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
2019.gada 31.janvārī

Nr.1

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:
Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda
Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis
Nepiedalās deputāts Jānis Cielēns (attaisnojošs iemesls)
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore Egita Biša
Juridiskās nodaļas vadītāja Vita Laure
Ekonomiste Sintija Karlivāne
Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.
Darba kārtība /izsludinātā/:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par saistošo noteikumu “Par Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada budžetu”
apstiprināšanu.
3. Par Beverīnas novada integrētās attīstības programmas investīciju plāna 2019.gadam
aktualizēšanu.
4. Par mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai 2019.gada janvārī-augustā.
5. Par 2018.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.11/2018 “Par kapsētu uzturēšanu un
izmantošanu Beverīnas novadā” precizēšanu un papildināšanu.
6. Par grozījumiem 2016.gada 29.decembra Beverīnas novada pašvaldības, tās struktūrvienību
un iestāžu darba kārtības noteikumos.
7. Par noteikumiem “Informācijas izsniegšanas kārtība Beverīnas novada pašvaldībā”.
8. Par domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā
koeficienta lieluma noteikšanu.
9. Par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas maiņu.
10. Par pašvaldības atbalstu biedrības “Abulas lauku partnerība” un biedrības “Lauku partnerība
Ziemeļgauja” īstenotajam projektam.
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Smeiļi” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Noras” izsoles rezultātu apstiprināšanu.

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ciedras” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
14. Par atļauju SIA “Kunturi” izbraukuma tirdzniecībai 2019.gadā.
15. Par izmaiņām domes 2018.gada 28.decembra lēmumā Nr.189 “Par SIA “MATADORS”
izbraukuma tirdzniecības atļauju 2019.gadā”.
16. Par atļauju publiskā pasākuma rīkošanai biedrībai “Brenguļu autotrase”.
17. Par daudzdzīvokļu mājas “Sapas” apsaimniekošanu.
18. Par zemes gabala „Grīšli 40” Kauguru pagastā atsavināšanu un atsavināšanas cenas
noteikšanu.
19. Par zemes gabala „Grīšli 46” Kauguru pagastā izsoli.
20. Par zemes gabala „Gauja 403” Kauguru pagastā izsoli.
21. Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības domes 2018.gada 20.novembra lēmumā
Nr.167 "Par dalību valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas pasākuma "Ieguldījumi
materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" atklātā projektu iesniegumu konkursā".
Ierosina sēdes vadītājs Māris Zvirbulis sēdes darba kārtību papildināt ar vienu jautājumu:
“Par deputāta Jāņa Cielēna pilnvaru izbeigšanos”.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (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 grozīto domes sēdes darba kārtību.
Darba kārtība /grozītā/:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par saistošo noteikumu “Par Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada budžetu”
apstiprināšanu.
3. Par Beverīnas novada integrētās attīstības programmas investīciju plāna 2019.gadam
aktualizēšanu.
4. Par mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai 2019.gada janvārī-augustā.
5. Par 2018.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.11/2018 “Par kapsētu uzturēšanu un
izmantošanu Beverīnas novadā” precizēšanu un papildināšanu.
6. Par grozījumiem 2016.gada 29.decembra Beverīnas novada pašvaldības, tās struktūrvienību
un iestāžu darba kārtības noteikumos.
7. Par noteikumiem “Informācijas izsniegšanas kārtība Beverīnas novada pašvaldībā”.
8. Par domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā
koeficienta lieluma noteikšanu.
9. Par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas maiņu.
10. Par pašvaldības atbalstu biedrības “Abulas lauku partnerība” un biedrības “Lauku partnerība
Ziemeļgauja” īstenotajam projektam.
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Smeiļi” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Noras” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ciedras” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
14. Par atļauju SIA “Kunturi” izbraukuma tirdzniecībai 2019.gadā.
15. Par izmaiņām domes 2018.gada 28.decembra lēmumā Nr.189 “Par SIA “MATADORS”
izbraukuma tirdzniecības atļauju 2019.gadā”.
