Par mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai 2018.gada janvārī – augustā.
7. Par grozījumiem 2016.gada 31.augusta noteikumos “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek
piešķirts pašvaldības finansējums izglītības iestādēs”.
8. Par domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā
koeficienta lieluma noteikšanu.
9. Par naudas balvu piešķiršanu sportistiem par augstiem sasniegumiem sportā.
10. Par pašvaldības līdzdalību Hermaņa Enzeliņa grāmatas “Skati Valmieras pilsētas draudzes un
novada pagātnē” atkārtota un papildināta izdevuma publicēšanā.

11. Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.9/2017 “Par
sociālo palīdzību Beverīnas novadā” precizēšanu.
12. Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.10/2017 “Par
pabalstu krīzes situācijā” precizēšanu.
13. Par Beverīnas novada integrētās attīstības programmas investīciju plāna 2018.-2020.gadam
aktualizēšanu.
14. Par saistošo noteikumu “Par Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada budžetu” apstiprināšanu.
15. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2012
“Beverīnas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
16. Par Beverīnas novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikuma apstiprināšanu.
17. Par Brenguļu un Trikātas pagasta pārvalžu nolikuma apstiprināšanu.
18. Par Beverīnas novada pašvaldības kultūras centra nolikuma apstiprināšanu.
19. Par Kultūras centra vadītājas apstiprināšanu amatā.
20. Par Trikātas pamatskolas attīstības plāna 2018.–2020.gadam apstiprināšanu.
21. Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites.
22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rušu ferma” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kļavas”-8 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
24. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Ābeles” atsavināšanu.
25. Par zemes gabala Kauguru pagastā “Gauja 312” atsavināšanu.
26. Par zemes gabala Kauguru pagastā “Gauja 303” atsavināšanu un atsavināšanas cenas
noteikšanu.
27. Par zemes gabala Kauguru pagastā “Gauja 416” atsavināšanu un atsavināšanas cenas
noteikšanu.
28. Par dzīvojamās mājas Kauguru pagastā “Irši” atsavināšanu un atsavināšanas cenas noteikšanu.
29. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Grīšļi 10” atsavināšanu.
30. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Priedaine”-8 atsavināšanu.
31. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0796 piekritību un lietošanas mērķa
noteikšanu.
32. Par atļauju publiskā pasākuma rīkošanai biedrībai “Brenguļu autotrase”.
33. Par atļauju SIA “Kunturi” izbraukuma tirdzniecībai 2018.gadā.
34. Par atļauju SIA “Matadors” izbraukuma tirdzniecībai 2018.gadā.
35. Par SIA “Autoveikals” izbraukuma tirdzniecības atļauju 2018.gadā.
Sēdes vadītājs M.Zvirbulis ierosina sēdes darba kārtību papildināt ar vienu jautājumu: “Par
akciju sabiedrības “Valters un Rapa” iesniegumu”.
Ierosina deputāte C.Purgale neskatīt 15., 16. un 17.darba kārtības jautājumus, ka ir iesūtījusi
savus iebildumus, un lūdz atlikt šo jautājumu izskatīšanu un nākamo domes sēdi (C.Purgales
iesniegums pielikumā).
Ierosina M.Zvirbulis C.Purgales iebildumus skatīt pie 15., 16. un 17.darba kārtības jautājuma
un aicina balsot par domes sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte
Munce, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – 1 (Cilda Purgale),
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību.
Darba kārtība/grozītā/:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par pašvaldības dalību 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”.
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3. Par pašvaldības dalību Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu vadlīnijas "Ūdeņu
aizsardzība" aktivitātes "Publisko ūdeņu pārvaldība" projektu konkursa aktivitātē 3.1
"Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai".
4. Par pašvaldības dalību Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu vadlīnijas "Ūdeņu
aizsardzība" aktivitātes "Publisko ūdeņu pārvaldība" projektu konkursa aktivitātē 3.2 "Publisko
ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes".
5. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu.
6. Par mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai 2018.gada janvārī – augustā.
7. Par grozījumiem 2016.gada 31.augusta noteikumos “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek
piešķirts pašvaldības finansējums izglītības iestādēs”.
8. Par domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā
koeficienta lieluma noteikšanu.
9. Par naudas balvu piešķiršanu sportistiem par augstiem sasniegumiem sportā.
10. Par pašvaldības līdzdalību Hermaņa Enzeliņa grāmatas “Skati Valmieras pilsētas draudzes un
novada pagātnē” atkārtota un papildināta izdevuma publicēšanā.
11. Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.9/2017 “Par
sociālo palīdzību Beverīnas novadā” precizēšanu.
12. Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.10/2017 “Par
pabalstu krīzes situācijā” precizēšanu.
13. Par Beverīnas novada integrētās attīstības programmas investīciju plāna 2018.-2020.gadam
aktualizēšanu.
14. Par saistošo noteikumu “Par Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada budžetu” apstiprināšanu.
15. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2012
“Beverīnas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
16. Par Beverīnas novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikuma apstiprināšanu.
17. Par Brenguļu un Trikātas pagasta pārvalžu nolikuma apstiprināšanu.
18. Par Beverīnas novada pašvaldības kultūras centra nolikuma apstiprināšanu.
19. Par Kultūras centra vadītājas apstiprināšanu amatā.
20. Par Trikātas pamatskolas attīstības plāna 2018.–2020.gadam apstiprināšanu.
21. Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites.
22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rušu ferma” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kļavas”-8 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
24. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Ābeles” atsavināšanu.
25. Par zemes gabala Kauguru pagastā “Gauja 312” atsavināšanu.
26. Par zemes gabala Kauguru pagastā “Gauja 303” atsavināšanu un atsavināšanas cenas
noteikšanu.
27. Par zemes gabala Kauguru pagastā “Gauja 416” atsavināšanu un atsavināšanas cenas
noteikšanu.
