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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Beverīnas novada Kauguru pagastā
2018.gada 15.februārī

Nr.2

Sēde sasaukta plkst.13.00
Sēdi sāk plkst.13.00
Sēdi vada – Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis
Protokolē – kancelejas nodaļas vadītāja Raimonda Cielēna
PiedalāsDeputāti:
Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns
Vaščenko, Māris Zvirbulis.
Nepiedalās deputāte Inguna Kondratjeva, Zeltīte Munce (attaisnojošs iemesls).
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Egita Biša, izpilddirektore
Vita Laure, juridiskās nodaļas vadītāja
Darba kārtība:
1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā
ELFLA projektu konkursā Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākumam “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”.

1.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā
ELFLA projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākumam „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)””
(M.Zvirbulis)

Informē domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis, ka ir saņemti divi priekšlikumi par piešķiramā
līdzfinansējuma apjomu:
1. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 1500.00 apmērā - 5% no attiecināmām izmaksām;
2. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 3000.00 apmērā - 10% no attiecināmām izmaksām.
Deputāti balso par lēmuma projekta 1.variantu.
Beverīnas novada pašvaldības dome ir izskatījusi biedrības “MMK “Kaugurieši” iesniegumu
par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Multifunkcionālas ēkas būvniecība” biedrības “Lauku
partnerība “ZIEMEĻGAUJA” izsludinātajā ELFLA trešās kārtas projektu konkursā Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”
apakšpasākumā “Darbu īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Projekts izstrādāts vietējās attīstības stratēģijā noteiktajā Rīcībā 2.2. “Saturīga brīvā laika
pavadīšana”. Projekta ietvaros plānots izbūvēt multifunkcionālu ēku Kauguru pagasta nekustamajā

īpašumā “Ķiguļi” izglītojošu pasākumu un izstāžu organizēšanai bērniem un pieaugušajiem par
meža dzīvi un dzīvniekiem.
Atklāti balsojot: PAR – 4 deputāti (Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Māris Zvirbulis, Uldis
Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Romāns Vaščenko), pildot likumā “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus balsošanā
nepiedalās deputāti Jānis Cielēns un Cilda Purgale, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 1500.00 apmērā biedrības “MMK “Kaugurieši”” projektam
ELFLA izsludinātajā trešās kārtas projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta
vietējā attīstība” apakšpasākumā “Darbu īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju”.
2. Līdzekļus paredzēt no pašvaldības pamatbudžeta.
Lēmums Nr.37 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Par lēmuma projekta 2.variantu netiek balsots, jo par lēmuma projekta 1.variantu ir nobalsojusi
vairāk nekā puse no klātesošiem deputātiem.
Sēdi slēdz plkst.13.30.
Pielikumā: Lēmums Nr.37 uz 1 lp.
Sēdes vadītājs
2018.gada ___.______________

__________________Māris Zvirbulis

Sēdes protokolētāja
2018.gada ___.______________

__________________Raimonda Cielēna

Protokols parakstīts 2018.gada 19.februārī
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