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

DOMES IZBRAUKUMA SĒDES PROTOKOLS
Beverīnas novada Trikātas pagastā

2018.gada 26.aprīlī

Nr.5

Sēde sasaukta plkst.15.00
Sēdi sāk plkst.15.00
Sēdi vada – Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis
Protokolē – kancelejas nodaļas vadītāja Raimonda Cielēna
PiedalāsDeputāti:
Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda
Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis.
Sēdē nepiedalās deputāts Jānis Fūrmanis (attaisnojošs iemesls)
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Egita Biša, izpilddirektore
Vita Laure, juridiskās nodaļas vadītāja
Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Domes priekšsēdētāja ziņojums par pašvaldības dalību kapitālsabiedrībās 2017.gadā – SIA
“ZAAO” un SIA “VTU Valmiera”.
3. Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
4. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” attīstības plāna 2018. – 2020.gadam
apstiprināšanu.
5. Par Valmieras sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva un nolikuma
apstiprināšanu.
6. Par Beverīnas novada pašvaldības pretkorupcijas plāna 2016.-2017.gadam izvērtēšanu.
7. Par pašvaldības dalību Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu vadlīnijas "Multisektorālie
projekti" aktivitātē "Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides
apdraudējuma risku novēršanai".

8. Par finansējumu valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošanas lauku apvidos” atklāta projektu iesniegumu konkursā iesniedzamajam projektam
"Beverīnas novada ceļu posmu "Amsiņi-Ķīši", "Jēņu ceļš" un ‘Ķiguļu ceļš” pārbūves II daļa".
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina dzēšanu.
10. Par atmežošanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9484 006 0244.
11. Par atmežošanu nekustamā īpašumā “Danielvanagi”.
12. Par atļauju publiskā pasākuma rīkošanai biedrībai “Brenguļu autotrase”.
13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Skaras” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
14. Par zemes gabala Kauguru pagastā “Gaujmala Sapas 11” atsavināšanu un atsavināšanas cenas
noteikšanu.
15. Par zemes gabala Kauguru pagastā “Miegupīte 19” atsavināšanu un atsavināšanas cenas
noteikšanu.
16. Par 2018.gada 29.marta saistošo noteikumu Nr.5/2018 “Par Beverīnas novada pašvaldības
pabalstiem audžuģimenēm” precizēšanu.
17. Par Beverīnas novada bāriņtiesas sastāva izmaiņām.
18. Par Trikātas pamatskolas direktores iecelšanu amatā.
19. Par Beverīnas novada karoga skices apstiprināšanu.
1.§
Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
(M.Zvirbulis un E.Biša)
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Zvirbulis:
- par biedrības “Valmieras-Giterslo reģionu sadarbībai “ sanāksmi 24.aprīlī;
- par tikšanos ar Valmieras pašvaldību par kopīgu dalību inovāciju atbalsta programmā
uzņēmējiem;
- par LPS domes sēdi 17.aprīlī;
- par “VTU Valmiera” dalībnieku sapulci 19.aprīlī.
Ziņo izpilddirektore E.Biša:
- par tikšanos ar uzņēmējiem 10.aprīlī;
- par saimnieciskajiem darbiem;
- par iepirkumiem;
- par Lielās talkas norisi;
- par plānotajiem kultūras pasākumiem.
2.§
Domes priekšsēdētāja ziņojums par pašvaldības dalību kapitālsabiedrībās 2017.gadā –
SIA “ZAAO” un SIA “VTU Valmiera”
(M.Zvirbulis)
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Zvirbulis par kapitālsabiedrību SIA “ZAAO”, SIA “VTU
Valmiera” un Kauguru krājaizdevu sabiedrības 2017.gada darbības rezultātiem (kopsavilkums
pielikumā). Pašvaldība pieprasīja SIA “ZAAO” sniegt skaidrojumu par 2017.gada pārskatu, jo rada
neskaidru situāciju (sarakstes dokumenti pielikumā).
3.§
Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz LR likumiem “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu un 2013.gada
15.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība un,
izvērtējot neatkarīgu revidentu ziņojumu par finanšu pārskatu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
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(Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda
Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības Gada pārskatu par 2017.gadu un šādus
pārskata rādītājus:
1. Bilances kopsumma uz 31.12.2017.
8 327 887 EUR
2. Faktiskie ieņēmumi ( pēc uzkrāšanas principa) 2017.gadā:
2.1. pamatbudžetā
3 405 790 EUR
2.2. speciālā budžetā
243 455 EUR
2.3. ziedojumi un dāvinājumi
3 671 EUR
3. Faktiskie izdevumi( pēc uzkrāšanas principa) 2017.gadā:
3.1. pamatbudžetā