28. Par dzīvojamās mājas Kauguru pagastā “Irši” atsavināšanu un atsavināšanas cenas noteikšanu.
29. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Grīšļi 10” atsavināšanu.
30. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Priedaine”-8 atsavināšanu.
31. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0796 piekritību un lietošanas mērķa
noteikšanu.
32. Par atļauju publiskā pasākuma rīkošanai biedrībai “Brenguļu autotrase”.
33. Par atļauju SIA “Kunturi” izbraukuma tirdzniecībai 2018.gadā.
34. Par atļauju SIA “Matadors” izbraukuma tirdzniecībai 2018.gadā.
35. Par SIA “Autoveikals” izbraukuma tirdzniecības atļauju 2018.gadā.
36. Par akciju sabiedrības “Valters un Rapa” iesniegumu.
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1.§
Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
(M.Zvirbulis, R.Vaščemko, E.Biša)
Ziņo domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis:
- par situāciju ar 18 dzīvokļu māju Mūrmuižā- notiek energoaudits;
- par investora ieceri celt jaunu dzīvojamo māju Mūrmuižā.
Ziņo deputāts Romāns Vaščenko par dalību Latvijas Pašvaldības savienības domes sēdē 2018.gada
24.janvārī.
Ziņo izpilddirektore Egita Biša:
- par darbu pie 2018.gada budžeta;
- par saimnieciskiem darbiem novadā.
E.Bišas ziņojums par 2017.gadā paveikto pievienots sēdes protokola pielikumā.
2.§
Par pašvaldības dalību 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”
(L.Krūmiņa)
1.
Beverīnas novada pašvaldības dome piedalās biedrības “Lauku partnerība
“ZIEMEĻGAUJA” izsludinātajā ELFLA trešās kārtas projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības
virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” Rīcībā 2.2 “Saturīga brīvā laika pavadīšana” ar projektu “Veloparka
trases izveidošana Beverīnas novadā” par kopējo summu 52 000 EUR (projektu konkursā
attiecināmās maksimālās izmaksas 30 000 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 3000 EUR,
neattiecināmās izmaksas 22 000 EUR).
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte
Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piedalīties ELFLA trešās kārtas projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta
vietējā attīstība)” apakšpasākumā “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” ar projektu “Veloparka trases izveidošana Beverīnas novadā”
un nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 3000 EUR un
neattiecināmās izmaksas 22 000 EUR apmērā.
2. Līdzekļus paredzēt no pašvaldības pamatbudžeta.
Lēmums Nr.1 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
2.
Beverīnas novada pašvaldības dome piedalās biedrības “Lauku partnerība
“ZIEMEĻGAUJA” izsludinātajā ELFLA trešās kārtas projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības
virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” Rīcībā 1.3 “Vietējo produktu realizācija tirgū” ar projektu “Ielu
tirdzniecības paviljona un laukuma iekārtošana Mūrmuižas ciemā” par kopējo summu 35 000 EUR
(pašvaldības līdzfinansējums – 10 500 EUR).
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte
Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Piedalīties ELFLA trešās kārtas projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta
vietējā attīstība)” apakšpasākumā “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” ar projektu “Ielu tirdzniecības paviljona un laukuma
iekārtošana Mūrmuižas ciemā” un nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo
līdzfinansējumu 10 500 EUR apmērā.
2. Līdzekļus paredzēt no pašvaldības pamatbudžeta.
Lēmums Nr.2 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
3.§
Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Beverīnas novada Trikātas un Mācītājmuižas ezeriem un
apsaimniekošanas plāna izstrāde Beverīnas novada teritorijā ietilpstošajam Abula upes
posmam"
(L.Krūmiņa)
Beverīnas novada pašvaldības dome piedalās LVAF projektu vadlīnijas "Ūdeņu aizsardzība"
aktivitātes "Publisko ūdeņu pārvaldība" projektu konkursa aktivitātē 3.1 "Plānošanas dokumentu
izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai" ar projektu “Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Beverīnas
novada Trikātas un Mācītājmuižas ezeriem un apsaimniekošanas plāna izstrāde Beverīnas novada
teritorijā ietilpstošajam Abula upes posmam” par kopējo summu, kas nepārsniedz 10 000 EUR.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte
Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Piedalīties LVAF projektu vadlīnijas "Ūdeņu aizsardzība" aktivitātes "Publisko ūdeņu
pārvaldība" projektu konkursa aktivitātē 3.1 "Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu
pārvaldībai" ar projektu “Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Beverīnas novada Trikātas un
Mācītājmuižas ezeriem un apsaimniekošanas plāna izstrāde Beverīnas novada teritorijā
ietilpstošajam Abula upes posmam” par kopējo summu, kas nepārsniedz 10 000 EUR.
Lēmums Nr.3 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
4.§
Par pašvaldības dalību Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu vadlīnijas "Ūdeņu
aizsardzība" aktivitātes "Publisko ūdeņu pārvaldība" projektu konkursa aktivitātē 3.2
"Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes"
(L.Krūmiņa)
Beverīnas novada pašvaldības dome piedalās LVAF projektu vadlīnijas "Ūdeņu
aizsardzība" aktivitātes "Publisko ūdeņu pārvaldība" projektu konkursa aktivitātē 3.2 "Publisko
ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes" ar projektu “Gājēju tilta izbūve pār Abulu un Abula krastu
posma izkopšana” par kopējo summu 38 000 EUR (pašvaldības līdzfinansējums – 3800 EUR).
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte
Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piedalīties LVAF projektu vadlīnijas "Ūdeņu aizsardzība" aktivitātes "Publisko ūdeņu
pārvaldība" projektu konkursa aktivitātē 3.2 "Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās
aktivitātes" ar projektu “Gājēju tilta izbūve pār Abulu un Abula krastu posma izkopšana” un
nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 3800 EUR apmērā.
2. Līdzekļus paredzēt no pašvaldības pamatbudžeta.
Lēmums Nr.4 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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5.§
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu
(M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA “ZAAO” 2017.gada 15.novembra vēstuli
Nr.1-25/218 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu” (turpmāk - Vēstule) un
