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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Beverīnas novada Kauguru pagastā
2018.gada 28.jūnijā

Nr.7

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, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis
Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Egita Biša, izpilddirektore
Santa Muhina, juriskonsulte
Ilvija Brence, datu aizsardzības speciāliste
Marija Melngārša, sabiedrisko attiecību speciāliste
Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis,
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. Par noteikumu “Par Beverīnas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku”
apstiprināšanu.
3. Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu “Par Beverīnas novada simboliku” apstiprināšanu.
5. Par grozījumiem Trikātas pamatskolas nolikumā.
6. Par Beverīnas novada integrētās attīstības programmas rīcību plāna 2017.gadam izvērtējumu.
7. 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”.
8. Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klašu noteikšanu.
9. Par pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa RENAULT MASTER, reģistrācijas
Nr.JF7303, nodošanu atsavināšanai.

10. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas OPEL ZAFIRA, reģistrācijas
Nr.FT1672, nodošanu atsavināšanai.
11. Par pašvaldības kustamās mantas – cirsmas “Rušas” Brenguļu pagastā izsoli.
12. Par atbalstu svētdienas skolu bērnu un jauniešu nometnei “CEEL7 DC”.
13. Par zemes gabala Kauguru pagastā atsavināšanu un atsavināšanas cenas noteikšanu.
14. Par Jāņa Miglava iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.
15. Par domes priekšsēdētāja Māra Zvirbuļa komandējumu uz Giterslo apriņķi (Vācija).
16. Par domes priekšsēdētāja Māra Zvirbuļa atvaļinājumu.
17. Par konkursa “Beverīnas novada sakoptākā sēta” vērtēšanas komisijas apstiprināšanu.

1.§
Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
( M.Zvirbulis un E.Biša)
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Zvirbulis:
- Par skolu izlaidumiem;
- Par daudzdzīvokļu mājas projektu Mūrmuižā.
Ziņo izpilddirektore E.Biša:
- Par remontdarbiem pašvaldības īpašumos;
- Par projektu izstrādi un projektu izpildes gaitu;
- Par veiktajiem iepirkumiem;
- Par plānotajiem kultūras pasākumiem.
2.§
Par noteikumu “Par Beverīnas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma
politiku” apstiprināšanu
(I.Brence)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 2018.gada 21.jūnija apvienotās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs
Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt noteikumus ”Par Beverīnas novada pašvaldības personas datu apstrādes
privātuma politiku” (pielikumā).
2. Noteikumus publicēt Beverīnas novada pašvaldības mājas lapā www.beverinasnovads.lv.
Lēmums Nr.95 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
3.§
Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
(M.Melngārša)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskiem pārskatiem” 16.punktu un
likuma „Par budžeta un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, kas noteic, ka, lai informētu sabiedrību
par iestādes darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu
iepriekšējā gadā, ministrijas un citas centrālās valsts iestādes un pašvaldības līdz pārskata gadam
sekojošā gada 1.jūlijam sagatavo gada publiskos pārskatus un mēneša laikā pēc sagatavošanas
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publicē tos savā mājaslapā internetā, pašvaldības publiskos pārskatus iesniedz Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā.
Ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
2018.gada 21.jūnija apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns,
Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, 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 2017.gada publisko pārskatu
par laika periodu no 01.01.2017. līdz 31.12.2017. saskaņā ar Pielikumu.
1. Apstiprināto 2017.gada publisko pārskatu publicēt pašvaldības mājaslapā
www.beverinasnovads.lv.
2. Apstiprināto 2017.gada publisko pārskatu iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektore E.Biša.
Lēmums Nr.96 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
4.§
Par saistošo noteikumu “Par Beverīnas novada simboliku” apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.pantu, ņemot
vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 2018.gada
21.jūnija apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna
Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale,
Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6/2018 “Par Beverīnas novada simboliku”(pielikumā).
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicēt Beverīnas novada pašvaldības
mājaslapā, informatīvajā izdevumā “Beverīnas vēstis” un izlikt redzamā vietā pašvaldības
domes ēkā un pagastu pārvaldēs, ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldība atzinumu nav
saņēmusi.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības mājaslapā
internetā.
