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

DOMES IZBRAUKUMA SĒDES PROTOKOLS
Beverīnas novada Trikātas pagastā
2016.gada 29.decembrī

Nr.17

Sēde sasaukta plkst.15.00
Sēdi sāk plkst.15.00
Sēdi vada – Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis
Protokolē – pašvaldības sekretāre Raimonda Cielēna
Sēdē piedalās Beverīnas novada pašvaldības domes deputāti:
Cilda Purgale
Inguna Kondratjeva
Iveta Rambola
Māris Zvirbulis
Sandris Brālēns
Romāns Vaščenko
Sergejs Melngāršs
Uldis Podnieks
Nepiedalās deputāts Mārtiņš Ābele (attaisnojošs iemesls)
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore Egita Biša
Galvenā grāmatvede Irīda Ivule
Nekustamo īpašumu speciāliste Zeltīte Munce
Darba kārtība /izsludinātā/:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par saistošo noteikumu “Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā” apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2012
„Beverīnas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016
“Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu.
5. Par Beverīnas novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darba kārtības
noteikumiem.
6. Par grozījumiem noteikumos “Par pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas,
izpildes kārtību”.
7. Par Beverīnas novada pašvaldības mēnešalgas noteikšanas nolikuma 1.pielikuma “Tabula
darbinieku mēnešalgas noteikšanai /pēc minimālās algas 380 EUR/” apstiprināšanu.
8. Par naudas balvu piešķiršanu.
9. Par debitoru parādu izslēgšanu.
10. Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites.

11. Par Beverīnas novada Brenguļu pagasta mājas “Lazdas” apsaimniekošanas maksas
apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Ūdriņas 2”-4, “Ūdriņas 2”-5 atsavināšanas veida
un nosacītās cenas noteikšanu”.
13. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā „Gauja 416” atsavināšanu.
Ierosina sēdes vadītājs M.Zvirbulis – papildināt sēdes darba kārtību ar jautājumu: “Par
mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai 2017.gada janvārī –augustā”.
Ierosina deputāts S.Brālēns – papildināt sēdes darba kārtību ar jautājumu “Par 31.08.2016.
noteikumu “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības finansējums izglītības
iestādēs” darbības termiņu””.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar grozījumiem.
Darba kārtība /grozītā/:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par saistošo noteikumu “Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā” apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.2/2012 „Beverīnas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos
Nr.1/2016 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu.
5. Par Beverīnas novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darba kārtības
noteikumiem.
6. Par grozījumiem noteikumos “Par pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas,
izpildes kārtību”.
7. Par Beverīnas novada pašvaldības mēnešalgas noteikšanas nolikuma 1.pielikuma “Tabula
darbinieku mēnešalgas noteikšanai /pēc minimālās algas 380 EUR/” apstiprināšanu.
8. Par naudas balvu piešķiršanu.
9. Par debitoru parādu izslēgšanu.
10. Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites.
11. Par Beverīnas novada Brenguļu pagasta mājas “Lazdas” apsaimniekošanas maksas
apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Ūdriņas 2”-4, “Ūdriņas 2”-5 atsavināšanas
veida un nosacītās cenas noteikšanu”.
13. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā „Gauja 416” atsavināšanu.
14. Par mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai 2017.gada janvārī –augustā.
15. Par 31.08.2016. noteikumu “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības
finansējums izglītības iestādēs” darbības termiņu.
1.§
Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
(M.Zvirbulis, E.Biša)
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Zvirbulis:
- Par Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 9.decembra sēdi, kurā
VARAM iepazīstināja par ieceri veidot sadarbības teritorijas, VID informēja par
pārmaiņām;
- Par LPS 25 gadu jubilejas pasākumu.
Ziņo izpilddirektore E.Biša:
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-

par veiktajiem saimnieciskajiem darbiem;
par iepirkumiem;
par darbu pie 2017.gada budžeta izstrādes.