16. Par atļauju publiskā pasākuma rīkošanai biedrībai “Brenguļu autotrase”.
17. Par daudzdzīvokļu mājas “Sapas” apsaimniekošanu.
18. Par zemes gabala „Grīšli 40” Kauguru pagastā atsavināšanu un atsavināšanas cenas
noteikšanu.
19. Par zemes gabala „Grīšli 46” Kauguru pagastā izsoli.
20. Par zemes gabala „Gauja 403” Kauguru pagastā izsoli.
2

21. Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības domes 2018.gada 20.novembra lēmumā
Nr.167 "Par dalību valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas pasākuma "Ieguldījumi
materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" atklātā projektu iesniegumu konkursā".
22. Par deputāta Jāņa Cielēna pilnvaru izbeigšanos.
1.§
Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
(M.Zvirbulis, E.Biša)
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Zvirbulis:
- par Latvijas Pašvaldību savienības kongresa norises vietas noteikšanu - nepiesakamies;
- par armijas simtgadei paredzētajiem pasākumiem;
- par attīstības iespējām Brenguļos saistībā ar uzņēmējdarbību
Ziņo izpilddirektore E.Biša:
- par vides pārskata monitoringa ziņojumu;
- par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu;
- par saimnieciskiem darbiem pagastos;
- par veiktajiem un izsludinātajiem iepirkumiem;
- par ceļu tīrīšanu;
- par veikto darbu pie pašvaldības budžeta izstrādes.
2.§
Par saistošo noteikumu “Par Beverīnas novada pašvaldības 2019.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 (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 pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1/2019 „Par Beverīnas
novada pašvaldības 2019.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.1 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
3.§
Par Beverīnas novada integrētās attīstības programmas investīciju plāna 2019.gadam
aktualizēšanu
(S.Karlivāne)
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 2019.gada 24.janvāra apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis
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Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt aktualizēto Beverīnas novada integrētās attīstības programmas investīciju plānu
2019.gadam (pielikumā)
Lēmums Nr.2 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
4.§
Par mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai 2019.gada janvārī-augustā
(S.Karlivāne)
Ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteju 2019.gada 24.janvāra apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – , PRET – ,
ATTURAS – , 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 tarifikācijas sarakstus par
periodu no 2019.gada 01.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam, 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.3 ar pielikumiem sēdes protokola pielikumā uz 3 lp.
5.§
Par 2018.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.11/2018 “Par kapsētu uzturēšanu
un izmantošanu Beverīnas novadā” precizēšanu un papildināšanu
(V.Laure)
Beverīnas novada pašvaldība saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 2018.gada 27.decembra vēstuli Nr. 1-18/ 10705 “Par saistošajiem noteikumiem
Nr.11/2018” ar lūgumu precizēt un papildināt Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada
29.novembra saistošos noteikumus Nr.11/2018.
Iepazīstoties ar vēstuli, dome atzīst, ka saistošajos noteikumos Nr.11/2018 “Par kapsētu
uzturēšanu un izmantošanu Beverīnas novadā” izdarāmi precizējumi, ņemot vērā VARAM
ieteikumus.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (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. Piekrist Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumam un Beverīnas
novada domes 2018.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr. 11/2018 izdarīt šādus
precizējumus un papildinājumus:
1.1.Precizēt un papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu un izteikt šādā
redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 43.panta
pirmās daļas 6.punktu”.
1.2.Svītrot 2., 11., 15.punktus.
1.3.Izteikt 10.punktā vārdu – “godbijīgi, nepieļaujot” ar vārdiem “tā, lai nepieļautu”.
1.4.Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:
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“16.Kapavietas uzturētāja pienākumi ir regulāri kopt kapavietu.”
1.5.Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:
“20.Kapavietas nožogošanai un noformēšanai drīkst izmantot videi draudzīgus materiālus.
Iekārtojot kapavietu, pielietojamie materiāli jāsaskaņo ar kapu pārzini.”
1.6.Izteikt 48.punktu šādā redakcijā:
“48.1.Par šo saistošo noteikumu 12.1.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu piemēro
naudas sodu fiziskām personām no EUR 10 līdz EUR 40, bet juridiskām personām no EUR 20
līdz EUR 80.
48.2.Par šo saistošo noteikumu 12.2.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas
sodu fiziskām personām no EUR 20 līdz EUR 80, bet juridiskām personām no EUR 100 līdz EUR
150.