Lēmums Nr.97 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
5.§
Par grozījumiem Trikātas pamatskolas nolikumā
(M.Zvirbulis)
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 21.jūnija
apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva,
Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns
Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome
nolemj:
Izdarīt Trikātas pamatskolas nolikumā šādus grozījumus:
1. Aizstāt 17.punktā vārdus “semestra sākumā” ar vārdiem “mēneša beigās”;
2. Svītrot 23.punktu.
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Lēmums Nr.98 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.

6.§
Par Beverīnas novada integrētās attīstības programmas rīcību plāna 2017.gadam izvērtējumu
(E.Biša)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un Beverīnas novada
integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam 2.1.punktu “Attīstības programmu uzraudzības
un īstenošanas kārtība”, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komiteju 2018.gada 21.jūnija apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9
deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce,
Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Beverīnas novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam izvērtēto
Rīcību plānu par 2017gadu.
2. Izvērtēto
rīcību
plānu
par
2017.gadu
publicēt
pašvaldības
mājaslapā
www.beverinasnovads.lv.
Lēmums Nr.99 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
7.§
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 2018.gada 26.aprīļa sēdē pieņēma lēmumu Nr. 71 (Protokols Nr.5,
§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” ar kuru tika nolemts 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.
Ņemot vērā projekta īstenošanas vajadzībām veikto iepirkumu rezultātus, konstatēts, ka:
1) ceļu posma “Ķiguļu ceļš” pārbūves izmaksas ir EUR 16 432,91 bez PVN;
2) ceļu posma “Jēņu ceļš” 1. un 2.kārtas pārbūves izmaksas ir EUR 170 878,91 bez PVN;
3) ceļu posma “Amsiņi-Ķīši” pārbūves izmaksas ir EUR 42 689,44 bez PVN;
4) projektēšana visiem trim ceļu posmiem ir EUR 7520,00 bez PVN, autoruzraudzība –
EUR 830,00 bez PVN, būvuzraudzība – EUR 9052,70 bez PVN, un materiālu testēšana – 2092,00
bez PVN.
Izvērtējot kopējo projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apjomu un pašvaldības
budžeta iespējas, secināts, ka, neīstenojot daļu plānotās ceļu posmu pārbūves, un tieši, neveicot ceļu
posma “Amsiņi-Ķīši” pārbūvi:
1) ceļu posmu” Ķiguļu ceļš” un “Jēņu ceļš” 1. un 2.kārtas pārbūves izmaksas ir EUR 187
311,82, jeb EUR 226 647,29 ar PVN;
2) ceļu posmu “Ķiguļu ceļš” un “Jēņu ceļš” 1. un 2.kārtas projektēšanas izmaksas ir EUR
5400, EUR 6534,00 ar PVN;
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3) ceļu posmu “Ķiguļu ceļš” un “Jēņu ceļš” 1. un 2.kārtas autoruzraudzības izmaksas ir EUR
600,00, EUR 726,00 ar PVN;
4) ceļu posmu “Ķiguļu ceļš” un “Jēņu ceļš” 1. un 2.kārtas būvuzraudzības izmaksas ir EUR
6141,40, EUR 7431,08 ar PVN;
5) ceļu posmu “Ķiguļu ceļš” un “Jēņu ceļš” 1. un 2.kārtas materiālu testēšanas izmaksas ir
EUR 1000,00, EUR 1210,00 ar PVN,
viss kopā EUR 242 548,37 ar 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 8335,45.
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 un apsvērumus, kā arī pašvaldības apstiprināto budžetu
2018.gadam,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs
Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Grozīt Beverīnas novada pašvaldības domes 2018.gada 26.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 71 “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”
un izteikt to šādā redakcijā:
“1. Projekta nosaukums ir “Beverīnas novada ceļu posmu “Jēņu ceļš” un “Ķiguļu ceļš”
pārbūves II daļa”.
2. Projekta "Beverīnas novada ceļu posmu "Jēņu ceļš" un ‘Ķiguļu ceļš” pārbūves II daļa”
publiskā finansējuma daļas priekšfinansējuma maksājumu nodrošināšanai, projekta
īstenošanai nepieciešamā privātā finansējuma daļas EUR 23 421,28 apmērā un
neattiecināmo izmaksu EUR 8335,45 apmērā nodrošināšanai izmantot pašvaldības budžeta
transfertu līdzekļus no pašvaldības pamatbudžeta, nepieciešamības gadījumā ņemot
aizņēmumu Valsts kasē.”