2. §
Par saistošo noteikumu “Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā” apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.pantu un 45.pantu, ņemot vērā Finanšu un
attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 22.12.2016. apvienotās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta
Rambola, Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis
Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10/2016 “Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā””
(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 pēc atzinuma saņemšanas no Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicēt Beverīnas novada pašvaldības
mājaslapā un 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 no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nav
saņēmusi.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
mājaslapā internetā.
5. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos brīdi spēku zaudē:
5.1.2013.gada 18.decembra Beverīnas novada pašvaldības domes lēmums, protokols
Nr.17,2§ (noteikts, ka GMI pabalsts vienai personai nepārsniedz 50.00 EUR mēnesī);
5.2. 2010.gada 29.septembra 29.09.2010. Beverīnas novada pašvaldības domes sēdes
lēmuma (protokols Nr.11, 3§)2. punkts (noteikts 50% ēdināšanas izdevumu apmaksas
pabalsta apmērs pašvaldības iedzīvotājiem, kuri mācās profesionālās, profesionālās
vidējās izglītības iestādēs, kur nav kopgalda, Ls 1.00(viens lats 00 santīmi) dienā).
Lēmums Nr.153 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
3. §
Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2012
„Beverīnas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
(E.Biša)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu,
ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
22.12.2016. apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale,
Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns,
Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumu Nr.11/2016 projektu „Grozījumi 2012.gada 25.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2/2012 „Beverīnas novada pašvaldības nolikums””
(pielikumā).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
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3. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Lēmums Nr.154 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
4. §
Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos
Nr.1/2016 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu “Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā
Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 22.12.2016.
apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna
Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs
Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 /2016 „Grozījumi 2016.gada 25. februāra
saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu””
(pielikumā).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Lēmums Nr.155 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
5. §
Par Beverīnas novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darba kārtības
noteikumiem
(E.Biša)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un
attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 22.12.2016. apvienotās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta
Rambola, Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis
Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darba kārtības
noteikumus (pielikumā).
2. Noteikumi stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.
3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos brīdi spēku zaudē Beverīnas novada pašvaldības, tās
struktūrvienību un iestāžu darba kārtības noteikumi, apstiprināti 25.08.2010 (prot.Nr.10,
5.§).
Lēmums Nr.156 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
6. §
Par grozījumiem noteikumos “Par pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas,
izpildes kārtību”
(I.Ivule)
Ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteju 22.12.2016. apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda
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Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris
Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Izdarīt 2010.gada 28.aprīļa noteikumos “Par pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes kārtību” šādus grozījumus:
1.1. Papildināt 2.3.1. apakšpunktu aiz vārdiem “citu informāciju” ar vārdiem
“atsauci uz Beverīnas novada pašvaldības attīstības dokumentiem un investīciju
plānu”;
1.2. Papildināt 2.6.1.apakšpunktu aiz vārdiem “ieņēmumu klasifikācijai” ar vārdiem
“(klasifikācijas koda divas līdz četras zīmes)”;
1.3. Papildināt 2.6.3. apakšpunktu aiz vārdiem “izdevumu klasifikācijai“ ar vārdiem
“(klasifikācijas koda viena zīme);
1.4. Aizstāt 3.3.punktā vārdus “koda pirmās divas zīmes” ar vārdiem “koda pirmā
zīme”;
1.5. Aizstāt 3.5. punktā vārdus “klasifikatora pirmās divas zīmes” ar vārdiem
“klasifikācijas koda pirmā zīme” un vārdus “koda trešā un ceturtā zīme” ar
vārdiem “koda otrā, trešā un ceturtā zīme”;
1.6. Aizstāt 3.6. punktā vārdus “klasifikatora pirmās divas zīmes” ar vārdiem
“klasifikācijas koda pirmā zīme”.
2. Grozījumi stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.
Lēmums Nr.157 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
7. §
Par Beverīnas novada pašvaldības mēnešalgas noteikšanas nolikuma 1.pielikuma “Tabula
darbinieku mēnešalgas noteikšanai /pēc minimālās algas 380 EUR/” apstiprināšanu
( I.Ivule)
Ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteju 22.12.2016. apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda
Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris
Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības darbinieku mēnešalgas noteikšanas nolikuma 1.
pielikumu “ Tabula darbinieku mēnešalgas noteikšanai /pēc minimālās algas 380 EUR/”.
Lēmuma Nr.158 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.
8. §
Par naudas balvu piešķiršanu
( E.Biša)
Pamatojoties uz 29.01.2014. Beverīnas novada pašvaldības domes institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikuma 46.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 22.12.2016. apvienotās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Romāns
Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS –
nav, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos
lēmumu pieņemšanas ierobežojumus balsošanā nepiedalās Māris Zvirbulis, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt naudas balvas par veiksmīgu 2016.gada budžeta izpildi domes priekšsēdētājam
Mārim Zvirbulim 300 EUR.
5

