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Nr. 1

Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēdi atklāj plkst. 10.00
Sēdi vada – Domes priekšsēdētājs Guntis Gladkins
Protokolē – Administratīvās nodaļas lietvedības sekretāre Inta Ferdere
Piedalās deputāti:
Guntis Gladkins
Agnese Reuta
Madars Zariņš
Inguna Ločmele
Dana Alpeusa
Madars Kalniņš
Guna Ķibere
Ilze Leska
Jānis Galzons
Armands Taims
Aiga Siliņa
Modris Karselis
Dairis Šmits
Edgars Bārens
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Izpilddirektors Ivo Virsis
Finanšu nodaļas vadītāja Anete Āre
Administratīvās nodaļas vadītāja Daiga Vanaga
Sēdē nepiedalās: deputāte Inese Vīksna - attaisnojošu iemeslu dēļ
Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā
Domes sēdes vadītājs G.Gladkins aicina deputātus balsot par 2019.gada 24.janvāra
Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu.
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna
Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands
Taims, Aiga Siliņa, Modris Karselis, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības domes 2019.gada 24.janvāra sēdes darba kārtību.
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Darba kārtība:
1. Par valsts budžeta dotācijas sadalījumu Rūjienas novada sporta skolas pedagogu algām
2. Par Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada finansiālu atbalstu Rūjienas novada
nevalstiskajām organizācijām, kuru darbība saistīta ar kultūras, sporta un sociālo jomu
3. Par saistošo noteikumu Nr. 1/2019 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada budžetu”
apstiprināšanu
4. Par Rūjienas novada pašvaldības personas datu apstrādes nolikuma apstiprināšanu
5. Par deleģējuma līgumu slēgšanu ar Kocēnu novada domi par Izglītības pārvaldes
pakalpojumu sniegšanu
6. Par kārtību, kādā tiek noteikti sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecību mērījumi
un koeficienta noteikšana pārrēķinam no masas uz tilpuma mērvienībām
7. Par funkciju Deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu
atbildību “Rūjienas siltums”
8. Par Jauniešu brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīniju apstiprināšanu
9. Par konkursa „Rūjienas novada gada Jaunietis 2019” nolikuma apstiprināšanu
10. Par Rūjienas novada jauniešu projekta konkursa nolikuma apstiprināšanu
11. Par maksas pakalpojuma Rūjienas multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā
noteikšanu
12. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
13. Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 5, Rūjienā, Rūjienas novadā uzsākšanu
14. Par zemes nomu Ābeļu ielā 10, Rūjienā, Rūjienas novadā
15. Par zemes nomu Plūmju ielā 12, Rūjienā, Rūjienas novadā
16. Par nekustamā īpašuma „Virķēnu pasta nodaļa”, Virķēnu muiža” un „Virķēnu centrs”
Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, ēku un būvju adreses maiņu
17. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Krancīši”
18. Par nekustamā īpašuma „Robežnieki” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanu
19. Par nekustamā īpašuma „Sētiņas”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, nosaukuma un ēku
adreses maiņu
20. Par zemes ierīcības projekta „Sildedži” apstiprināšanu
21. Par Rūjienas novada ģerboņa izmantošanas atļauju komerciālam mērķim – suvenīraauduma maisiņu izgatavošanai
22. Par atļauju amatu savienošanai Egitai Reiziņai

1. §
Par valsts budžeta dotācijas sadalījumu Rūjienas novada sporta skolas pedagogu algām
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445
,,Pedagogu darba samaksas noteikumi’’, LR Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta
noteikumiem Nr.508 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas” un LR Izglītības un zinātnes ministrijas 09.01.2019. rīkojumu Nr.1-2/19/6 “Par
valsts dotācijas apmēra noteikšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm
2019.gadam”, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars
Zariņš, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis
Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa, Modris Karselis, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts budžeta dotācijas sadalījumu no 2019.gada janvāra līdz decembrim:
1.1. nosakot pedagoģisko darbinieku algas likmi:
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Pedagoga amata (profesijas) nosaukums
Pedagogs