2. Izslēdzot ceļa posmu “Amsiņi – Ķīši”, veikt grozījumus šādos līgumos:
2.1. “Par Beverīnas novada grants ceļu posmu “Amsiņi-Ķīši”, “Jēņu ceļš” un “Ķiguļu ceļš”
pārbūves II daļu”, Būvuzņēmējs – SIA “Rubate”;
2.2. “Par būvuzraudzību Beverīnas novada pašvaldības grants ceļu posmu “Amsiņi-Ķīši”,
“Jēņu ceļš” un “Ķiguļu ceļš” pārbūves II daļai”, Būvuzraugs – SIA “CEĻU
KOMFORTS”.
2.3. “Par Beverīnas novada pašvaldības grants ceļu pārbūves ģeotehnisko izpēti, būvprojektu
izstrādi un autoruzraudzību, Izpildītājs – SIA “Projekts EAE”.
Lēmums Nr.100 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
8.§
Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klašu noteikšanu
(E.Biša)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 9. marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts
un pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2. un
15.2.apakšpunktiem, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
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27.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteju 2018.gada 21.jūnija apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis
Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, 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 autoceļu uzturēšanas klases vasaras un ziemas
sezonai:
1.1. Beverīnas novada Kauguru pagasta teritorijā ( 1.pielikums);
1.2. Beverīnas novada Trikātas pagasta teritorijā ( 2.pielikums);
1.3. Beverīnas novada Brenguļu pagasta teritorijā ( 3.pielikums);
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmums Nr.101 ar pielikumiem sēdes protokola pielikumā uz 5 lp.
9.§
Par pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa RENAULT MASTER, reģistrācijas
Nr.JF7303, nodošanu atsavināšanai
(M.Zvirbulis)
Beverīnas pašvaldības dome izskata Nekustamā īpašuma izsoles un atsavināšanas komisijas
13.06.2018. sēdēs (protokols Nr.8, 2.punkts) lēmumu par pašvaldības īpašumā esošās kustamās
mantas pasažieru autobusa RENAULT MASTER, reģistrācijas Nr.JF7303 pārdošanu izsolē.
Automašīnu pašvaldība vairs neizmanto, tā ir noņemta no uzskaites un tā nav nepieciešama
pašvaldības funkciju pildīšanai. Automašīnas atlikusī bilances vērtība uz 01.06.2018. ir EUR 0.13
un automašīna vairs nav labā tehniskā stāvoklī.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas kustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē un 2.punkts, Publisku personu
mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus
var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 6.panta otrā un trešā daļa nosaka, atļauju
atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās
personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija. Lēmumā par atsavināšanu norāda
atsavināšanas veidu. 8.panta ceturtā, piektā, sestā un septītā daļa nosaka, atsavināšanai paredzētās
kustamās mantas novērtēšanu organizē publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība, kuras
valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta. Kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvu
un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā likuma 6.panta
nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu. Mantas novērtēšanas komisija
novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus. Nosacīto cenu atbilstoši mantas
vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija.
Zvērināta tehniskā eksperta J.Rozīša transportlīdzekļa novērtēšanas aktā Nr.62-18 ir
noteikts, ka automašīnas RENAULT MASTER tirgus vērtība ir EUR 1000.00.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Beverīnas novada pašvaldības domes Nekustamo īpašumu
izsoles un atsavināšanas komisijas 13.06.2018. sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis
Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atsavināt Beverīnas novada pašvaldībai piederošo pasažieru autobusu RENAULT MASTER,
reģ. Nr.JF7303, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt izsoles noteikumus (pielikumā).
3. Apstiprināt izsoles nosacījumus:
3.1. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli;
3.2. Izsoles solis – EUR 50.00;
3.3. Mantas sākumcena EUR 1000.00 (viens tūkstotis eiro un 00 centi) ieskaitot PVN;
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3.4. Dalības maksa EUR 10.00 (desmit euro un 00 centi);
3.5. Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsolāmās Mantas vērtības par automašīnu veicami
AS SEB bankā - kods: UNLALV2X, konts: LV71UNLA0050014282726.