***
Pamatojoties uz 29.01.2014. Beverīnas novada pašvaldības domes institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikuma 46.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 22.12.2016. apvienotās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris
Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS –
nav, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos
lēmumu pieņemšanas ierobežojumus balsošanā nepiedalās Sergejs Melngāršs, Beverīnas
novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt naudas balvas par veiksmīgu 2016.gada budžeta izpildi deputātam Sergejam
Melngāršam 100 EUR.
***
Pamatojoties uz 29.01.2014. Beverīnas novada pašvaldības domes institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikuma 46.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 22.12.2016. apvienotās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Romāns
Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS –
nav, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos
lēmumu pieņemšanas ierobežojumus balsošanā nepiedalās Cilda Purgale, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt naudas balvas par veiksmīgu 2016.gada budžeta izpildi deputātei Cildai Purgalei
100 EUR.
***
Pamatojoties uz 29.01.2014. Beverīnas novada pašvaldības domes institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikuma 46.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 22.12.2016. apvienotās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Cilda Purgale, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko,
Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, pildot
likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu
pieņemšanas ierobežojumus balsošanā nepiedalās Inguna Kondratjeva, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt naudas balvas par veiksmīgu 2016.gada budžeta izpildi deputātei Ingunai
Kondratjevai 100 EUR.
***
Pamatojoties uz 29.01.2014. Beverīnas novada pašvaldības domes institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikuma 46.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 22.12.2016. apvienotās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Māris Zvirbulis Romāns,
Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS –
nav, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos
lēmumu pieņemšanas ierobežojumus balsošanā nepiedalās Iveta Rambola, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt naudas balvas par veiksmīgu 2016.gada budžeta izpildi deputātei Ivetai Rambolai
100 EUR.
***
Pamatojoties uz 29.01.2014. Beverīnas novada pašvaldības domes institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikuma 46.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 22.12.2016. apvienotās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris
Zvirbulis, Romāns, Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
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Piešķirt naudas balvas par veiksmīgu 2016.gada budžeta izpildi deputātei deputātam
Mārtiņam Ābelem 100 EUR.
***
Pamatojoties uz 29.01.2014. Beverīnas novada pašvaldības domes institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikuma 46.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 22.12.2016. apvienotās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis
Romāns, Vaščenko, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, pildot
likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu
pieņemšanas ierobežojumus balsošanā nepiedalās Sandris Brālēns, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt naudas balvas par veiksmīgu 2016.gada budžeta izpildi deputātam Sandrim
Brālēnam 100 EUR.
***
Pamatojoties uz 29.01.2014. Beverīnas novada pašvaldības domes institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikuma 46.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 22.12.2016. apvienotās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis
Romāns, Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu
pieņemšanas ierobežojumus balsošanā nepiedalās Uldis Podnieks, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt naudas balvas par veiksmīgu 2016.gada budžeta izpildi deputātam Uldim
Podniekam 100 EUR.
***
Pamatojoties uz 29.01.2014. Beverīnas novada pašvaldības domes institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikuma 46.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 22.12.2016. apvienotās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris
Zvirbulis, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS –
nav, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos
lēmumu pieņemšanas ierobežojumus balsošanā nepiedalās Romāns Vaščenko, Beverīnas
novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt naudas balvas par veiksmīgu 2016.gada budžeta izpildi deputātam Romānam
Vaščenko 100 EUR.
***
Ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteju 22.12.2016. apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda
Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris
Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Deputātiem, kuri ieņem algotu darbu pašvaldībā, naudas balvu izmaksāt kā starpību
starp 1.punktā noteikto naudas balvas apmēru un pēc Beverīnas novada pašvaldības
domes institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 42.punkta
nosacījumiem aprēķināto prēmiju.
2. Grāmatvedībai naudas balvas iekļaut darba algas aprēķinā par 2016.gada decembra
mēnesi.
Lēmums Nr.159 sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.
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9. §
Par debitoru parādu izslēgšanu
(I.Ivule)
Veicot norēķinu inventarizāciju, konstatēti neatgūstami debitoru parādi un pārmaksas, kas
veidojušies iepriekšējos gados. Ņemot vērā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komiteju 22.12.2016. apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Romāns
Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Izslēgt no uzskaites un norakstīt izdevumos sekojošus debitoru parādus :
1. Uzskaites kontā 23191 “Norēķini par komunālajiem maksājumiem, ūdeni,
kanalizāciju, apkuri, telpu nomu, īri, atkritumiem”
Debitors
Vārds, Uzvārds
Vārds, Uzvārds
Vārds, Uzvārds
Vārds, Uzvārds
Vārds, Uzvārds
Vārds, Uzvārds