3 491 735 EUR
3.2. speciālā budžetā
190 229 EUR
3.3. ziedojumi un dāvinājumi
4 541 EUR
4. Budžeta izpildes pārskatus pēc naudas plūsmas 2017.gadā:
4.1 Pamatbudžetā
4.1.1.ieņēmumi
3 302 908 EUR
4.1.2.izdevumi
3 268 726 EUR
4.1.3.finansēšana
- 34 182 EUR
4.2.Speciālā budžetā
4.2.1. ieņēmumi
230 136 EUR
4.2.2. izdevumi
269 574 EUR
4.2.3. finansēšana
39 438 EUR
4.3. ziedojumi un dāvinājumi
4.3.1.ieņēmumi
420 EUR
4.3.2.izdevumi
361 EUR
4.3.3.finansēšana
-59 EUR
Lēmums Nr.66 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
4.§
Par pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” attīstības plāna 2018. – 2020.gadam
apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
2018.gada 19.aprīļa apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns,
Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns
Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome
nolemj:
Apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” attīstības plānu 2018.-2020.gadam
(pielikumā).
Lēmums Nr.67 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
5.§
Par Valmieras sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva un nolikuma
apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Likuma “Par pašvaldībām’ 15.panta pirmās daļas 18.punktā noteikts, ka piedalīties civilās
aizsardzības pasākumu nodrošināšanā ir viena no pašvaldības autonomajām funkcijām. 2017.gada
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26.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas
civilās aizsardzības komisijām” pielikuma 8.punktā noteikts, ka Valmieras sadarbības teritorijas
civilās aizsardzības komisiju veido Valmieras pilsēta, Burtnieku novads, Naukšēnu novads,
Mazsalacas novads, Beverīnas novads, Kocēnu novads, Strenču novads un Rūjienas novadi.
Savukārt noteikumu 23.punkts uzliek pienākumu darboties VUGD amatpersonai, lai noteiktu
komisijas priekšsēdētāju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersona, kas atbilstoši
Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumam ir norīkota darbam komisijā, organizē
pirmo komisijas sēdi, uzaicinot attiecīgo sadarbības teritorijas pašvaldības domju priekšsēdētājus.
Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta. kurā noteiktas pašvaldības
domes, tās priekšsēdētāja, pašvaldības institūcijas un tās vadītāja uzdevumi un tiesības, pirmās daļas
2.punktu, nosaka domes pienākumu apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas
nolikumu.
Pamatojoties uz augstāk minēto un ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komiteju 2018.gada 19.aprīļa apvienotās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce,
Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Valmieras sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu un
nolikumu.
Lēmums Nr.68 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
6.§
Par Beverīnas novada pašvaldības pretkorupcijas plāna 2016.-2017.gadam izvērtēšanu
(M.Zvirbulis)
Lai nodrošinātu lietderīgu un likumīgu rīcību ar pašvaldības mantu, ierobežotu valsts
amatpersonu rīcību interešu konflikta situācijās, pilnveidotu iekšējās pretkorupcijas sistēmas,
stiprinātu ētiskumu pašvaldības iestādēs, pilnveidotu valsts amatpersonu zināšanas par korupcijas
novēršanas prasībām, mazinātu toleranci pret korupciju, nostiprinātu izpratni par korupcijas
nepieļaujamību, kā arī labas pārvaldības principu pašvaldības darbībā, ņemot vērā Finanšu un
attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 19.04.2018. apvienotās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Sergejs
Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pieņemt zināšanai Beverīnas novada pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plāna 2016.2017.gadam izvērtēšanas atskaiti (pielikumā).
2. Izvērtēto pretkorupcijas pasākuma plānu publicēt Beverīnas novada pašvaldības mājaslapā.
3. Izstrādāt pretkorupcijas pasākumu plānu 2019.-2021.gadam.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
5.
Lēmums Nr.69 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
7.§
Par pašvaldības dalību Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu vadlīnijas
"Multisektorālie projekti" aktivitātē "Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa
uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai"
(E.Biša)
Beverīnas novada pašvaldības dome ir saņēmusi Latvijas Vides aizsardzības fonda
administrācijas (Fonds) 05.04.2018. lēmumu (protokola izrakstu) Nr.6 par Beverīnas novada