4. Atbildīgo par izsoles organizēšanu noteikt Nekustamā īpašuma izsoles un atsavināšanas
komisiju.
Lēmums Nr.102 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 12 lp.
10.§
Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas OPEL ZAFIRA, reģistrācijas
Nr.FT1672, nodošanu atsavināšanai
(M.Zvirbulis)
Beverīnas pašvaldības dome izskata Nekustamā īpašuma izsoles un atsavināšanas komisijas
13.06.2018. sēdēs (protokols Nr.8, 1.punkts) lēmumu, par pašvaldības īpašumā esošās kustamās
mantas automašīnas OPEL ZAFIRA, reģistrācijas Nr.FT1672 pārdošanu izsolē.
Automašīnu pašvaldība vairs neizmanto, tā ir noņemta no uzskaites un tā nav nepieciešama
pašvaldības funkciju pildīšanai. Automašīnas atlikusī bilances vērtība uz 01.06.2018. ir EUR 0.00
un automašīna vairs nav labā tehniskā stāvoklī.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas kustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē un 2.punkts, Publisku personu
mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus
var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 6.panta otrā un trešā daļa nosaka, atļauju
atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās
personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija. Lēmumā par atsavināšanu norāda
atsavināšanas veidu. 8.panta ceturtā, piektā, sestā un septītā daļa nosaka, atsavināšanai paredzētās
kustamās mantas novērtēšanu organizē publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība, kuras
valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta. Kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvu
un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā likuma 6.panta
nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu. Mantas novērtēšanas komisija
novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus. Nosacīto cenu atbilstoši mantas
vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija.
Zvērināta tehniskā eksperta J.Rozīša transportlīdzekļa novērtēšanas aktā Nr.63-18 ir
noteikts, ka automašīnas OPEL ZAFIRA tirgus vērtība ir EUR 500.00.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Beverīnas novada pašvaldības domes Nekustamo īpašumu
izsoles un atsavināšanas komisijas 13.06.2018. sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis
Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atsavināt Beverīnas novada pašvaldībai piederošo vieglo automašīnu OPEL ZAFIRA, reģ.
Nr.FT1672, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt izsoles noteikumus (pielikumā).
3. Apstiprināt izsoles nosacījumus:
3.1. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli;
3.2. Izsoles solis – EUR 50.00;
3.3. Mantas sākumcena EUR 500.00 (pieci simti eiro un 00 centi) ieskaitot PVN;
3.4. Dalības maksa EUR 10.00 (desmit euro un 00 centi);
3.5. Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsolāmās Mantas vērtības par automašīnu veicami
AS SEB bankā - kods: UNLALV2X, konts: LV71UNLA0050014282726.
4. Atbildīgo par izsoles organizēšanu noteikt Nekustamā īpašuma izsoles un atsavināšanas
komisiju.
Lēmums Nr.103 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 12 lp.
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11.§
Par pašvaldības kustamās mantas – cirsmas “Rušas” Brenguļu pagastā izsoli
(M.Zvirbulis)
Beverīnas pašvaldības dome izskata jautājumu par cirsmas “Rušas”, Brenguļu pagastā
aptuveni 2.89 ha platībā, 2980m garumā un ar cirsmas krāju 1113.87m3 izsolei.
Meža izciršana nepieciešama, lai pēc tam ierīkotu meliorācijas grāvi.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas kustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē un 2.punkts, Publisku personu
mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus
var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 6.panta otrā un trešā daļa nosaka, atļauju
atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās
personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija. Lēmumā par atsavināšanu norāda
atsavināšanas veidu. 8.panta ceturtā, piektā, sestā un septītā daļa nosaka, atsavināšanai paredzētās
kustamās mantas novērtēšanu organizē publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība, kuras
valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta. Kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvu
un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā likuma 6.panta
nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu. Mantas novērtēšanas komisija
novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus. Nosacīto cenu atbilstoši mantas
vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu”, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot izsolei Beverīnas novada pašvaldībai piederošo cirsmu “Rušas”, Brenguļu pagastā,
pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt izsoles noteikumus (pielikumā).