Pakalpojuma veids, parāda dzēšanas iemesls
Par īri- persona mirusi
Par īri - persona mirusi
Par īri - persona mirusi
Par ūdeni un kanalizāciju - persona mirusi
Par īri, ūdeni un kanalizāciju - persona mirusi
Par īri - persona mirusi

Summa EUR
21.64
76.60
695.44
7.62
5.01
25.65

2. No uzskaites izslēgt kontā 23191 “Norēķini par komunālajiem maksājumiem, ūdeni,
kanalizāciju, apkuri, telpu nomu, īri, atkritumiem” izveidojušās pārmaksas:
Kreditors
Vārds, Uzvārds
Vārds, Uzvārds

Pakalpojuma veids, pārmaksas dzēšanas iemesls
Par īri - persona mirusi
Par kanalizāciju - persona mirusi

Summa EUR
22.21
16.55

3. Uzskaites kontā 231911 “Debitoru parādi par remontdarbu izmaksām Sapas mājai”
Debitors
Vārds, Uzvārds

Pakalpojuma veids, parāda dzēšanas iemesls
Par remontdarbiem - persona mirusi

Summa EUR
676.77

4. Zembilances uzskaites kontā 9130 “Bezcerīgie debitora parādi”
Debitors
Vārds, Uzvārds

Pakalpojuma veids, parāda dzēšanas iemesls
Summa EUR
Par komunālajiem pakalpojumiem - persona
74.17
mirusi

Lēmums Nr.160 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
10. §
Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites
(I.Ivule)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Izslēgt no uzskaites sekojošus pamatlīdzekļus :
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Inventāra
Nr./kods

Nosaukums

Sākotnējā Nolietojums Atlikusī
vērtība
vērtība

Vieta,
atbildīgā
persona
Kauguru
pagasta
bibliotēka
D.Miglava

Bibliotēku fonda
grāmatas 22 gab.

63.57

0.00

63.57

Bibliotēku fonda
grāmatas 699
gab.

1502.02

0.00

1502.02

Trikātas
pamatskolas
bibliotēku
fonds
I.Boškina

3840.52

3328.03

512.49

Brenguļu
pagasta
saimniecības
daļas vadītājs
J. Fūrmanis

5406.11

3328.03

2078.08

/P080001 Jonu apkures
sistēma Cempu
bibliotēkā

Kopā

Piezīmes

Nolietotas,
Norakstīšanas
akts
Nr.3./2016010
8.,30.11.2016.
Nolietotas,
saturā
novecojušas
Norakstīšanas
akts Nr. 1., 2.,
21.12.2016.
Apkures
sistēma bojāta,
darbojas
neefektīvi,
nepilda savas
funkcijas