pašvaldības LVAF projektu vadlīnijas "Multisektorālie projekti" aktivitātē "Praktiskās vietējās
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vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai” iesniegto
projekta “Trikātas ezers – mūsu kopīgā rūpe” koncepciju, ar kuru minētā koncepcija novērtēta kā
“atbalstāma” un Beverīnas novada pašvaldībai piešķirtas tiesības sagatavot un iesniegt atbilstošu
projekta pieteikumu dalībai otrajā konkursa kārtā.
Beverīnas novada pašvaldības dome piedalās LVAF projektu vadlīnijas "Multisektorālie
projekti" aktivitātē "Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides
apdraudējuma risku novēršanai” ar projektu “Trikātas ezers – mūsu kopīgā rūpe” par kopējo summu
50 700 EUR.
Saskaņā ar konkursa nolikumu, viena projekta minimālais finansējums no Fonda līdzekļiem ir
EUR 30 000, un projekta īstenotājam jānodrošina projekta līdzfinansējums ne mazāk kā 30%
apmērā no projekta kopējām izmaksām.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piedalīties LVAF projektu vadlīnijas "Multisektorālie projekti" aktivitātē "Praktiskās
vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku
novēršanai” ar projektu “Trikātas ezers – mūsu kopīgā rūpe” un nodrošināt projekta
īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 30,87%, jeb 15 650 EUR apmērā.
2. Līdzekļus paredzēt no pašvaldības pamatbudžeta.
Lēmums Nr.70 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
8.§
Par finansējumu valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošanas lauku apvidos” atklāta projektu iesniegumu konkursā
iesniedzamajam projektam "Beverīnas novada ceļu posmu "Amsiņi-Ķīši", "Jēņu ceļš"
un ‘Ķiguļu ceļš” pārbūves II daļa"
(E.Biša)
Beverīnas novada dome 2017.gada 31.augusta sēdē pieņēma lēmumu Nr. 119 “Par dalību
Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklāta projektu iesniegumu konkursā”, ar kuru tika nolemts turpināt
pārbūvi ceļiem, kuru posmi pašreiz tiek pārbūvēti jau apstiprināta projekta ietvaros. Laika periodā
no lēmuma pieņemšanas līdz 2018.gada aprīlim tika veikti projekta pieteikuma sagatavošanas darbi
– izsludināts projektēšanas iepirkums, sagatavots un būvvaldē apstiprināts tehniskais projekts,
veikts būvniecības un būvuzraudzības pakalpojuma iepirkums, un konstatēts, ka projekta
“Beverīnas novada ceļu posmu "Amsiņi-Ķīši", "Jēņu ceļš" un ‘Ķiguļu ceļš” pārbūves II daļa”
kopējā summa ir EUR 301 891,06 (projektēšanas, autoruzraudzības, būvniecības, būvuzraudzības
un materiālu un seguma kvalitātes testēšanas izmaksas trim ceļu posmiem, t.sk. PVN).
Projekta attiecināmās izmaksas (t.sk. PVN) ir EUR 234 212,92 (no tiem pieejamais
publiskais finansējums ir EUR 210 791,63, bet privātais finansējums EUR 23 421,28), tādējādi
projekta neattiecināmās izmaksas ir EUR 67 678,14.
Saskaņā ar MK Noteikumiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu,
administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas
periodā, pašvaldībai ir tiesības pieprasīt priekšapmaksas pieprasījumu, bet ne vairāk kā 20 procentu
apmērā no kopējā projektam piešķirtā publiskā finansējuma (t.i. EUR 42 158,32), tas ir, projekta
īstenošanai nepieciešamais kopējais priekšfinansējums projekta publiskā finansējuma daļai ir EUR
168 633,31.
Ievērojot iepriekšminēto aprēķinu, kā arī pašvaldības apstiprināto budžetu 2018.gadam,
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atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Projekta "Beverīnas novada ceļu posmu "Amsiņi-Ķīši", "Jēņu ceļš" un “Ķiguļu ceļš” pārbūves
II daļa" priekšfinansējuma maksājumu nodrošināšanai, projekta īstenošanai nepieciešamā privātā
finansējuma daļas EUR 23 421,28 apmērā un neattiecināmo izmaksu EUR 67 678,14 apmērā
nodrošināšanai izmantot pašvaldības budžeta transfertu līdzekļus no pašvaldības pamatbudžeta,
nepieciešamības gadījumā ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
Lēmums Nr.71 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
9.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina dzēšanu
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu nekustamam īpašumam “Bites 2”, kadastra
Nr.9484 006 0178, par 2017.gadu EUR 7.00 apmērā.
Lēmums Nr.72 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
10.§
Par atmežošanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9484 006 0244
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Zeltīte
Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Beverīnas novada pašvaldība piekrīt, ka nekustamā īpašumā Trikātas pagastā “Laukmalas”,