48.3.Par šo saistošo noteikumu 12.3.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas
sodu fiziskām personām no EUR 50 līdz EUR 150, juridiskām personām no EUR 100 līdz EUR
200.
48.4.Par šo saistošo noteikumu 12.4.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas
sodu no EUR 80 līdz EUR 350.”
2. Precizētos saistošos noteikumus publicēt Beverīnas novada pašvaldības mājaslapā.
3. Precizētos saistošos noteikumu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Lēmums Nr.4 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
6.§
Par grozījumiem 2016.gada 29.decembra Beverīnas novada pašvaldības, tās
struktūrvienību un iestāžu darba kārtības noteikumos
(V.Laure)
Ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteju 2019.gada 24.janvāra apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(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 Beverīnas novada pašvaldības 29.12.2016. Beverīnas novada pašvaldības, tās
struktūrvienību un iestāžu darba kārtības noteikumi šādu grozījumu:
Izteikt 2.3.1.punktu šādā redakcijā: „Sociālam dienestam:
Brenguļu pagastā Pirmdiena
9:00-12:00 13:00-18:00;
Trešdiena
14:00-17:00
Kauguru pagastā Pirmdiena 09:00-12:00; 13:00-18:00
Trešdiena 14:00-17:00
Trikātas pagastā Pirmdiena 09:00-12:00; 13:00-18:00
Trešdiena 14:00-17:00”
Lēmums Nr.5 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
7.§
Par noteikumiem “Informācijas izsniegšanas kārtība Beverīnas novada pašvaldībā”
(R.Cielēna)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā
Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 2019.gada
24.janvāra apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Inguna Kondratjeva,
Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns
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Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības
dome nolemj:
Apstiprināt noteikumus “Informācijas izsniegšanas kārtība Beverīnas novada pašvaldībā”
(pielikumā).
Lēmums Nr.6 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
8.§
Par domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un deputātu mēnešalgas noteikšanai
piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu
(V.Laure)
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.
2017.gadā valstī strādājošo gada mēneša vidējā darba samaksa ir 926.00 EUR un vienas
stundas vidējā darba samaksa 5.52 EUR.
2018.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 2019.gada 24.janvāra apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(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. Piemērot Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanai
koeficientu 2, nosakot mēnešalgu 1852 EUR.
1. Piemērot Beverīnas novada pašvaldības izpilddirektoram mēnešalgas noteikšanai
koeficientu 1.55, nosakot mēnešalgu 1436 EUR
2. Piemērot deputātu atlīdzības vienas stundas apmēra noteikšanai koeficientu 1.2, nosakot
stundas likmi 6.70 EUR.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 2.janvāri.
Lēmums Nr.7 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
9.§
Par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas maiņu
(E.Biša)
Beverīnas novada 925.vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas un adreses no “Pagastmāja”,
“Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224, uz adresi “Bērnudārzs Pasaciņa”,
“Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224, nepieciešama, jo ēkai “Pagastmāja”
paredzēta rekonstrukcija. Jaunais iecirknis atrodas nepilnu 214 m attālumā no esošā, sabiedriskā
transporta pietura atrodas 136 m attālumā, ir pieejams vēlētājiem ar kustību traucējumiem, ir
iespēja izmantot datortehniku, pieejams internets.
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” 1. panta trešo daļu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (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:
Mainīt Beverīnas novada vēlēšanu iecirkņa Nr.925 atrašanās vietu un adresi, pārceļot to no
Beverīnas novada pašvaldības centrālās administrācijas telpām, adrese “Pagastmāja”,
“Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224, uz pirmsskolas izglītības iestādes
“Pasaciņa” telpām, adrese ““Bērnudārzs Pasaciņa”, “Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas
novads, LV-4224.