tai pievienoto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu.
Vēstulē norādīts, ka, ievērojot apstākli, ka SIA „ZAAO” ir veikusi būtiskas investīcijas
atkritumu dalītās vākšanas sistēmas izveidē un turpina attīstīt pakalpojuma pieejamības iespējas, kā
arī ir aktīvi iesaistījusies iedzīvotāju informēšanas un izglītošanas pasākumu veikšanā, un nolūkā arī
turpmāk nodrošināt pamatotu balansu starp pakalpojuma kvalitāti (t.sk. pieejamību) un maksas par
pakalpojumu sniegšanas apmēru, SIA “ZAAO” ieskatā ir nepieciešams palielināt pakalpojuma
maksas daļu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina
apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un
šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu.
Šādu maksas palielināšanas nepieciešamību SIA “ZAAO” saista ar to, ka laikā, kopš
iepriekš tika noteikta iepriekš norādīta atkritumu apsaimniekošanas maksu veidojošā komponente,
proti, kopš 2011.gada, ievērojami ir sadārdzinājušies dažādi maksājumi un izmaksas, kas tiešā veidā
ir saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, tajā skaitā ir būtiski pieaugusi un 2018.gadā ir plānots papildus
minimālās darba samaksas pieaugums, kas tiešā veidā ietekmē 45% darbiniekus, ir palielinājušās
degvielas izmaksas pamatā saistībā ar akcīzes nodokļa palielināšanos degvielai, attiecībā uz
atkritumu savākšanā izmantotajiem transporta līdzekļiem ir ieviesta autoceļu lietošanas nodeva, kā
arī ir pieaugušas izmaksas par transportlīdzekļu remonta pakalpojumiem, u.c. Norādīts, ka minēto
apstākļu dēļ SIA “ZAAO” ir spiesta lūgt pašvaldībai pārskatīt maksas par sadzīves atkritumu
savākšanu apmēru, jo sabiedrības veiktā izmaksu optimizācija, kas vairāku gadu garumā ir ļāvusi
sabalansēt ieņēmumus ar pieaugošiem izdevumiem, šobrīd nespēj sniegt nepieciešamo rezultātu.
Ievērojot minēto, SIA „ZAAO” iesniegusi maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
aprēķinu, palielinot pakalpojuma maksas daļu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu
reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu
savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu, ievērojot šīs izmaksu
komponentes īpatsvaru līdzšinējā maksas apmērā.
Līdz ar to maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāk, ievērojot norādīto, būs
14.48 EUR, ko veidos:
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 atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu
apsaimniekošanas jomā – 9.18 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.pantu, Beverīnas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Par
atkritumu apsaimniekošanu Beverīnas novada pašvaldībā”, SIA „ZAAO” 2017.gada 15.novembra
vēstulē Nr.1-25/218 norādītajiem apstākļiem un maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
aprēķinu, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteju 28.12.2017. apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns,
Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris
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Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Apstiprināt SIA „ZAAO” iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu un
noteikt maksu sākot no 2018.gada 1.janvāra par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Beverīnas
novada administratīvajā teritorijā 14.48 EUR par 1 m3 atkritumu (bez PVN) ko veidos:
1.1. 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 atkritumu radītāju
izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā – 9.18 EUR apmērā par 1 m3;
1.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonā "Daibe"– 3.67 EUR apmērā par 1 m3;
1.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā –
1.63 EUR apmērā par 1 m3;
2. Atzīt par spēku zaudējušu Beverīnas novada pašvaldības domes 2017.gada 26.janvāra lēmumu
Nr.6 (prot. Nr.1, 7§) “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu”.
Lēmums Nr.5 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
6.§
Par mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai 2018.gada janvārī – augustā
(I.Ivule)
Ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
2017.gada 28.decembra apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis
Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko,
Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Valsts piešķirtā finansējuma sadali starp novada izglītības iestādēm veic pašvaldības finanšu
nodaļa atbilstoši 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 447. Izglītības iestādēm
vienam mēnesim noteiktais kopējais finansējuma apmērs pedagogu darba samaksai un VSAOI,
ieskaitot piemaksas par darba kvalitāti noteikts 1.pielikumā.
2. Izglītības iestāžu vadītājiem, veidojot pedagoģisko darbinieku pārtarifikācijas sarakstus par
periodu no 2018.gada 01.janvāra līdz 2018.gada 31augustam, ievērot valsts piešķirtā
finansējuma sadali novada izglītības iestādēm, nepārsniedzot 2.pielikumā uzrādīto finansējumu;
3. Finanšu nodaļai veikt pārtarifikāciju pārbaudi pirms to iesniegšanas Kocēnu novada izglītības
pārvaldei.
Lēmums Nr.6 ar pielikumiem sēdes protokola pielikumā uz 3 lp.
7.§
Par grozījumiem 2016.gada 31.augusta noteikumos “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek
piešķirts pašvaldības finansējums izglītības iestādēs”
(I.Ivule)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības
un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 2018.gada 18.janvāra apvienotās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Papildināt 2016.gada 31.augusta noteikumu “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts
pašvaldības finansējums izglītības iestādēs“ I.nodaļu ar 11.punktu šādā redakcijā:
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“11.Pagarinātās dienas grupas skolotājiem laika periodā no 2018.gada 1.janvāra līdz
31.augustam noteikt pašvaldības piemaksu 226.67 EUR par vienu slodzi”.
Lēmums Nr.7 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
8.§
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., 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.
2016.gadā valstī strādājošo gada mēneša vidējā darba samaksa ir 859.00 EUR un vienas
stundas vidējā darba samaksa 5.11 EUR.
2017.gadā mēnešalgas noteikšanai domes priekšsēdētājam tika noteikts koeficients 2,
izpilddirektoram – 1,55 un deputātiem atlīdzības stundas apmēra noteikšanai –1,2.
Ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