kadastra Nr. 9484 006 0245, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9484 006 0244 0.18ha platībā
meža zemē tiek ierīkota lauksaimniecības zeme.
Lēmums Nr.73 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
11.§
Par atmežošanu nekustamā īpašumā “Danielvanagi”
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Beverīnas novada pašvaldība piekrīt, ka meža zemē tiek ierīkota lauksaimniecības zeme
nekustamā īpašumā Kauguru pagastā “Danielvanagi”, kadastra Nr. 9662 006 0065.
Lēmums Nr.74 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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12.§
Par atļauju publiskā pasākuma rīkošanai biedrībai “Brenguļu autotrase”
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izsniegt biedrībai „Brenguļu autotrase”, reģ.Nr.40008087657, atļauju rīkot autokrosa
sacensības Brenguļu autotrasē 2018.gada 12.maijā.
2. Nozīmēt atbildīgo par pasākumu –Aldi Rolmani.
Lēmums Nr.75 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
13.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Skaras” izsoles rezultātu apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt 03.04.2018. notikušās pašvaldības nekustamā īpašuma „Skaras”, kadastra Nr.
9646 006 0079, izsoles rezultātus - nekustamo īpašumu Brenguļu pagastā „Skaras” pārdot par
EUR 3668.00 EUR (trīs tūkstoši seši simti sešdesmit astoņi eiro un 00 centi) (Vārds, Uzvārds),
personas kods [..], adrese [..].
Lēmums Nr.76 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
14.§
Par zemes gabala Kauguru pagastā „Gaujmala Sapas 11” atsavināšanu un atsavināšanas
cenas noteikšanu
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai zemes gabalu Kauguru pagastā „Gaujmala Sapas 11”, kadastra Nr.9662
006 0094, pārdodot to nomas pirmtiesīgajai personai (Vārds, Uzvārds), nosakot atsavināšanas
cenu EUR 1740,00, piedāvājot atsavināšanas cenu nomaksāt pēc grafika ar 6% maksājumu
gadā termiņā līdz 5 gadi.
2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Juridisko nodaļu.
Lēmums Nr.77 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
15.§
Par zemes gabala Kauguru pagastā „Miegupīte 19” atsavināšanu un atsavināšanas cenas
noteikšanu
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Nodot atsavināšanai zemes gabalu Kauguru pagastā „Miegupīte 19”, kadastra Nr.9662 006
0270, pārdodot to nomas pirmtiesīgajai personai (Vārds, Uzvārds), nosakot atsavināšanas cenu
EUR 1740,00, piedāvājot atsavināšanas cenu nomaksāt pēc grafika ar 6% maksājumu gadā
termiņā līdz 5 gadi.
2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Juridisko nodaļu.
Lēmums Nr.78 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
16.§
Par 2018.gada 29.marta saistošo noteikumu Nr.5/2018 “Par Beverīnas novada pašvaldības
pabalstiem audžuģimenēm” precizēšanu
(V.Laure)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, ņemot vērā Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 17.aprīļa atzinumā Nr.1-18/3497 par Beverīnas novada
pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošajiem noteikumiem Nr.5/2018 „Par Beverīnas novada
pašvaldības pabalstiem audžuģimenei” izteiktajiem iebildumiem, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks,
Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izdarīt Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošos noteikumos Nr.5/2018
„Par Beverīnas novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenei” šādus precizējumus:
1.1. Saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā svītrot atsauci uz likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu;
1.2. Saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā svītrot atsauci uz Bērnu tiesību
aizsardzības likuma 36.panta otro daļu;
1.3. Saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā svītrot Ministru kabineta 2006.gada
19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 44.punktu;
1.4. Svītrot saistošo noteikumu 4.punktu;
1.5. Svītrot saistošo noteikumu 5.punktā tekstu:”(turpmāk – Sociālais dienests)”;
1.6. Svītrot saistošo noteikumu 6.punktu;
1.7. Svītrot saistošo noteikumu 7.punktu;
1.8. Svītrot saistošo noteikumu 8.punktu;
1.9. Svītrot saistošo noteikumu 9.punktu;
1.10. Svītrot saistošo noteikumu 10.punktu;
1.11. Svītrot saistošo noteikumu 11.punktu.
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.79 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
17.§