Lēmums Nr.8 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
10.§
Par pašvaldības atbalstu biedrības “Abulas lauku partnerība” un biedrības “Lauku
partnerība Ziemeļgauja” īstenotajam projektam
(E.Biša)
Saskaņā ar biedrības “Abulas lauku partnerība” Beverīnas novada pašvaldības domei
adresēto 07.01.2019 vēstuli Nr. 1 biedrība “Abulas lauku partnerība” ir saņēmusi Lauku
atbalsta dienesta 23.11.2018. lēmumu Nr. 18-00-A019,333-000016 par starptautiska
projekta iesnieguma “Place Branding for Rural Development” Nr.18-00-A019,333-000016
apstiprināšanu ELFLA fonda 19.3 apakšpasākuma ”Starpteritoriālā un starptautiskā
sadarbība” ietvaros. Viens no biedrības “Abulas lauku partnerība” partneriem projekta
“Place Branding for Rural Development” īstenošanā ir biedrība “Lauku partnerība
Ziemeļgauja”, kuras teritorijā ietilpst Beverīnas novada pašvaldība.
Projekta mērķis ir sekmēt teritorijas daudzveidīgu attīstību, cita starpā izstrādājot
teritorijas zīmola stratēģiju, bet viena no projekta aktivitātēm ir Beverīnas novada
zīmolvedības stratēģijas un vizuālās identitātes izstrāde, kuru pamatojoties uz veikto cenu
salīdzināšanu IUB platformā, veiks SIA “Triple Bounce”. Pakalpojuma veicēja piedāvātā
cena nedaudz pārsniedz projekta tāmē plānotās izmaksas, kuras noteiktas MK 03.05.2017
noteikumu Nr. 238 16.punktā.
Biedrība “Abulas lauku partnerība” atsaucas uz 2018.gada 16.augusta Beverīnas
novada pašvaldības vēstuli un apstiprināto projektu, un lūdz Beverīnas novada domi
paredzēt atbalstu 1160.81 EUR (viens tūkstotis viens simts sešdesmit eiro, 81 eirocenti)
apmērā biedrības “Abulas lauku partnerība” projekta “Place Branding for Rural
Development” (projekta Nr. 18-00-A019.333-000016) papildus izdevumu segšanai
aktivitātē “Beverīnas novada zīmolvedības stratēģijas un vizuālās identitātes izstrāde”.
Ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteju 2019.gada 24.janvāra apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(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 atbalstu 1160.81 EUR apmērā biedrības “Abulas lauku partnerība” projekta
“Place Branding for Rural Development” (projekta Nr. 18-00-A019.333-000016) papildus
izdevumu segšanai aktivitātē “Beverīnas novada zīmolvedības stratēģijas un vizuālās
identitātes izstrāde” saskaņā ar apstiprināto projektu un pakalpojuma sniedzēja SIA “Triple
Bunce” iesniegto budžeta tāmi.
2. Atbalstu paredzēt no pašvaldības 2019.gada budžeta sadaļas 06200 – teritoriju attīstība.
Lēmums Nr.9 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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11.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Smeiļi” izsoles rezultātu apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (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 03.01.2019. notikušās pašvaldības nekustamā īpašuma „Smeiļi”, kadastra Nr.
9484 004 0118, sastāvoša no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 004 0118, platība
0.1566ha, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9484 004 0118 001, kūts ar kadastra
apzīmējumu 9484 004 0118 002, atkārtotas izsoles rezultātus: nekustamo īpašumu „Smeiļi”
pārdot [..]. Īpašumu pārdot par EUR 3240.00 EUR (trīs tūkstoši divi simti četrdesmit eiro un
00 centi) no tiem par zemi EUR 550.80 (pieci simti piecdesmit eiro un 80 centi), par dzīvojamo
māju EUR 2041.20 (divi tūkstoši četrdesmit viens eiro un 20 centi), par kūti EUR 648.00 (seši
simti četrdesmit astoņi eiro un 00 centi).
Lēmums Nr.10 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
12.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Noras” izsoles rezultātu apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (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 03.01.2019. notikušās nekustamā īpašuma “Noras”, kadastra Nr.9662 002 0744
izsoles rezultātus – slēgt pirkuma līgumu ar nekustamā īpašuma “Noras”, kadastra Nr.9662
002 0744, izsoles uzvarētāju /Vārds, Uzvārds/ par nosolīto augstāko cenu EUR 4300,00
(četri tūkstoši trīs simti euro un 00 centi).
2. Atbildīgo par pirkuma līguma, nostiprinājuma lūguma sagatavošanu noteikt Juridisko
nodaļu.