2017.gada 28.decembra apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis
Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko,
Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Piemērot Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanai
koeficientu 2,0, nosakot mēnešalgu 1718 EUR.
2. Piemērot Beverīnas novada pašvaldības izpilddirektoram mēnešalgas noteikšanai koeficientu
1,55, nosakot mēnešalgu 1332 EUR.
3. Piemērot deputātu atlīdzības vienas stundas apmēra noteikšanai koeficientu 1,2, nosakot
stundas likmi 6.13 EUR.
4. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 2.janvāri.
Lēmums Nr.8 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
9.§
Par naudas balvu piešķiršanu sportistiem par augstiem sasniegumiem sportā
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada 27.aprīļa nolikumu “Par kārtību, kādā
Beverīnas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un
naudas balvas apmēru”, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komiteju 2018.gada 18.janvāra apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns
Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt naudas balvu 300 EUR apmērā Aldim Mednim par 1.vietu 156 dalībnieku konkurencē
Pasaules kausa izcīņas novusā 10.posmā.
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2. Piešķirt naudas balvu 200 EUR apmērā Dainim Ķellem par ieguldījumu meitas Megijas Ķelles
sportiskajā izaugsmē un Beverīnas novada novusistu panākumiem Latvijā un ārpus tās
robežām.
Lēmums Nr.9 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
10.§
Par pašvaldības līdzdalību Hermaņa Enzeliņa grāmatas “Skati Valmieras pilsētas
draudzes un novada pagātnē” atkārtota un papildināta izdevuma publicēšanā
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz SIA “Apvārsnis” valdes priekšsēdētāja Valtera Grīviņa 2017.gada 7.decembra
iesniegumu, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteju 2017.gada 28.decembra apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns
Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Atbalstīt SIA “Apvārsnis”, reģistrācijas Nr.50103502191, iniciatīvu par Hermaņa Enzeliņa
grāmatas “Skati Valmieras pilsētas draudzes un novada pagātnē” (1932) atkārtota un
papildināta izdevuma publicēšanā, iegādājoties ar priekšapmaksu 100 grāmatas
eksemplārus par cenu 8.00EUR par vienu grāmatu, kopējā summa EUR 800.00.
2. Finansējumu paredzēt no budžeta sadaļas –kultūras pasākumi.
Lēmums Nr.10 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
11.§
Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.9/2017
“Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā” precizēšanu
( G.Pikšēna)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, ņemot vērā Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 22.decembra atzinumā Nr.1-18/10114 par Beverīnas
novada pašvaldības 2017.gada 30.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.9/2017 “Par sociālo
palīdzību Beverīnas novadā” izteiktajiem iebildumiem, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 2018.gada 18.janvāra apvienotās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte
Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izdarīt Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos
Nr.9/2017 “Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā” šādus precizējumus:
1.1. Aizstāt noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojumā vārdu „ trīspadsmito” ar vārdu „trešo”;
1.2. Svītrot 1.1., 1.4. un 1.5.punktus.
2. Precizētos saistošos noteikumus publicēt Beverīnas novada pašvaldības mājas lapā.
3. Precizētos saistošos noteikumu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Lēmums Nr.11 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
12.§
Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.10/2017
“Par pabalstu krīzes situācijā” precizēšanu
(G.Pikšēna)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, ņemot vērā Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 21.decembra atzinumā Nr.1-18/10011 par Beverīnas
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novada pašvaldības 2017.gada 30.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.10/2017 “Par pabalstu
krīzes situācijā” izteiktajiem iebildumiem, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komiteju 2018.gada 18.janvāra apvienotās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda
Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izdarīt Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos
Nr.10/2017 “Par pabalstu krīzes situācijā” šādus precizējumus:
1.1. Svītrot noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojumā vārdus „12.panta trešo daļu”;
1.2. Aizstāt noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojumā vārdus „ trīspadsmito” ar vārdu „trešo”
1.3. Svītrot 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. un 1.6. punktus;
1.4. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā: „3. Pabalsts krīzes situācijā piešķirams pamatojoties uz
pašvaldības iedzīvotāja iesniegumu par palīdzības pieprasīšanu, kurā iesniedzējs norāda
nepieciešamā pabalsta apmēru un pievieno krīzes situāciju pamatojošus dokumentus.”;
1.5. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: „Lēmumu par pabalstu krīzes situācijā pieņem pašvaldības
Sociālais dienests vienas darba dienas laikā, izvērtējot iesniegto dokumentu pamatotību”;
1.6. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā: „Pabalsta krīzes situācijā veidi:”;
1.7. Papildināt 5.1.punktu aiz vārda „psihosociāla” ar vārdu „palīdzība”;
1.8. Papildināt 5.2.punktu aiz vārda „materiāla” ar vārdu „palīdzība”;
1.9. Papildināt 5.3.punktu aiz vārda „materiāla” ar vārdu „palīdzība”.
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.12 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
13.§
Par Beverīnas novada integrētās attīstības programmas investīciju plāna 2018.-2020.gadam
aktualizēšanu
(E.Biša)
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,
ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
2018.gada 18.janvāra apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns,
Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris
Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome
nolemj:
Apstiprināt aktualizēto Beverīnas novada integrētās attīstības programmas investīciju plānu
2018.-2020.gadam (pielikumā)
Lēmums Nr.13 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.