Kopā izslēdzami pamatlīdzekļi sākotnējā vērtībā par summu pieci tūkstoši četri simti seši euro 11
centi, nolietojums trīs tūkstoši trīs simti divdesmit astoņi euro 03 centi, atlikusī vērtībā divi
tūkstoši septiņdesmit astoņi euro 08 centi.
Lēmums Nr.161 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
11. §
Par Beverīnas novada Brenguļu pagasta mājas “Lazdas” apsaimniekošanas maksas
apstiprināšanu
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Beverīnas novada Brenguļu pagasta mājas “Lazdas” apsaimniekošanas maksu
0,23 EUR + PVN (m2) (aprēķins pielikumā).
Lēmums Nr.162 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.
12. §
Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Ūdriņas 2”-4, “Ūdriņas 2”-5 atsavināšanas
veida un nosacītās cenas noteikšanu”
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Pārdot nekustamo īpašumu Trikātas pagastā biroja telpas „Ūdriņas 2”-4 (platība
62.5m2) izsolē ar augšupejošu soli par sākuma cenu 2845.00 EUR (divi tūkstoši astoņi
simti četrdesmit pieci EUR un 00 centi).
2. Pārdot nekustamo īpašumu Trikātas pagastā dzīvokļa „Ūdriņas 2”-5 (platība 83.6 m2)
izsolē ar augšupejošu soli par sākuma cenu 2970.00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti
septiņdesmit EUR un 00 centi).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus (pielikumā).
Lēmums Nr.163 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 3 lp.
13. §
Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā „Gauja 416” atsavināšanu
(Z.Munce)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris
Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0143 uzmērīšanu;
2. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0143 reģistrēšanu Zemesgrāmatā
uz Beverīnas novada pašvaldības vārda;
3. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0143 novērtēšanu;
4. Atsavināt Beverīnas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Kauguru pagastā
„Gauja 416”, kadastra Nr. 9662 002 0328, kurš sastāv no zemes vienības kadastra
apzīmējumu 9662 002 0328, 0.065ha platībā, /Vārds, Uzvārds/.
Lēmums Nr.164 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
14. §
Par mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai 2017. gada janvārī- augustā
(I.Ivule)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Valsts piešķirtā finansējuma sadali starp novada mācību iestādēm veic pašvaldības finanšu
nodaļa atbilstoši 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 447.
2. Mācību iestāžu vadītājiem, veidojot algu tarifikācijas sarakstus par periodu no 2017.gada
01.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam:
2.1. ievērot valsts piešķirtā finansējuma sadali novada mācību iestādēm, nepārsniedzot
pielikumā uzrādīto finansējumu;
2.2. Papildus sadalāmo summu atļaut izmantot gan samaksai par stundām, papildus
pedagoģisko darbu, gan atbalsta personāla un administrācijas atlīdzībai.
2.3. Piemaksa par kvalitātes pakāpēm netiek sadalīta pa izglītības iestādēm, to tarifikācijās
aprēķina atbilstoši katra pedagoga slodzei un iegūtai kvalitātes pakāpei.
3. Izglītības iestāžu, ieskaitot pirmsskolas izglītības iestādes, vadītājiem mēnešalgu noteikt
saskaņā ar MK noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi Pielikuma 3.tabulu,
nosakot augstāko likmi, t.i. par vienu euro mazāk, kā nākoša darba samaksas likme,
vietniekiem 80 % no vadītāja likmes. Ja iestādes vadītāja un vietnieku darba samaksas
finansēšanai nepietiek ar valsts mērķdotāciju, tad starpību sedz no pašvaldības budžeta.
4. Finanšu nodaļai veikt tarifikāciju pārbaudi pirms to iesniegšanas Kocēnu novada izglītības
pārvaldei.
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Lēmums Nr.165 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.
15.§
Par 31.08.2016. noteikumu “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības
finansējums izglītības iestādēs” darbības termiņu
(M.Zvirbulis, S.Brālēns)
Ar Beverīnas novada pašvaldības domes 31.08.2016. lēmumu Nr.109 tika apstiprināti
noteikumi “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības finansējums izglītības
iestādēs” (pielikumā) un noteikts, ka tie ir spēkā līdz 2016.gada 30.septembrim. Ar 06.10.2016.
lēmumu Nr.139 tika noteikts, ka tie ir spēkā līdz 2016.gada 31.decembrim.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris
Zvirbulis, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Noteikt, ka 31.08.2016. noteikumi “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts
pašvaldības finansējums izglītības iestādēs” ir spēkā līdz Beverīnas novada pašvaldības
2017.gada budžeta apstiprināšanai.
Lēmums Nr.166 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
Sēde tiek slēgta plkst.16.00
Pielikumā:
1. Lēmumi Nr.153-Nr.166 ar pielikumiem, pavisam uz 20 lp.
2. Saistošie noteikumi Nr.10/2016 “Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā” un
paskaidrojuma raksts, pavisam uz 5 lp.
3. Saistošie noteikumi Nr.11/2016 “Grozījumi 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.2/2012 “Beverīnas novada pašvaldības nolikums” uz 2 lp.
4. Saistošie noteikumi Nr.2/2012 “Beverīnas novada pašvaldības nolikums” ar grozījumiem
uz 14 lp.
5. Saistošie noteikumi Nr.12/2016 “Grozījumi 2016.gada 25.februāra saistošajos
noteikumos Nr.1/2016 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” ar
pielikumiem, pavisam uz 8 lp.
6. Beverīnas novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darba kārtības noteikumi uz
4 lp.
Sēdes vadītājs
2017.gada ___.______________