Lēmums Nr.11 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
13.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ciedras” izsoles rezultātu apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (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. Atzīt, ka nekustamā īpašuma “Ciedras”, kadastra Nr.9662 002 0743, 03.01.2019. izsolei par
nenotikušu.
2. Sakārtot piekļuves iespējas īpašumam “Ciedras”, kadastra Nr.9662 002 0743, un nodot to
atkārtotai izsolei.
Lēmums Nr.12 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
14.§
Par atļauju SIA “Kunturi” izbraukuma tirdzniecībai 2019.gadā
(V.Laure)
Beverīnas novada pašvaldība saņēmusi SIA „Kunturi” 20.12.2018 iesniegumu Nr.44
(reģistrēts 27.12.2018 ar Nr. 3-2/911) ar lūgumu atļaut izbraukuma tirdzniecību 2019.gadā.
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Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (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. Atļaut SIA „Kunturi” izbraukuma tirdzniecību 2019.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 “Kaimiņi” 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.13 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
15.§
Par izmaiņām domes 2018.gada lēmuma Nr.189 “Par SIA “MATADORS”
izbraukuma tirdzniecības atļauju 2019.gadā”
(V.Laure)
Beverīnas novada pašvaldība saņēmusi SIA „MATADORS” 2019.gada 16.janvāra
iesniegumu Nr.1-16/01/19 (reģistrēts 16.01.2019. ar Nr. 3.2/41) un 2019.gada 31.janvāra
iesniegumu Nr.1-31/01/19 ar lūgumu anulēt izbraukuma tirdzniecības vietu Kauguru pagastā pie
J.Endzelīna Kauguru pamatskolas un atļaut tirdzniecību Cempos. Ņemot vērā Finanšu un
attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 2019.gada 24.janvāra
apvienotās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (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. Anulēt SIA „MATADORS” izbraukuma tirdzniecību 2019.gadā, otrdienās Kauguru pagastā
pie J.Endzelīna Kauguru pamatskolas no plkst. 14:00 līdz 14:30 un atļaut tirdzniecību
Brenguļu pagasta Cempos ceturtdienās no plkst.9:45 līdz 10:00.
2. Grozīt domes 2018.gada 28.decembra lēmuma Nr.189 (prot.Nr.15, 4§) “Par SIA
“MATADORS” izbraukuma tirdzniecības atļauju 2019.gadā” 1.punktu un izteikt to sekojošā
redakcijā:
“1. Atļaut SIA “MATADORS” izbraukuma tirdzniecību 2019.gadā ceturtdienās Brenguļu
pagasta Brenguļos no plkst.9:00 līdz 9:30 un Cempos no plkst.9:45 līdz 10:00”.
Lēmums Nr.14 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
16.§
Par atļauju publiskā pasākuma rīkošanai biedrībai “Brenguļu autotrase”
(V.Laure)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (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. Izsniegt biedrībai „Brenguļu autotrase”, reģ.Nr.40008087657, atļauju rīkot autokrosa
sacensības Brenguļu autotrasē 2019.gada 9.februārī
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2. Nozīmēt atbildīgo par pasākumu –Aldi Rolmani.
Lēmums Nr.15 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
17.§
Par daudzdzīvokļu mājas “Sapas” apsaimniekošanu
(E.Biša)
Beverīnas novada pašvaldība saņēmusi no daudzdzīvokļu mājas “Sapas”, Līči, Kauguru
pagasts, Beverīnas novads, iedzīvotājiem iesniegumus ar lūgumu turpināt mājas
apsaimniekošanu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz:
- likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta pirmās daļas
2.punktu, kas nosaka, ka Privatizētā objekta īpašnieka pienākums ir piedalīties daudzdzīvokļu
mājas kopīgā pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, apvienojoties ar citiem mājas īpašniekiem
dzīvokļu īpašnieku sabiedrībā vai slēdzot līgumu par kopīpašuma pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus;
- likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septīto daļu, kas
nosaka, ka Valsts dzīvojamās mājas valdītāja vai pašvaldības pienākums ir pārvaldīt
dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti
visi privatizācijas objekti. Pienākums pārvaldīt dzīvojamo māju valsts dzīvojamās mājas
valdītājam vai pašvaldībai ir arī tad, ja dzīvojamā mājā ir privatizēti visi privatizācijas objekti,
bet nav sasaukta dzīvokļu īpašnieku kopsapulce saskaņā ar šā likuma 51.panta otro daļu.
Ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteju 2019.gada 24.janvāra apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(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. Turpināt daudzdzīvokļu mājas “Sapas” apsaimniekošanu.
2. Finanšu nodaļai sagatavot daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanas maksu.
3. Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas speciālistei sagatavot apsaimniekošanas līgumus.
Lēmums Nr.16 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
18.§
Par zemes gabala „Grīšli 40” Kauguru pagastā atsavināšanu un atsavināšanas cenas
noteikšanu
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (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 atsavināšanai zemes gabalu Kauguru pagastā „Grīšļi 40”, kadastra Nr.9662 002
0662, pārdodot to nomas pirmtiesīgajai personai /Vārds, Uzvārds/nosakot atsavināšanas
cenu EUR 3240,00, piedāvājot atsavināšanas cenu nomaksāt pēc grafika ar 6%
maksājumu gadā termiņā līdz 5 gadi.
2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Juridisko nodaļu.
Lēmums Nr.17 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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19.§
Par zemes gabala „Grīšli 46” Kauguru pagastā izsoli
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (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 gabalu Kauguru pagastā „Grīšļi 46”, kadastra Nr. 9662 002
0668, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli, nosakot sākuma cenu EUR 2300.00 un apstiprināt
izsoles noteikumus.
Lēmums Nr.18 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 6 lp.
20.§
Par zemes gabala „Gauja 403” Kauguru pagastā izsoli
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (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 gabalu Kauguru pagastā „Gauja 403”, kadastra Nr. 9662 002
0315, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli, nosakot sākuma cenu EUR 1800,00 un apstiprināt
izsoles noteikumus.
Lēmums Nr.19 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 6 lp.
21.§
Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības domes 2018.gada 20.novembra lēmumā
Nr.167 "Par dalību valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas pasākuma
"Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" atklātā projektu
iesniegumu konkursā"
( E.Biša)
Pamatojoties uz Beverīnas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 11.01.2018.
izsludinātās cenu aptaujas Nr. BNP 2018/04 “Būvprojektu izstrādāšana meliorācijas sistēmu
atjaunošanai Beverīnas novadā”, 12.11.2018. izsludinātās iepirkuma procedūras Nr. BNP
2018/44 “Meliorācijas sistēmu atjaunošana Beverīnas novadā” un 29.11.2018. izsludinātās cenu
aptaujas Nr. BNP 2018/47 “Būvuzraudzība meliorācijas sistēmu atjaunošanai Beverīnas novadā”
rezultātiem,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (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 Beverīnas novada pašvaldības domes 2018.gada 20.novembra lēmumā Nr. 167
“Par dalību valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas pasākuma "Ieguldījumi
materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" atklātā projektu iesniegumu konkursā” (turpmāk
“Lēmums”) šādus grozījumus:
1) Lēmuma preambulā tekstu “Aptuvenās projekta “Meliorācijas sistēmu atjaunošana
Beverīnas novadā” kopējās izmaksas tiek lēstas EUR 272 000 apmērā” aizstāt ar tekstu šādā
redakcijā:
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“Projektā “Meliorācijas sistēmu atjaunošana Beverīnas novadā” ir šādas izmaksas: EUR
7300,00 projektēšanas izmaksas, EUR 7550,00 būvuzraudzības izmaksas un EUR 169 941,70
būvniecības izmaksas (ar PVN). Projekta kopējās izmaksas ir EUR 184 791,70. Saskaņā ar
būvprojektu paredzēti darbi, kas veido neattiecināmās izmaksas EUR 2570,21 apmērā, tādējādi
projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 182 221,49 (būvdarbi EUR 167 371,49 apmērā
un vispārējās izmaksas EUR 14 850,00 apmērā). Publiskā finansējuma daļa 90% apmērā no
attiecināmajām izmaksām ir EUR 163 999,33, bet pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 18
222,16.