14.§
Par saistošo noteikumu “ParBeverīnas novada pašvaldības 2018.gada budžetu”
apstiprināšanu
(S.Karlivāne)
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 (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis,
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Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis
Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1/2018 „Par Beverīnas
novada pašvaldības 2018.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.14 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
15.§
Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2012
“Beverīnas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
(C.Purgale, M.Zvirbulis)
Deputāte C.Purgale izsaka savus iebildumus par pagastu pārvaldēm – ja veidojam kā iestādes,
tad tai ir vadītājs, iestādē jābūt darbiniekiem, izpilddirektors nevar vadīt pagastu pārvaldes.
Izsakās domes priekšsēdētājs M.Zvirbulis par pagastu pārvaldēm - tās ir balsta vietas
pagastiem, izpilddirektora pārvalde ir virtuāla.
Ierosina M.Zvirbulis – pagasta pārvaldes ir struktūrvienības, izpilddirektors pilda pagasta
pārvalžu vadītāja funkcijas.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, ņemot
vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 2018.gada
18.janvāra apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis
Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – 2 (Cilda
Purgale, Romāns Vaščenko), ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2/2018 „Grozījumi 2012.gada 25.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2/2012 „Beverīnas novada pašvaldības nolikums”” (pielikumā).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Lēmums Nr.15 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
16.§
Par Beverīnas novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikuma apstiprināšanu
(E.Biša)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, ņemot vērā Finanšu
un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 2018.gada 18.janvāra
apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis,
Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – 2 (Cilda Purgale,
Romāns Vaščenko), ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikumu (pielikumā).
2. Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Beverīnas novada pašvaldības centrālās
administrācijas nolikums, apstiprināts ar 2016.gada 27.oktobra lēmumu Nr.142, prot.Nr.14,
4.§.
Lēmums Nr.16 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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17.
Par Brenguļu un Trikātas pagasta pārvalžu nolikuma apstiprināšanu
(E.Biša)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, ņemot vērā Finanšu
un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 2018.gada 18.janvāra
apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis,
Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – 2 (Cilda Purgale,
Romāns Vaščenko), ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības Brenguļu pagasta un Trikātas pagasta pārvaldes
nolikumu (pielikumā).
Lēmums Nr.17 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
18.§
Par Beverīnas novada pašvaldības kultūras centra nolikuma apstiprināšanu
(I.Putniņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, ņemot vērā Finanšu
un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 2018.gada 18.janvāra
apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis,
Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis
Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības Kultūras centra nolikumu (pielikumā).
Lēmums Nr.18 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
19.§
Par Kultūras centra vadītājas apstiprināšanu amatā
(E.Biša)
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 9.punktu, kas nosaka, ka iecelt amatā
un atbrīvot no amata pašvaldību iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības
nolikumā paredzētos gadījumos, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komiteju 2018.gada 18.janvāra apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 8 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale,
Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas
novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Ievu Putniņu, [..], par Kultūras centra vadītāju ar 2018.gada 25.janvāri.
Lēmums Nr.19 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
20.§
Par Trikātas pamatskolas attīstības plāna 2018.–2020.gadam apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
2018.gada 18.janvāra apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns,
Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris
Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome
nolemj:
Apstiprināt Trikātas pamatskolas attīstības plānu 2018.-2020.gadam (pielikumā).
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Lēmums Nr.20 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
21.§
Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites
(I.Ivule)
Ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
2017.gada 28.decembra apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis
Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko,
Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības
dome nolemj:
Izslēgt no uzskaites darba procesā neizmantojamus sekojošus pamatlīdzekļus :
Inventāra
Nr./kods
/P579