3. Apstiprināt izsoles nosacījumus:
3.1.Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli;
3.2.Izsoles solis – EUR 500.00;
3.3.Mantas sākumcena EUR 43 400.00 (četrdesmit trīs tūkstoši četri simti eiro un 00 centi);
3.4. Dalības maksa EUR 10.00 (desmit euro un 00 centi);
3.5.Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsolāmās Mantas vērtības veicami AS SEB
bankā - kods: UNLALV2X, konts: LV71UNLA0050014282726.
4. Atbildīgo par izsoles organizēšanu noteikt Nekustamā īpašuma izsoles un atsavināšanas
komisiju.
Lēmums Nr.104 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 12 lp.
12.§
Par atbalstu svētdienas skolu bērnu un jauniešu nometnei “CEEL7 DC”
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz Beverīnas novada pašvaldības domes 2015. gada 26.jūnija lēmumu Nr.68 “Par
pašvaldības atbalstu bērnu dalībai vasaras nometnēs”, ar kuru noteikts līdzfinansējums Beverīnas
novada pašvaldības teritorijā deklarēto bērnu dalībai bērnu un jauniešu vasaras nometnēs 30.00
EUR apmērā, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteju 2018.gada 21.jūnija apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis
Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, 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. Piešķirt finansiālu atbalstu Beverīnas novada pašvaldības teritorijā deklarēto bērnu dalībai
Trikātas draudzes Svētdienas Skolas vadītāja Uģa Adatas rīkotajā bērnu un jauniešu vasaras
nometnē “CEEL7 DC”, kas norisināsies laikā no 10.07.2018.-14.07.2018., Palsmanē, 30 EUR
katram bērnam.
2. Nodrošināt Beverīnas novada pašvaldībā deklarēto bērnu nokļūšanu uz nometni un atpakaļ ar
pašvaldības mikroautobusu.
3. Uģim Adatam iesniegt Beverīnas novadā deklarēto nometnes dalībnieku sarakstu.
4. Finansējumu paredzēt no budžeta sadaļas – izglītības papildu pakalpojumi.
Lēmums Nr.105 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
13.§
Par zemes gabala Kauguru pagastā atsavināšanu un atsavināšanas cenas noteikšanu
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis,
Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris
Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Nodot atsavināšanai zemes gabala „Brīvnieki”, kadastra Nr.9662 003 0130, ½ domājamās
daļas, pārdodot to ēkas īpašniecei [..]par cenu EUR 1470.00 (viens tūkstotis četri simti
septiņdesmit eiro un 00 centi), piedāvājot zemes gabala pirkuma summu nomaksāt vienā
maksājumā vai pa daļām, nosakot sešus procentus gadā par atlikto maksājumu termiņā līdz 5
gadiem.
Lēmums Nr.106 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
14.§
Par Jāņa Miglava iesniegumu par pabalsta piešķiršanu
(M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldības dome izskata Jāņa Miglava iesniegumu (ienākošā dokumenta
reģistra Nr. 3-1/179), kurā lūgts piešķirt Jānim Miglavam ikmēneša pabalstu divu minimālo
mēnešalgu apmērā, pamatojoties uz VDEĀVK 2018.gada 4.jūnija lēmumu Nr.40-2018-1444 par
2.grupas invaliditātes piešķiršanu uz beztermiņa laiku bez atkārtotas pārbaudes termiņa norādes no
16.06.2018. un Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 pantu.
Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta
2.daļu, Pabalstu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu, kuru iesniedz
attiecīgajai pašvaldībai, ja persona atbilst šādiem kritērijiem:
1) sasniegusi vai ne vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar
likumu “Par valsts pensijām” rodas tiesības uz vecuma pensiju, vai atzīta par invalīdu;
2) nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts
sociālo apdrošināšanu", izņemot zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku, kas,
nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības
pārvaldes institūciju, veic šīs saimniecības vadītāja funkciju, ja attiecīgajā saimniecībā
likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors);
3) nesaņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba
gadījumam".
Izvērtējot atbilstību augstākminētā likuma 15.1 panta 2.daļas nosacījumiem, pašvaldība secina,
ka Jānis Miglavs atbilst šiem kritērijiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna
Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale,
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Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt Jānim MIGLAVAM (personas kods [..]) ikmēneša pabalstu divu minimālo
mēnešalgu un iesniedzējam piešķirtās invaliditātes pensijas starpības apmērā.
