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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Beverīnas novada Kauguru pagastā
2016.gada 28.janvārī

Nr.2

Sēde sasaukta plkst.15.30
Sēdi sāk plkst.15.30
Sēdi vada – Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sandris Brālēns
Protokolē – pašvaldības sekretāre Raimonda Cielēna
Sēdē piedalās Beverīnas novada pašvaldības domes deputāti:
Cilda Purgale
Inguna Kondratjeva
Iveta Rambola
Māris Zvirbulis
Mārtiņš Ābele
Romāns Vaščenko
Sandris Brālēns
Sergejs Melngāršs
Uldis Podnieks
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki:
Juriskonsulte, izpilddirektora p.i. Daiga Vanaga
Grāmatvede Rudīte Āboliņa
Pašvaldības policijas priekšniece Dace Šmite
Darba kārtība:
1. Pārskats par veikto darbu.
2. Par pamatprincipiem un kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības finansējums izglītības
iestādēs.
3. Par noteikumiem par Beverīnas novada izglītojamo un pedagogu apbalvošanu.
4. Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites.
5. Par Trikātas pagasta bibliotēkas fonda krājuma inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu.
6. Par Beverīnas novada pašvaldības policijas nolikumu.
7. Par nekustamā īpašuma “Blēras”-1 atsavināšanu.
8. Par Beverīnas novada pašvaldības ceļu sakārtošanas plānu 2016. - 2019.
9. Par ceļu satiksmes negadījumu.
10. Par atļauju SIA „Kunturi” izbraukuma tirdzniecībai 2016.gadā.
11. Par sadarbību maršruta “Via Hanseatica” attīstībā.
Sēdes vadītājs S.Brālēns iepazīstina ar izsludināto sēdes darba kārtību.
Ierosina deputāte C.Purgale, neskatīt 8.punktu “Par Beverīnas novada pašvaldības ceļu
sakārtošanas plānu 2016. - 2019.”, jo lēmuma projekts ir sagatavots nepilnīgi, ir norādīti cipari,
par kuriem nevaram spriest un balsot, jo neesam pieņēmuši ne budžetu, ne attīstības programmas
aktualizāciju.
Atbild S.Brālēns, ka dienas kārtībā tam ir jāpaliek, varēs izteikties, kad jautājumu izskatīs,
priekšlikumus, kas lēmumā ir nepareizi, vajadzēja rakstiski iesniegt pirms sēdes.

1.§
Pārskats par veikto darbu
( S.Brālēns)
Ziņo S.Brālēns par būtiskākajiem pasākumiem no 1.-28.janvārim:
- 7.janvārī Brenguļos tiekas saimniecības daļu vadītāji, daļa deputātu un būvinženieris, kad
pirmo reizi tiek skatīts jautājums par Beverīnas novada ceļu sakārtošanas plānu;
- no 11.-25.janvārim Brenguļos tiek organizētas sanāksmes par Beverīnas novada
pašvaldības 2016.gada budžetu un investīciju plānu;
- 12.janvārī – Giterslo biedrības sanāksme par darbu 2015.gadā un gaidāmo braucienu uz
Giterslo š.g. aprīlī un septembrī;
- 22.janvārī – tikšanās ar ZET vadību par elektrības pieslēgumu “Ūdriņās”, februārī tiks
organizēta sanāksme ar iedzīvotājiem.
2.§
Par pamatprincipiem un kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības finansējums izglītības
iestādēs
(S.Brālēns, I.Rambola)
Ziņo S.Brālēns, ka 28.01.2016. saņemts domes deputātes Ivetas Rambolas priekšlikums
veikt izmaiņas noteikumu “Par pamatprincipiem un kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības
finansējums izglītības iestādēs” projektā, kurš tika izskatīts domes komiteju apvienotā sēdē
21.01.2016. un virzīts apstiprināšanai uz domes sēdi.