Par likmi euro
740,00

1.2. noteikt pedagogiem darba slodzi 30 stundas nedēļā;
1.3. izglītības iestādes direktoram papildus pedagoģiskā darba apjoms kopā ar tarificēto
vadītāja darba likmi nedrīkst pārsniegt 7 stundas nedēļā, bet pārējiem
pedagoģiskajiem darbiniekiem nedēļas darba apjoms nedrīkst pārsniegt 40 tarificētās
stundas.
2. Apstiprināt pašvaldības finansējumu Rūjienas novada sporta skolas vadītāja atalgojumam no
2019.gada janvāra līdz decembrim
Izglītības iestādē,
Likmju skaits no
kurā ir šāds
Par likmi euro
pašvaldības budžeta
izglītojamo skaits:
Direktors
No 151 līdz 300
1
1 050,00
3. Apstiprināt pašvaldības finansējumu Rūjienas novada sporta skolai, nosakot pedagoģisko
darbinieku algas likmi:
Likmju skaits no
Pedagoga amata
Par likmi euro
(profesijas) nosaukums
pašvaldības budžeta
Pedagogs
740,00
0,714
Pedagogs
710,00
0,143
3.1. noteikt pedagogiem darba slodzi 30 stundas nedēļā.
4. Izglītības iestādes direktors nodrošina pedagogu darba samaksas sadali piešķirtā finansējuma
ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ievērojot šī
lēmuma 1., 2. punktā minētos nosacījumus.
5. Izglītības iestādes direktoram līdz 28.01.2019. iesniegt Rūjienas novada pašvaldībā iestādes
pedagoģisko darbinieku tarifikāciju.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram un Finanšu
nodaļas vadītājai.

2. §
Par Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada finansiālu atbalstu Rūjienas novada
nevalstiskajām organizācijām, kuru darbība saistīta ar kultūras, sporta un sociālo jomu
(G.Gladkins)
Biedrības savos iesniegumos līdzfinansējuma pieprasījumam 2019.gadā lūgušas
pašvaldības atbalstu 28 768,00 euro apmērā. Izvērtējot pašvaldības budžeta iespējas 2019.gadā
un iesniegto pieteikumu atbilstību un pamatojumu, plānots biedrību atbalstam paredzēt līdzekļus
pašvaldības budžetā 10 600 euro apmērā. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu
„Par pašvaldībām” 12. pantu, 14.panta 2.daļas 2., 3.punktu, 15.panta 1.daļas 5., 6.punktu,
21.panta 1.daļas 2.punktu un 27.punktu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins,
Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Guna Ķibere,
Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa, Modris Karselis, Dairis Šmits, Edgars
Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu 2019.gadā 20 000 euro apmērā t.sk.:
EUR 2 100,00;
1.1.Biedrībai „Oleru muiža”
1.2.Biedrībai „Rūjienas Ievas”
EUR 1 500,00;
1.3.Biedrībai „Sporta klubs Rūjiena”
EUR 7 000,00.
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2. Administratīvajai nodaļai sagatavot līgumus ar biedrībām par finansējuma piešķiršanu un
par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram un
Finanšu nodaļas vadītājai.

3. §
Par saistošo noteikumu Nr. 1/2019 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada
budžetu” apstiprināšanu
(A.Āre, G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
likumu „Par budžetu un finanšu vadību” 6.pantu un 41.pantu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš,
Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons,
Armands Taims, Aiga Siliņa, Modris Karselis, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1/2019 „Par Rūjienas novada pašvaldības
2019.gada budžetu” ar pielikumiem. Saistošie noteikumi pielikumā.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
4. §
Par Rūjienas novada pašvaldības personas datu apstrādes nolikuma apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas valsts kontroles, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, kas cita starpā nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu
nolikumus, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos
normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas un 06.12.2018. finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna
Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands
Taims, Aiga Siliņa, Modris Karselis, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības personas datu apstrādes nolikumu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors Ivo Virsis.
Pielikumā:

Rūjienas novada pašvaldības personas datu apstrādes nolikums.
Rūjienas novada pašvaldības datu apstrādes reģistrs.