Nosaukums
Multifunkcionāla
iekārta SAMSUNG
CLX-3160FN
2009.gads

Sākotnējā Nolietojums
vērtība
EUR
EUR
837.35
837.35

Atlikusī
vērtība
EUR
0.00

325

Dators Intel
2003.gads

578.01

578.01

0.00

/P53

Sintezators
1997.gads

1350.31

1350.31

0.00

/P161

Krūmgriezis M-252
2002.gads

681.56

681.56

0.00

Bibliotēku fonds
Brenguļu pagasta
bibliotēka

67.36

0.00

67.36

92.43

0.00

92.43

/PG

T08210/1 Bibliotēku fonds
Trikātas pagasta
bibliotēka

13

Vieta,
atbildīgā
persona
'Kaimiņi'',
Brenguļu
bibliotēka,
Aiga
Blumberga
Nākotnes 3,
Trikātas
pagasta
bibliotēka
Inga Janīte
'Avotkalni'',
Brenguļu
sākumskola,
Sandra
Kaufmakne
'Kaimiņi''
Brenguļu
komunālā
saimniecība
Jānis
Fūrmanis
'Kaimiņi'',
Brenguļu
pagasta
bibliotēka
Aiga
Blumberga
Nākotnes 3,
Trikātas
pagasta
bibliotēka
Inga Janīte

Piezīmes

Defekta
akts
13.12.2017.

Defekta
akts
13.12.2017.

Defekta
akts
14.12.2017.

Defekta
akts
15.12.2017.

Norakstīšan
as akts
Nr.2/20170
071,
14.12.2017.
Norakstīšan
as akts
Nr.1/2017/0
073.,
08.12.2017.

810-/1

Bibliotēku fonds
Mūrmuižas
bibliotēkainformācijas centrs

111-058 Kadiķi 2 šķūnis,
kadastra numurs
96620050040002
2016.gads
03111-/34 Digitālā fotokamera
Sony H90 16.1 MP
2013.gads

55.01

0.00

55.01

2036.00

2036.00

0.00

213.43

206.45

6.98

'Stallis'',
Mūrmuižas
bibliotēka –
informācijas
centrs
Gundega
Lapiņa
'Kadiķi 2'',
Kauguru
pagasts
Sergejs
Melngāršs

Norakstīšan
as akts
Nr.1/20170
072,
13.12.2017.

Izziņa par
būves
neesību
Nr.34/17.,1
1.12. 2017.
Būvvalde
'Pagastmāja'', Defekta
pašvaldības akts
policija
12.12.2017.
Dace Šmite