M.Zvirbulis

Protokolētāja
2017.gada ___.______________

R.Cielēna

Protokols parakstīts 2017.gada 4.janvārī
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Pielikums
Beverīnas novada pašvaldības domes
2016.gada 29.decembra lēmumam Nr.165
Mērķdotācijas apmērs tarifikācijai 2017. gada janvārim-augustam (bez pakāpes
piemaksām) euro

Izglītības iestāde

Brenguļu sākumskola
5-6 gadīgo bērnu izglītošanai
Pamatizglītības programmai
Interešu izglītības programmai
PII Pasaciņa
5-6 gadīgo bērnu apmācībai
J. Endzelīna Kauguru
pamatskola
Pamatizglītības programmai
Interešu izglītības programmai
Trikātas pamatskola
5-6 gadīgo bērnu apmācībai
Pamatizglītības programmai
Interešu izglītības programmai

Pieļaujamā
korekcija no
2016.gada valsts
finansējuma
atlikuma

Tarifikācijās pirms
kvalitātes pakāpēm

458.77
3365.71
126.05

22.70
59.85
13.22

481.47
3425.56
139.27

1547.45

3.63

1551.08

12805.57
550.43

328.63
5.12

13134.20
555.55

859.70
6986.65
323.54

-38.57
-16.59
4.92

821.13
6970.06
328.46

Finansējuma
apmērs 1
mēnesim
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Pielikums
Beverīnas novada pašvaldības domes
2016.gada 29.decembra lēmumam Nr.162
EUR/
Nr.p.k.
Pozīcijas
1.
Dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti
2.1.Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas uzturēšana (apsekošana,
0.025
iekārtu tīrīšana/ regulēšana, skaitītāju rādījumu nolasīšana, bojāto
posmu/ ventiļu nomaiņa, ūdensvada skalošana)
2.3.Elektroapgādes sistēmas uzturēšana koplietošanas telpās
0.025
(nepārtrauktas darbības nodrošināšana, koplietošanas telpu apgaismes
ķermeņu un slēdžu pārbaude, bojāto detaļu nomaiņa)
2.4.Konstruktīvo elementu uzturēšana (koplietošanas telpu logu un 0.10
durvju apsekošana, drenāžas sistēmas apsekošana un tīrīšana,
inženiertīklu aku apsekošana un tīrīšana, lietus ūdens notekcauruļu
apsekošana un tīrīšana, jumta un kāpņu telpu apsekošana, dūmvadu
un ventilācijas šahtu pārbaude un tīrīšana, transporta izdevumi un
materiāli
Kopā: 0.15
3.
Mājas pārvaldīšanas pakalpojumi:
3.1.Maksājumu aprēķini, norēķinu uzskaite, maksājumu pieņemšana,
norēķini ar pakalpojumu sniedzējiem, gada pārskatu sagatavošana/
uzturēšana, plānoto un faktisko izdevumu pārskatu sagatavošana,
remonta darbu tāmēšana
0.026
3.2.Juridiskie pakalpojumi, līgumu slēgšana, juridisko dokumentu
0.003
sagatavošana, parādu piedziņa, pārstāvniecība tiesā

3.3.Lietvedība, izziņu sagatavošana/ izsniegšana, māju kopsapulču un 0.020
dzīvokļu īpašnieku aptauju organizēšana, iegūto datu apkopošana

4.

3.4.Pārvaldnieka administratīvie izdevumi (administratīvo ēku
0.011
uzturēšana, pasta un sakaru pakalpojumi, informācijas tehnoloģiju
uzturēšana/ datorprogrammas)
Kopā: 0.06
Neparedzētie izdevumi
0.02
Pavisam kopā: 0.23

13

m2