Par Beverīnas novada bāriņtiesas sastāva izmaiņām
(M.Zvirbulis)
2018.gada 27.martā Beverīnas novada bāriņtiesā (turpmāk tekstā – Bāriņtiesa) tika saņemts
Bāriņtiesas locekles Jutas Šmites iesniegums, ar lūgumu atbrīvot viņu no bāriņtiesas locekles
pienākumu pildīšanas personīgu iemeslu dēļ.
Bāriņtiesu likuma 2.panta pirmā daļa, nosaka, ka bāriņtiesa ir novada vai republikas
pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, minētā likuma 7.panta 1.daļa
nosaka, ka bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un vismaz trīs bāriņtiesas locekļi,
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9.panta 1.daļā teikts, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne
mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem un 12.panta
1.daļas 1.punkts nosaka, ka Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai
bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata pēc viņa vēlēšanās.
Tā kā Bāriņtiesas sastāvā ir trīs locekļi un bāriņtiesas priekšsēdētājs, pašlaik nav
nepieciešams Jutas Šmites vietā pieņemt citu bāriņtiesas locekli.
Ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna
Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko,
Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Atbrīvot Jutu Šmiti no Beverīnas novada bāriņtiesas locekļa amata ar 2018.gada 26.aprīli.
Lēmums Nr.80 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
18.§
Par Trikātas pamatskolas direktores iecelšanu amatā
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 9.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldību iestāžu vadītājus, Izglītības un zinātnes ministrijas
2018.gada 6.aprīļa vēstuli Nr. 4-7e/2018/1185 par Ingunas Kondratjevas kandidatūras saskaņojumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Jānis Cielēns, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis
Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Inguna
Kondratjeva), Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Iecelt Ingunu Kondratjevu, personas kods [..], par Trikātas pamatskolas direktori ar
2018.gada 26.aprīli.
Lēmums Nr.81 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
19.§
Par Beverīnas novada karoga skices apstiprināšanu
(I.Kondratjeva)
Saskaņā ar Beverīnas novada pašvaldības domes nolikumu “Par Beverīnas novada karoga skiču
izstrādi” (apstiprināts 31.08.2017. domes sēdē, lēmuma Nr.116, prot.Nr.11,5.§) no 2017.gada
4.septembra līdz 30.oktobrim tika izsludināts konkurss par Beverīnas novada karoga idejas skicēm.
Beverīnas novada pašvaldības dome no 2018.gada 5.februāra līdz 15.martam atkārtotai
balsošanai izvirzīja Beverīnas novada karoga idejas skicēm.
Pašvaldības informatīvajā izdevumā “Beverīnas Vēstis” janvāra un februāra numuros tika
publicēta informācija, kurā aicināja balsot par novada karoga skicēm. Līdz 2018.gada 5.febuārim
tika iesniegti uzlabotie divi varianti, kuru autore ir Baiba Rambola ar vienotu nosaukumu “Sakta –
novada simbols”. Aptaujas rezultāti tika apkopoti. Kopā tika saņemta 201 atbilde (79 klātienē un
125 elektroniski). Par pirmo variantu ir nobalsots 56 reizes, bet par otro nobalsots – 137 reizes.
Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 7.punktu, kas
nosaka, ka vietējās pašvaldības dome var noteikt novada simboliku un Sociālo, izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas 2018.gada 29.marta atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
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Apstiprināt Baibas Rambolas iesniegto Beverīnas novada karoga otrā varianta skici
(pielikumā) un karoga aprakstu uz vienas lapas.
Lēmums Nr.82 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
Sēdi slēdz plkst.17.30.
Pielikumā:
1. Lēmumi Nr.66 – Nr.82 uz 17 lp.
2. Domes priekšsēdētāja ziņojums par pašvaldības dalību kapitālsabiedrībās 2017.gadā uz 1 lp.
3. Sarakstes dokumenti ar SIA “ZAAO”- kopijas uz 2 lp.
4. Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” attīstības plāns 2018.-2020.gadam uz 11 lp.
5. Beverīnas novada pašvaldības pretkorupcijas plāns 2016.-2017.gadam uz 11 lp.
6. Saistošie noteikumi Nr.5/2018 “Par Beverīnas novada pašvaldības pabalstiem
audžuģimenēm uz 1 lp.
7. Beverīnas novada karoga skice un apraksts uz 3 lp.
Sēdes vadītājs
2018.gada ___.______________

__________________Māris Zvirbulis

Sēdes protokolētāja
2018.gada ___.______________

__________________Raimonda Cielēna

Protokols parakstīts 2018.gada 3.maijā
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