5911.46
5689.68
221.78
Kopā izslēdzami pamatlīdzekļi sākotnējā vērtībā par summu pieci tūkstoši deviņi simti vienpadsmit
euro 46 centi, nolietojums pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi euro 68 centi, atlikusī vērtība
divi simti divdesmit viens euro un 78 centi.
Ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites grāmatvedības reģistros iegrāmatot ar 2017. gada
30. decembri.
Lēmums Nr.21 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
22.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rušu ferma” izsoles rezultātu apstiprināšanu
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte
Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt 11.12.2017. notikušās pašvaldības nekustamā īpašuma „Rušu ferma” kadastra Nr.
9484 002 0027, izsoles rezultātus: nekustamo īpašumu Trikātas pagastā „Rušu fermu” pārdot par
EUR 2142.00 EUR (divi tūkstoši viens simts četrdesmit divi eiro un 00 centi) (Vārds, Uzvārds), tai
skaitā maksājot par zemi 288.20 EUR (divi simti astoņdesmit astoņi eiro un 20 centi), par ēku
1853.80 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit trīs eiro un 80 centi).
Lēmums Nr.22 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
23.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kļavas”-8 izsoles rezultātu apstiprināšanu
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte
Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt 08.01.2018. notikušās nekustamā īpašuma “Kļavas”-8, kadastra Nr. 9662 900
0198, izsoles rezultātus – pārdot “Kļavas”-8, kadastra Nr. 9662 900 0198, izsoles uzvarētājam
(Vārds, Uzvārds) par izsolē nosolīto augstāko cenu – EUR 3758.00 (trīs tūkstoši septiņi simti
piecdesmit astoņi eiro un 00 centi).
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1. Pārējiem izsoles dalībniekiem atmaksāt iemaksāto drošības naudu EUR 185.80 apmērā –
(Vārds, Uzvārds), (Vārds, Uzvārds) un (Vārds, Uzvārds).
2. Atbildīgo par pirkuma līguma, nostiprinājuma lūguma sagatavošanu noteikt Juridisko nodaļa.
Lēmums Nr.23 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
24.§
Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Ābeles” atsavināšanu
(Z.Munce)
Ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
2017.gada 28.decembra apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis
Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko,
Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Pārdot nekustamo īpašumu Brenguļu pagastā „Ābeles”, kadastra Nr.9646 003 0232, izsolē
ar augšupejošu soli par sākuma cenu EUR 8000.00, nosakot nekustamā īpašuma turpmākās
izmantošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju celtniecība.
2. Apstiprināt izsoles noteikumus (pielikumā).
Lēmums Nr.24 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 3 lp.
25.§
Par zemes gabala Kauguru pagastā “Gauja 312”atsavināšanu
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte
Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Nodot atsavināšanai zemes gabalu Kauguru pagastā „Gauja 312”, kadastra Nr. 9662 002
0224, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli, nosakot sākuma cenu EUR 2020.00 un apstiprināt
izsoles noteikumus.
Lēmums Nr.25 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 3 lp.
26.§
Par zemes gabala Kauguru pagastā “Gauja 303” atsavināšanu un atsavināšanas cenas
noteikšanu.
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte
Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Nodot atsavināšanai zemes gabalu „Gauja 303”, kadastra Nr.9662 002 0215, pārdodot to
nomas pirmtiesīgajai personai (Vārds, Uzvārds) par cenu EUR 948.00, piedāvājot zemes gabala
pirkuma summu nomaksāt vienā maksājumā vai pa daļām, nosakot sešus procentus gadā par atlikto
maksājumu.
Lēmums Nr.26 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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27.§
Par zemes gabala Kauguru pagastā “Gauja 416” atsavināšanu un atsavināšanas cenas
noteikšanu
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte
Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Nodot atsavināšanai zemes gabalu „Gauja 416”, kadastra Nr.9662 002 0328, pārdodot to
nomas pirmtiesīgajai personai (Vārds, Uzvārds) par cenu EUR 1429.00, piedāvājot zemes gabala
pirkuma summu nomaksāt vienā maksājumā vai pa daļām, nosakot sešus procentus gadā par atlikto
maksājumu.
Lēmums Nr.27 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
28.§
Par dzīvojamās mājas Kauguru pagastā “Irši” atsavināšanu un atsavināšanas cenas
noteikšanu
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte
Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Irši”, kadastra Nr.9662 506 0010, kas sastāv no
dzīvojamas mājas ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0074 012, platība 72.10 m2 un garāžas ar
kadastra apzīmējumu 9662 006 0074 013, platība 55.00 m2, (Vārds, Uzvārds) par EUR 2718.00
(divi tūkstoši septiņi simti astoņpadsmit euro un 00 centi), piedāvājot īpašuma pirkuma summu
nomaksāt vienā maksājumā vai pa daļām, nosakot sešus procentus gadā par atlikto maksājumu.
Lēmums Nr.28 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
29.§
Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Grīšļi 10” atsavināšanu
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte
Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0637 reģistrēšanu Zemesgrāmatā uz
Beverīnas novada pašvaldības vārda;
2. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0637 novērtēšanu
3. Atsavināt Beverīnas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Kauguru pagastā „Grīšļi 10”,
kadastra Nr. 9662 002 0637, kurš sastāv no zemes vienības kadastra apzīmējumu 9662 002
0637 0.0809ha platībā nomas pirmtiesīgajai personai (Vārds, Uzvārds).
Lēmums Nr.29 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
30.§
Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Priedaine”-8 atsavināšanu
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte
Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Priedaine”-8, kadastra Nr.9662 900 0173,
dzīvokļa īpašumu 47.7m2 plātībā, sastāvoša no 477/3550 domājamām daļām no zemes
ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0252, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
9662 006 0252 001 un divām palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 9662 006 0252
002 un 9662 006 0252 003,– pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli, nosakot izsoles
sākuma EUR 1020.00, izsoles soli EUR 100.00.
2. Apstiprināt izsoles noteikumus (pielikumā).
Lēmums Nr.30 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 3 lp.