I.Rambola ierosina:
- 6.6.punktu “individuālais darbs ar izglītojamiem korekcijas grupās un speciālās
programmas grupās:” izteikt šādā redakcijā: “individuālais darbs ar izglītojamajiem
pedagoģiskās korekcijas programmā un speciālās izglītības programmā atbilstoši
izglītojamo skaitam:“;
- 6.6.1.apakšpunktu “J.Endzelīna Kauguru pamatskolai korekcijas pedagoģijas
programma – 2h, speciālās pedagoģijas grupai – 6h” izteikt šādā redakcijā: “J.Endzelīna
Kauguru pamatskolai korekcijas pedagoģijas programma – 3h, speciālās pedagoģijas
grupai – 14h”;
- IV sadaļu “Ja mainās pedagogu mērķdotācijas valsts finansējuma kārtība, pašvaldība no
saviem līdzekļiem papildus finansējumu nepiešķir. Izglītības iestāde nodrošina atlīdzības
izmaksu pārdalot no citiem mērķiem piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma. Ja tas nav
iespējams, dome pārskata izglītības sistēmas finansējuma piešķiršanas kārtību” izteikt
šādā redakcijā: ”Ja mainās pedagogu mērķdotācijas valsts finansējuma kārtība, dome
pārskata izglītības sistēmas finansējuma piešķiršanu”.
Sēdes vadītājs S.Brālēns aicina deputātus balsot par 2 variantiem:
1) Apstiprināt noteikumus “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības
finansējums izglītības iestādēs”, ņemot vērā deputātes I.Rambolas iesniegtos grozījumus;
2) Apstiprināt noteikumus “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības
finansējums izglītības iestādēs”, IV sadaļu atstājot nemainīgu.
Deputāti balso par pirmo lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un 21.panta 23.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis,
Romāns Vaščenko, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET- 2 (Sandris Brālēns, Mārtiņš
Ābele), ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
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Apstiprināt noteikumus “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības
finansējums izglītības iestādēs”, ņemot vērā deputātes I.Rambolas iesniegtos grozījumus
(noteikumi pielikumā).
Lēmums Nr.3 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

3.§
Par noteikumiem par Beverīnas novada izglītojamo un pedagogu apbalvošanu
( I.Rambola)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un 21.panta 23.punktu,
41.panta pirmās daļas otro punktu, ņemot vērā 21.01.2016. Finanšu un attīstības un Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta komiteju apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9
deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele,
Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt noteikumus ”Par Beverīnas novada izglītojamo un pedagogu apbalvošanu”
(noteikumi pielikumā).
Lēmums Nr.4 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
4. §
Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites
( R.Āboliņa)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis
Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt no uzskaites izslēdzamos bojātos un lietošanai nederīgos pamatlīdzekļus
(saraksts pielikumā).
Lēmums Nr.5 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
5. §
Par Trikātas pagasta bibliotēkas fonda krājuma inventarizācijas rezultātu
apstiprināšanu
( R.Āboliņa)
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis
Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Trikātas pagasta bibliotēkas krājuma inventarizācijas rezultātus, pieņemt
pašvaldības grāmatvedības uzskaitē Trikātas bibliotēkas fondā neuzskaitītās grāmatas 81
vienību EUR 20.74 (divdesmit euro 74 centi) vērtībā (izziņa pielikumā).
Lēmums Nr.6 ar pielikumu sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
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6. §
Par Beverīnas novada pašvaldības policijas nolikumu
(D.Šmite)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, ņemot vērā
21.01.2016. Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komiteju apvienotās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta
Rambola, Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs
Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības policijas nolikumu (nolikums pielikumā).
2. Nolikums stājas spēkā ar 28.01.2016.
Lēmums Nr.7 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
7. §
Par nekustamā īpašuma “Blēras”-1 atsavināšanu
( S.Brālēns, M.Zvirbulis, C.Purgale)
Ņemot vērā 21.01.2016. domes komiteju apvienotās sēdē izteiktos priekšlikumus, domē
iesniegti apstiprināšanai divi lēmumu projektu varianti:
VARIANTS 1 – novērtējums plus izdevumi
Atsavināt Beverīnas novada pašvaldībai īpašumā esošo dzīvokļa īpašumu “Blēras”- 1, Līči,
Kauguru pagastā, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma 92.3m2 platībā un 9230/86100 domājamām
daļām no sanatorijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0168 001, pagraba ar kadastra
apzīmējumu 9662 002 0168 008 un zemes ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0199 – pārdodot to
īrniekam /Vārds,Uzvārds/ par EUR 1231.77 (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit viens euro un
77 centi), kur par dzīvokli noteikta cena EUR 773.87 un par zemi EUR 457.90.
VARIANTS 2 – Kadastrālā vērtība plus izdevumi
Atsavināt Beverīnas novada pašvaldībai īpašumā esošo dzīvokļa īpašumu “Blēras”- 1, Līči,
Kauguru pagastā, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma 92.3m2 platībā un 9230/86100 domājamām
daļām no sanatorijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0168 001, pagraba ar kadastra
apzīmējumu 9662 002 0168 008 un zemes ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0199 – pārdodot to
īrniekam /Vārds, Uzvārds/ par EUR 2162.41 (divi tūkstoši viens simts sešdesmit divi euro un 41
centi), kur par dzīvokli noteikta cena EUR 1389.53 un par zemi EUR 772.88.