Saskaņā ar MK Noteikumiem Nr.598 par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu,
administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas
periodā”, pašvaldībai ir tiesības pieprasīt priekšapmaksu, bet ne vairāk kā 20 procentu apmērā
no kopējā projektam piešķirtā publiskā finansējuma, tas ir EUR 32 799,86. Projektēšanas
izmaksas EUR 7300,00 apmērā ir jau segtas, tādējādi projekta publiskā finansējuma daļas
priekšfinansējuma maksājumu un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai nepieciešama
summa EUR 142 121,63 apmērā.
Izskatot pašvaldības 2019.gada budžeta iespējas, secināts, ka projekta īstenošanai
nepieciešamās summas EUR 142 121,63 apmērā nodrošināšanai pieprasāms aizņēmums Valsts
kasē.”
2) Lēmuma otro punktu izteikt šādā redakcijā:
“Noteikt projekta "Meliorācijas sistēmu atjaunošana Beverīnas novadā" izmaksas šādā apjomā:
būvniecība – EUR 169 941,70 ar PVN, vispārējās izmaksas – EUR 14 850,00, kopā EUR 184
791,70 (neattiecināmās izmaksas EUR 2570,21), projekta attiecināmās izmaksas EUR 182
221,49, no tām publiskā finansējuma daļa – EUR 163 999,33, pašvaldības līdzfinansējuma daļa
– EUR 18 222,16. Projekta īstenošanai nepieciešamā publiskā finansējuma daļas
priekšfinansējuma un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē
par kopējo summu EUR 142 121,63, iesniedzot aizņēmuma pieteikumu pēc Lauku atbalsta
dienesta lēmuma saņemšanas. Neattiecināmās izmaksas EUR 2570,21 apmērā sedz no
pašvaldības budžeta līdzekļiem.”
Lēmums Nr.20 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
22.§
Par deputāta Jāņa Cielēna pilnvaru izbeigšanos
(M.Zvirbulis)
Beverīnas novada pašvaldībā saņemts deputāta Jāņa Cielēna (Vēlētāju apvienība
“Kaugurieši”) 2019.gada 31.janvāra iesniegums par deputāta pilnvaru nolikšanu. Pamatojoties uz
likuma „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma” 3.panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi
lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu
par savu pilnvaru nolikšanu, 3¹.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka domes deputātam, kurš iestājies
Saeimas sastāvā uz laiku, kamēr Saeimas loceklis nolicis deputāta mandātu uz Ministru
prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, īpašu uzdevumu ministra amata pildīšanas
laiku, ir pienākums nolikt deputāta pilnvaras uz Saeimas locekļa pildīšanas laiku, un ceturto
daļu, kas nosaka, ka lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa
iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta
personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu, un pamatojoties uz likuma
„Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma” 43.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (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. Izbeigt deputāta Jāņa Cielēna deputāta pilnvaras pirms termiņa uz laiku, kamēr tiek
pildīti deputāta pienākumi Saeimā.
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2. Uzdot Beverīnas novada vēlēšanu komisijai līdz 2019.gada 15.februārim noteikt nākamo
deputāta kandidātu, kurš stāsies Jāņa Cielēna vietā.
Lēmums Nr.22 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
Sēdi slēdz plkst.16.30.
Pielikumā:
1. Lēmumi Nr.1–Nr.22 uz 33 lp.
2. Saistošie noteikumi Nr.1/2019 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada budžetu””
ar pielikumiem, pavisam uz 21 lp.
3. Beverīnas novada integrētās attīstības programmas investīciju plāna aktualizācija
2019.gadam uz 4 lp.
4. Saistošie noteikumi Nr.11/2018 “Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu Beverīnas
novadā” ar precizējumiem uz 3 lp.
5. Beverīnas novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darba kārtības noteikumi ar
grozījumiem uz 3 lp.
6. Noteikumi “Informācijas izsniegšanas kārtība Beverīnas novada pašvaldībā” uz 4 lp.
Sēdes vadītājs
2019.gada ___.______________

__________________Māris Zvirbulis

Sēdes protokolētāja
2019.gada ___.______________

__________________Raimonda Cielēna

Protokols parakstīts 04.02.2019.
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