2. Pabalstu aprēķināt sākot ar 16.06.2018.
Lēmums Nr.107 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
15.§
Par domes priekšsēdētāja Māra Zvirbuļa komandējumu uz Giterslo apriņķi (Vācija)
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis,
Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko), PRET – nav,
ATTURAS – 1 (Māris Zvirbulis), Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pamatojoties uz Giterslo apriņķa (Vācija) uzaicinājumu piedalīties vizītē, komandēt domes
priekšsēdētāju Māri Zvirbuli uz Giterslo apriņķi no 2018.gada13.septembrim līdz 2018.gada
17.septembrim.
2. Atmaksāt ceļa izdevumus un izmaksāt dienas naudu 30% no Ministru Kabineta 12.10.2010.
noteikumos Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie uzdevumi”
noteiktiem izdevumiem.
3. Iegādāties aviobiļetes uz Beverīnas novada domes priekšsēdētāja Māra Zvirbuļa vārda.
4. Segt ceļojuma apdrošināšanas izmaksas.
5. Domes priekšsēdētāja Māra Zvirbuļa pienākumus vizītes laikā no 2018.gada 13.septembra līdz
2018.gada 17.septembrim uzdot pildīt domes priekšsēdētāja vietniekam Romānam Vaščenko.
6. Par domes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu piemaksāt Romānam Vaščenko 969.00 EUR
mēnesī, saglabājot viņam noteikto amatalgu.
Lēmums Nr.108 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
16.§
Par domes priekšsēdētāja Māra Zvirbuļa atvaļinājumu
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs
Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Mārim Zvirbulim ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu no 2018.gada 15.augusta līdz 2018.gada 11.septembrim, par darba
laika periodu no 2017.gada 16.februāra līdz 2018.gada 15.februārim.
2. Pamatojoties uz Beverīnas novada pašvaldības domes institūciju amatpersonu un atlīdzības
nolikuma 43.punktu izmaksāt Mārim Zvirbulim atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no
mēnešalgas.
3. Uzdot Māra Zvirbuļa atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus pildīt
priekšsēdētāja vietniekam Romānam Vaščenko.
4. Par domes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu piemaksāt Romānam Vaščenko 969.00 EUR
mēnesī, saglabājot viņam noteikto amatalgu.
Lēmums Nr.109 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
17.§
Par konkursa “Beverīnas novada sakoptākā sēta” vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
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(E.Biša)
Pamatojoties uz Beverīnas novada pašvaldības konkursa “Beverīnas novada sakoptākā sēta”
nolikuma I daļas 1. un 3. punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna
Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, 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 organizētā konkursa “Sakoptākā sēta 2018”
vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
- Egita Biša, Beverīnas novada pašvaldības izpilddirektore;
- Ieva Putniņa, Beverīnas novada Kultūras centra vadītāja;
- Baiba Kaužēna, konkursa “Sakoptākā sēta 2017” nominācijas “Sakoptākā ģimeņu māja
ciematā” uzvarētāja un Brenguļu pagasta iedzīvotāja;
- Silvija Sermule, PII “Pasaciņa” dārzniece un Kauguru pagasta iedzīvotāja;
- Genoveva Sēne, Trikātas pagasta iedzīvotāja.
Lēmums Nr.110 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
Sēdi slēdz plkst.17.00.
Pielikumā:
1. Lēmumi Nr.95 – Nr.110 ar pielikumiem uz 53 lp.
2. Noteikumi “Par Beverīnas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku”
uz 3 lp.
3. Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada publiskais pārskats uz 126 lp.
4. Saistošie noteikumi Nr.6/2016 “Par Beverīnas novada simboliku” un to paskaidrojuma
raksts, pavisam uz 7 lp.
5. Trikātas pamatskolas nolikums uz 3 lp.
6. Rīcību plāns 2017.gadam uz 7 lp.

Sēdes vadītājs
2018.gada ___.______________

__________________Māris Zvirbulis

Sēdes protokolētāja
2018.gada ___.______________

__________________Raimonda Cielēna

Protokols parakstīts 2018.gada 2.jūlijā.
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