Ierosina deputāts M.Zvirbulis balsot par 2.variantu.
Izsakās deputāte C.Purgale, ka likumā ir noteikts, ka nedrīkstam pārdot īpašumu par summu,
kas ir zemāka par kadastrālo vērtību.
Sēdes vadītājs aicina balsot par lēmuma projekta 2.variantu.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET –
nav, ATTURAS – 1 (Romāns Vaščenko), Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Atsavināt Beverīnas novada pašvaldībai īpašumā esošo dzīvokļa īpašumu “Blēras”- 1, Līči,
Kauguru pagastā, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma 92.3m2 platībā un 9230/86100 domājamām
daļām no sanatorijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0168 001, pagraba ar kadastra
apzīmējumu 9662 002 0168 008 un zemes ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0199 – pārdodot to
īrniekam /Vārds, Uzvārds/ par EUR 2162.41 (divi tūkstoši viens simts sešdesmit divi euro un 41
centi), kur par dzīvokli noteikta cena EUR 1389.53 un par zemi EUR 772.88.
Lēmums Nr.8 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
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8. §
Par Beverīnas novada pašvaldības ceļu sakārtošanas plānu 2016. - 2019.
( S.Brālēns, I.Kondratjeva, C.Purgale)
Izsakās domes priekšsēdētājs S.Brālēns, ka Beverīnas novadam ir bagātīga vēsture, labi
sasniegumi, taču ekonomiskā situācija nav spīdoša, demogrāfiskā situācija iet uz slikto pusi,
samazinās audzēkņu skaits izglītības iestādē, samazinās kultūras pasākumi, daudzi aizplūst no
novada. Lai pozitīvās lietas nestu rezultātu, ir vajadzīga stipra nākotnes ideja, ir svarīgi likvidēt
novadā esošos vājumus, kā galveno minot ceļa posma Trikāta - Brenguļi un vietējo grants ceļu
sakārtošanu, izmantojot vietējos resursus.
Izsakās deputāte I.Kondratjeva par lēmuma projekta 2.punktu - tikšanās reizēs nerunājām
par pamatbudžeta atlikuma tērēšanu, bet gan par speciālo budžetu.
Izsakās deputāte C.Purgale, ka preambulā uzskaitītais attiecas uz teritorijas plānojumu un
attīstības programmu, mums ir apstiprināts ceļu apsaimniekošanas nolikums, plānu var izstrādāt
arī bez domes lēmuma. Par ES finansējumu - to var izmantot tikai grants ceļu rekonstrukcijai,
esmu pret konkrētu ciparu ierakstīšanas, pirms nav pieņemts 2016.gada budžets un aktualizēts
investīciju plāns.
Sēdes vadītājs S.Brālēns aicina balsot par lēmuma projektu.
Atklāti balsojot: PAR – 4 deputāti (Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Sandris Brālēns, Uldis
Podnieks), PRET – 5 (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Sergejs Melngāršs,
Romāns Vaščenko), ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome lēmuma
projektu:
“Pamatojoties
- uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta 3)punktā minēto, ka: “Vietējā pašvaldība
koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības programmas,
teritorijas plānojumu, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu īstenošanu”;
- uz likuma “Par pašvaldībām “14.pantā noteikto, ka: “Lai izpildītu savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums:
1) izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu,
nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma
administratīvo pārraudzību”;
- uz Beverīnas novada Domes 2012.gada 26.septembra lēmumu Nr. 13 ”Par Beverīnas novada
attīstības programmu 2012.-2018. gadam un Beverīnas novada attīstības stratēģijas 2012.2024. gadam
galīgās redakcijas apstiprināšanu” un tajā noteikto
 stratēģisko mērķi SM1:“Daudzveidīga un mūsdienīga ekonomika un no tā izrietošo
vidējā termiņa prioritātes:VTP1 Saimnieciskās aktivitātes un vietējās nodarbinātības
veicināšana atbalstot dažādu formu kopdarbības attīstību novadā un VTP2
Dzīvojamo namu, sociālās infrastruktūras un ceļu apsaimniekošanas/uzturēšanas
vietējo spēju attīstība”,
 stratēģijas 1.4.punktā noteikto, ka: “Priekšroka uz pašvaldības finansiālo un
administratīvo atbalstu tiek dota vietējiem ražotājiem un pakalpojuma sniedzējiem,