5. §
Par deleģējuma līgumu slēgšanu ar Kocēnu novada domi par Izglītības pārvaldes
pakalpojumu sniegšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz “Izglītības likuma” 18.panta trešo daļu, kas nosaka, “Novadu pašvaldības
var apvienoties vienas vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības jomā, savstarpēji vienojoties
par finansēšanas kārtību”, likuma “Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, kas nosaka,
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“Pašvaldības pēc savstarpējas vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo
funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju izpildes nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome.
Pamatojoties uz šo lēmumu, tiek noslēgts rakstveida līgums, kurā paredzēti funkciju izpildes
finansēšanas avoti”, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, “Pašvaldības autonomā
funkcija ir: gādāt par iedzīvotāju izglītību” un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu, kas nosaka, “Publiska persona var deleģēt privātpersonai
vai citai publiskai personai (turpmāk – pilnvarotā persona) pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā
persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk”, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis
Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Guna
Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa, Modris Karselis, Dairis Šmits,
Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Deleģēt Kocēnu novada domei, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.90009114171, juridiskā
adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, no likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā izrietošus pārvaldes uzdevumus.
2. Slēgt līgumu ar Kocēnu novada domi par deleģētās funkcijas apjomu un realizēšanas kārtību.
3. Noteikt termiņu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim (ieskaitot).
4. Finansējumu nodrošināt no Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada budžeta līdzekļiem.
5. Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivo Virsim nodrošināt lēmuma izpildi.
6. §
Par kārtību, kādā tiek noteikti sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecību mērījumi
un koeficienta noteikšana pārrēķinam no masas uz tilpuma mērvienībām
(G.Gladkins)
Rūjienas novada pašvaldība ir saņēmusi no SIA “ZAAO” 2018. gada 27. decembrī vēstuli
Nr. RNP/3-6/18/1239 aicinot pašvaldību apstiprināt vēstulei pievienoto kārtību koeficienta
noteikšanai pārrēķinam no masas uz tilpuma mērvienībām.
SIA “ZAAO” informē, ka tā atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 21.augusta
noteikumiem Nr. 537 “Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījumu veikšanas
kārtība un nosacījumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.537) ir sagatavojusi kārtību, kādā nosakāms
koeficients pārejai no tilpuma vienībām uz masas vienībām.
Minētā kārtība sagatavota atbilstoši Noteikumu Nr.537 3.2.punkta metodei, kas noteic,
ka sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecību nosaka, veicot katra atkritumu konteinera
tilpuma fiksēšanu tā iztukšošanas vietā atbilstoši šo noteikumu 5. punktam izvēlētajos sadzīves
atkritumu savākšanas maršrutos, kā arī nodrošinot attiecīgās atkritumu kravas svēršanu atkritumu
pārkraušanas stacijā vai atkritumu poligonā, pirms tam vienojoties ar attiecīgo pašvaldību par
atkritumu pārkraušanas staciju vai atkritumu poligonu, kurā notiks attiecīgās atkritumu kravas
svēršana.
Noteikumu Nr.537 5.punktā noteikts, ka pirms tiek uzsākta atkritumu masas un tilpuma
attiecības noteikšana, atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldība atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 18. pantam ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, un pašvaldība rakstiski
vienojas par:
1) attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā piemērojamo sadzīves
atkritumu masas un tilpuma attiecības noteikšanas veidu atbilstoši šo noteikumu 3.
punktam;
2) atkritumu savākšanas maršrutiem un datumiem, kuros tiks veikta sadzīves atkritumu
masas un tilpuma attiecības noteikšana;
3) pašvaldības pārstāvja dalību sadzīves atkritumu masas un tilpuma noteikšanā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka ar SIA “ZAAO” atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 18. pantam ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
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pašvaldības administratīvajā teritorijā, un ievērojot Ministru kabineta 2018.gada 21.augusta
noteikumu Nr. 537 “Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījumu veikšanas kārtība
un nosacījumi” prasības, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta,
Madars Zariņš, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis
Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa, Modris Karselis, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA ZAAO 2018. gada 27. decembrī sagatavoto kārtību “Kārtības koeficienta
noteikšanai pārrēķinam no masas uz tilpuma mērvienībām”
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir izpilddirektors.
Pielikumā: Kārtība “Kārtības koeficienta noteikšanai pārrēķinam no masas uz tilpuma
mērvienībām”
7. §
Par funkciju Deleģēšanas līgumu ar Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“Rūjienas siltums”
(G.Gladkins)
Lai realizētu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās
pašvaldības autonomās funkcijas, t.sk. organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu
savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds,
2013.gada 12.aprīlī ar Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Rūjienas siltums”
(turpmāk tekstā – PSIA “Rūjienas siltums “) tika noslēgts Deleģēšanas līgums ar darbības
termiņu no 2013.gada 12.aprīļa līdz 2023.gada 12.aprīlim (ieskaitot).
Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmo
un otro daļu, 43. panta otro daļu, 45. panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 1.punktu, Rūjienas novada domes 2013.gada 11.aprīļa lēmumu /protokols nr.5, 7§/,
atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna
Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands
Taims, Aiga Siliņa, Modris Karselis, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Izteikt Deleģēšanas līgumu ar PSIA “Rūjienas siltums” jaunā redakcijā.
2. Rūjienas novada domes lietvedības sekretārei lēmuma 1.punktā noteikto Deleģēšanas līgumu
nosūtīt saskaņošanai Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālas attīstības
ministrijai.
3. Pilnvarot Deleģēšanas līgumu parakstīt Rūjienas novada domes priekšsēdētājam pēc
Deleģēšanas līguma saskaņošanas ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālas
attīstības ministriju.
4. Lēmuma izpildi kontrolēt Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Deleģēšanas līgums uz 7 lapām