31.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0796 piekritību un lietošanas mērķa
noteikšanu
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte
Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0796, 0.47ha platībā noteikt kā starpgabalu;
2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0796, 0.47ha platībā noteikt kā piekritīgu
Beverīnas novada pašvaldībai;
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0796, 0.47ha platībā noteikt lietošanas mērķi
– zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļa zemes nodalījuma joslā, NĪLM
kods 1101.
4. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.9662 002 0795 nosaukumu “Ceļš Paulēni –
Gaujas”.
Lēmums Nr.31 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
32.§
Par atļauju publiskā pasākuma rīkošanai biedrībai “Brenguļu autotrase”
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte
Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izsniegt biedrībai „Brenguļu autotrase”, reģ.Nr.40008087657, atļauju rīkot autosporta
sacensības Brenguļu autotrasē 2018.gada 3.februārī no pkkst.17.00-24.00.
2. Nozīmēt atbildīgo par pasākumu –Aldi Rolmani.
Lēmums Nr.32 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
33.§
Par atļauju SIA “Kunturi” izbraukuma tirdzniecībai 2018.gadā
(M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldība saņēmusi SIA „Kunturi” 28.12.2017 iesniegumu Nr.45 (reģistrēts
03.01.2018 ar Nr. 3-2/6) ar lūgumu atļaut izbraukuma tirdzniecību 2018.gadā.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte
Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Atļaut SIA „Kunturi” izbraukuma tirdzniecību 2018.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.
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.33 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
34.§
Par atļauju SIA “Matadors” izbraukuma tirdzniecībai 2018.gadā
(M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldība saņēmusi SIA „MATADORS” 20.12.2017 iesniegumu Nr.120/12/17 (reģistrēts 28.12.2017. ar Nr. 3-2/876) ar lūgumu atļaut izbraukuma tirdzniecību
2018.gadā.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte
Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut SIA „MATADORS” izbraukuma tirdzniecību 2018.gadā ar automašīnu MERCEDES
BENZ, valsts reģistrācijas Nr. JU-1223,ceturtdienās Brenguļu pagasta Brenguļos no
plkst.09:00 līdz 09:30.
2. Apstiprināt sekojošu produkcijas sortimentu – gaļas izstrādājumi: svaiga gaļa, desas,
žāvējumi un gaļas kulinārijas izstrādājumi.
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 „MATADORS” pa pastu.
Lēmums Nr.34 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
35.§
Par SIA “Autoveikals” izbraukuma tirdzniecības atļauju 2018.gadā
(M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldība saņēmusi SIA „Autoveikals” 08.01.2018 iesniegumu (reģistrēts
12.01.2018. ar Nr. 3-2/31) ar lūgumu atļaut autoveikala tirdzniecību 2018.gadā Beverīnas novadā
un pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.440 “Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”
15.6.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut SIA „Autoveikals”, reģistrācijas Nr. LV 44103114580, juridiskā adrese Rīgas iela 50A-2,
Valmiera, LV-4201, autoveikala tirdzniecību Beverīnas novadā 2018.gadā ar automašīnu
MERSEDES BENZ, valsts reģistrācijas Nr. AH 3765, pirmdienās un ceturtdienās pēc sekojoša
maršruta:
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1.1.Cempi 9:30;
1.2.Zaltes 11:00;
1.3.Mazbiķis 11:15;
1.4.Purmaļi 11:30;
1.5.Dutka 11:45;
1.6.Jauklejas 12:00;
1.7.Jurģi 12:15;
1.8.Kaudzītes 12.30;
1.9.Sūnas 12:45;
1.10.Jaujas 13.00;
1.11.Kaupi 13.15;
1.12.Ķikuti 13:30;
1.13.Krustkalni 13:45;
1.14.Atpiļi 14:00;
1.15.Liberti 14:15;
1.16.Vantari 14:30;
1.17.Ozoli 14:45;
1.18.Birzes 15:00;
1.19.Ķīkas 15:15;
1.20.Skaistkalni 15:30;
1.21.Ielītes 15:45;
1.22.Ezerlejas 16:00;
1.23.Vigras 16:15;
1.24.Nomnieki 16:30;
1.25.Grotes 16:45.
2. Apstiprināt sekojošu produkcijas sortimentu – plaša sortimenta pārtikas, saimniecības preces,
tabakas izstrādājumi, alus, alkohols.
Lēmums Nr.35 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
36.§
Par akciju sabiedrības “Valters un Rapa” iesniegumu
(M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldības dome izskata akciju sabiedrības “Valters un Rapa” 2017.gada
27.novembra iesniegumu ar lūgumu atbalstīt vēsturnieka Jāka Pihlaka monogrāfijas “Lāčplēša
ordeņa un Brīvības krusta kavalieri” tulkošanu un izdošanu latviešu valodā., jo tajā iekļauta
Trikātas pagastā dzimušā ģenerāļa Jāņa Baloža biogrāfija.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte
Munce, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atbalstīt akciju sabiedrību “Valters un Rapa”, reģistrācijas Nr.40003293818, piešķirot
EUR 100.00 vēsturnieka Jāka Pihlaka monogrāfijas “Lāčplēša ordeņa un Brīvības krusta
kavalieri” tulkošanai un izdošanai.
2. Finansējumu paredzēt no budžeta sadaļas –kultūras pasākumi.
Lēmums Nr.36 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
Sēdi slēdz plkst.15.30
Pielikumā:
1. Lēmumi Nr.1 – Nr.36 ar pielikumiem uz 43 lp.
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2. Izpilddirektores E.Bišas pārskats par paveikto 2017.gadā uz 1 lp.
3. 2016.gada 31.augusta noteikumi “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības
finansējums izglītības iestādēs” ar grozījumiem uz 3 lp.
4. 2017.gada 30.novembra saistošie noteikumi Nr.9/2017 “Par sociālo palīdzību Beverīnas
novadā” uz 2 lp.
5. 2017.gada 30.novembra saistošie noteikumi Nr.10/2017 “Par pabalstu krīzes situācijā” uz 1 lp.
6. Beverīnas novada aktualizētais integrētās attīstības programmas investīciju plāns 2018.2020.gadam uz 4 lp.
7. Saistošie noteikumi Nr.1/2018 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada budžetu” ar
pielikumiem, pavisam uz 16 lp.
8. Deputātes Cildas Purgales 24.01.2018. iesniegums – kopija uz 1 lp.
9. Saistošie noteikumi Nr.2/2018 “Grozījumi 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.2/2012 “Beverīnas novada pašvaldības nolikums”” un paskaidrojuma raksts uz 3 lp.
10. Beverīnas novada pašvaldības Centrālās administrācijas nolikums uz 5 lp.
11. Brenguļu un Trikātas pagasta pārvalžu nolikums uz 2 lp.
12. Beverīnas novada pašvaldības kultūras centra nolikums uz 4 lp.
13. Trikātas pamatskolas attīstības plāns 2018.-2020.gadam uz 12 lp.
Sēdes vadītājs
2018.gada ___.______________

__________________Māris Zvirbulis

Sēdes protokolētāja
2018.gada ___.______________

__________________Raimonda Cielēna

Protokols parakstīts 2018.gada 1.februārī
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