kuri ir apvienojušies kooperatīvos vai citās kopdarbības formās”,
 stratēģijas 2.3.3. punktā Novada prioritāri likvidējamie vājumi noteikto, ka: “Tie ir
jānovērš pirmām kārtām, kā tādi, kas mazina konkrētu stipro pušu radītās šī brīža
priekšrocības” un 2.3.3.1. apakšpunktā precizēto, ka: “Vajā saistība starp novada
ciemiem, pagastiem un Valmieru ir pirmās prioritātes jautājums, taču risināšana
saistīta ar ļoti lieliem finanšu ieguldījumiem divās pozīcijās:
-Brenguļi-Trikāta ceļa rekonstrukcija (cietais segums), Brenguļu-Trikāta ceļa
asfaltēšana pēc nozīmības ir viens no pirmajiem uzdevumiem novada attīstības
programmā un stratēģijā kopumā, jo saistīts ar visa novada attīstības līdzsvarotību
-Esošo pašvaldības grants ceļu atjaunošana un kvalitatīva uzturēšana visa gada
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garumā”
un to, ka “Tieši efektīvas ceļu uzturēšanas organizācijas izveide, kas balstīsies uz vietējiem
resursiem, būs izšķiroša novada attīstībā”;
un ievērojot
- likumā “Par pašvaldībām” 12.pantā minēto, ka: “Pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes
iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar
likumu”;
- 15.panta 2)punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju:”gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana….”, 10) punktā noteikto: “sekmēt
saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba
samazināšanu”;
- 21.panta 23)punktā noteikto: “lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā
minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami
pārskati par šo funkciju izpildi”;
1. Apstiprināt finansējumu laika posmam no 2016.-218.gadam 370 000 EUR apjomā,
kas veidojas no budžeta atlikumiem pamatbudžetā un speciālā budžetā uz 2016.gada
1.janvāri, pašvaldības ceļu sakārtošanai. Šīs summas ietvaros paredzot arī 58 000
EUR pašvaldības līdzfinansējuma daļu ES projekta “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” realizācijai;
2. Budžeta atlikumi turpmākos gados pamatbudžetā un speciālā budžetā, katram
gadam, kā prioritāte, pārceļas uz pašvaldības ceļu sakārtošanas pasākumu
realizāciju;
3. Līdz 2016. gada aprīlim administrācijai un domes priekšsēdētājam izstrādāt un
iesniegt domē, detalizētu pašvaldības ceļu sakārtošanas plānu;
4. ES projekta ietvaros paredzēto ceļa posmu rekonstrukciju, sākotnēji sarindot
sekojošā prioritārā secībā (variantus sagatavot līdz 2016.gada aprīlim):
4.1.
Ceļa posms Trikāta-Brenguļi cietā seguma uzklāšana (panākot atsevišķu
vienošanos ar Latvijas Valsts Ceļiem un VARAM);
4.2.
Sadalot rekonstruējamo ceļa posmus proporcionāli pa pagastiem;
4.3.
Nosakot kritērijus un izvēloties pēc tiem konkrētu ceļu vai ceļa posmus novadā”
nav pieņēmusi, jo pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 34.pantu, lēmums ir pieņemts, ja
par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem.
9. §
Par ceļu satiksmes negadījumu
(S.Brālēns , S.Melngāršs, C.Purgale, M.Zvirbulis)
Deputāti izskata sagatavoto lēmuma projektu:
“Ņemot vērā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 90.pantu, Civillikuma 1645., 1646. un 1647.
pantus, izvērtējot domes priekšsēdētāja S.Brālēna vainas pakāpi satiksmes negadījumā, kas
notika 2016.gada 11.janvārī braucot ar dienesta automašīnu Škoda Octavia, valsts Nr.HC968,
maršrutā Brenguļi-Trikātas pamatskola, radot zaudējumus, atklāti balsojot ......, Beverīnas
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atzīt S.Brālēna vainu par (rupju neuzmanību, vieglu neuzmanību).
2. Radītos zaudējumus segt
- Beverīnas novada pašvaldībai
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- ....% segt Beverīnas novada pašvaldībai, ....% apmērā segt Sandrim Brālēnam
- Sandrim Brālēnam”.”
Informē S.Brālēns, ka jautājums jau tika skatīts komiteju apvienotā sēdē 21.01.2016., kur
tika nolemts veikt automašīnas remonta aprēķinu.
Informē S.Melngāršs par veikto aprēķinu.
Izsakās C.Purgale, ka deputāti nevar vērtēt vainas pakāpi, tas bija jāvērtē policijai.
Izsakās M.Zvirbulis, ka izdevumi pilnībā būtu jāsedz, ja tas nebūtu saistīts ar darba
pienākumu veikšanu, jautājums - kāpēc nav KASKO apdrošināšanas?
Debašu rezultātā deputāti vienojas par diviem lēmuma projektiem:
1) Zaudējumus, kas radušies Beverīnas novada pašvaldībai satiksmes negadījumā, kas
notika 2016.gada 11.janvārī domes priekšsēdētājam braucot ar dienesta automašīnu
Škoda Octavia, valsts Nr.HC968, maršrutā Brenguļi-Trikātas pamatskola, segt
S.Brālēnam;
2) Zaudējumus, kas radušies Beverīnas novada pašvaldībai satiksmes negadījumā, kas
notika 2016.gada 11.janvārī domes priekšsēdētājam braucot ar dienesta automašīnu
Škoda Octavia, valsts Nr.HC968, maršrutā Brenguļi-Trikātas pamatskola, segt Beverīnas
novada pašvaldībai.
Atklāti balsojot: PAR – 1 deputāts (Cilda Purgale), PRET – nav, ATTURAS – 7 (Inguna
Kondratjeva, Iveta Rambola, Sergejs Melngāršs, Romāns Vaščenko Māris Zvirbulis, Mārtiņš
Ābele, Uldis Podnieks), nebalso 1 ( Sandris Brālēns),Beverīnas novada pašvaldības dome
lēmuma projektu: “Zaudējumus, kas radušies Beverīnas novada pašvaldībai satiksmes
negadījumā, kas notika 2016.gada 11.janvārī domes priekšsēdētājam braucot ar dienesta
automašīnu Škoda Octavia, valsts Nr.HC968, maršrutā Brenguļi-Trikātas pamatskola, segt
S.Brālēnam”
nav pieņēmusi, jo pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 34.pantu, lēmums ir pieņemts,
ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem.
Atklāti balsojot: PAR – 2 deputāts (Māris Zvirbulis, Uldis Podnieks), PRET – nav,
ATTURAS – 5 (Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Sergejs Melngāršs, Romāns Vaščenko,
Mārtiņš Ābele), nebalso 1 (Sandris Brālēns), Beverīnas novada pašvaldības dome lēmuma
projektu: “Zaudējumus, kas radušies Beverīnas novada pašvaldībai satiksmes negadījumā, kas
notika 2016.gada 11.janvārī domes priekšsēdētājam braucot ar dienesta automašīnu Škoda
Octavia, valsts Nr.HC968, maršrutā Brenguļi-Trikātas pamatskola, segt Beverīnas novada
pašvaldībai”
nav pieņēmusi, jo pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 34.pantu, lēmums ir pieņemts,
ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem.
10.§
Par atļauju SIA „Kunturi” izbraukuma tirdzniecībai 2016.gadā
( S.Brālēns)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET
– nav, ATTURAS – 1 (Māris Zvirbulis), Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut SIA „Kunturi” izbraukuma tirdzniecību 2016.gadā ar automašīnu MB Atego 815,
valsts reģistrācijas Nr.PO 8371 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 veikala stāvlaukumā;
1.4. Trešdienās plkst. 12:30 – 13:30 Trikātā, stāvlaukumā;
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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.9 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
11.§
Par sadarbību maršruta “Via Hanseatica” attīstībā
( S.Brālēns)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola,
Māris Zvirbulis, Mārtiņš Ābele, Romāns Vaščenko, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks), PRET –
nav, ATTURAS – 1 (Sandris Brālēns), Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Beverīnas novada pašvaldībai neiesaistīties tūrisma maršruta “Via Hanseatica” uzturēšanā
un attīstībā.
Lēmums Nr.10 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Pielikumā:
1. Beverīnas novada pašvaldības domes lēmumi Nr.3 - Nr.10 uz 9 lp.
2. Noteikumi “Par pamatprincipiem un kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības finansējums
izglītības iestādēs” uz 3 lp.
3. Noteikumi “Par Beverīnas novada izglītojamo un pedagogu apbalvošanu” uz 4 lp.
4. Pašvaldības policijas nolikums uz 6 lp.
Sēde tiek slēgta plkst.17.30
Sēdes vadītājs
2016.gada ___.______________

S.Brālēns

Protokolētāja
2016.gada ___.______________

R.Cielēna

Protokols parakstīts 04.02.2016.
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