8. §
Par Jauniešu brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīniju apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Rūjienas Multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs ir izstrādājis Rūjienas novada
Jauniešu brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīnijas, kas nosaka:
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1) kārtību, kādā tiek apliecināta personas pieredze, kas gūta, ilgstoši veicot brīvprātīgo darbu
biedrībā, nodibinājumā, kā arī valsts vai pašvaldības iestādē Rūjienas novadā,
2) brīvprātīgā darba organizēšanas kārtību, lai nodrošinātu vienotas brīvprātīgā darba sistēmas
ieviešanu Rūjienas novadā.
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna
Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands
Taims, Aiga Siliņa, Modris Karselis, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Apstiprināt Jauniešu brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīnijas.
Par atbildīgo noteikt Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra vadītāju Dainu Rozi.
9. §
Par konkursa „Rūjienas novada gada Jaunietis 2019” nolikuma apstiprināšanu
(G.Gladkins)

Lai veicinātu Rūjienas novada jauniešu izaugsmi un iesaistīšanos novada sabiedriskajā
dzīvē, apzinātu aktīvākos jauniešus un tos apbalvotu, Multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu
centrs ir izstrādājis konkursa “Rūjienas novada gada Jaunietis 2019” nolikumu.
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna
Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands
Taims, Aiga Siliņa, Modris Karselis, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa „Rūjienas novada gada Jaunietis 2019” nolikumu.
2. Par atbildīgo noteikt Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra vadītāju Dainu Rozi.
Pielikumā: Nolikums uz 4 lapām
10. §
Par Rūjienas novada jauniešu projekta konkursa nolikuma apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Rūjienas Multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs ir izstrādājis nolikumu Rūjienas
novada jauniešu projektu konkursam ar mērķi sniegt finansiālu atbalstu jauniešu idejām, veicināt
Rūjienas novada jauniešu iniciatīvu, izaugsmi un līdzdalību sabiedriskajos procesos Rūjienas
novadā.
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna
Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands
Taims, Aiga Siliņa, Modris Karselis, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Rūjienas novada jauniešu projekta konkursa nolikumu.
2. Par atbildīgo noteikt Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra vadītāju Dainu Rozi.
Pielikumā: Nolikums uz 9 lapām
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11. §
Par maksas pakalpojuma Rūjienas Multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā
noteikšanu
(G.Gladkins)
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna
Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands
Taims, Aiga Siliņa, Modris Karselis, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt maksas pakalpojuma izcenojumu par …… uzturēšanos Multifunkcionālā
jauniešu iniciatīvu centra telpās, 130,00 EUR (ieskaitot PVN) mēnesī.
12. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
(G.Gladkins)
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 25.panta
pirmo daļu, 28.panta pirmo daļu, 51.panta pirmo daļu, 55.panta pirmās daļas 1.punktu, 59.panta
pirmo daļu, 62.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 11.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Latvijas Republikas
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto
dzīvesvietu” 2.punktu un Rūjienas novada pašvaldības Dzīvesvietas anulēšanas komisijas
2019.gada 16.janvāra lēmumu,
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna
Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands
Taims, Aiga Siliņa, Modris Karselis, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par S.T., personas kods …., deklarēto dzīvesvietu ….., Rūjienā, Rūjienas
novadā, ar lēmuma pieņemšanas brīdi 24.01.2019.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā Valmieras tiesu namā V.Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
13. §
Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 5, Rūjienā, Rūjienas novadā uzsākšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz “Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu; “Par
pašvaldībām” 15.panta. pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.
505 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2.punktu, 13 un 34.punktu un Rūjienas
novada domes 2012.gada 19.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.9 “Par Rūjienas novada
teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam” (apstiprināti ar Rūjienas novada domes 2012.gada
19.jūlija lēmumu /protokols Nr.7, 48#/) 1.pielikuma otro daļu “Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” un zemes komisijas 2019.gada 10.janvāra protokolu Nr.1, 1§, atklāti
balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna Ločmele,
Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Aiga
Siliņa, Modris Karselis, Dairis Šmits); PRET – 1 (Edgars Bārens); ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
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1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Rīgas iela 5, Rūjienā,
Rūjienas novadā, kadastra Nr. 9615 001 0604, paredzot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9615 001 0604 sadalīšanu divās atsevišķās zemes vienībās atbilstoši šī lēmuma grafiskajam
pielikumam:
1.1. Zemes vienība 452m2 platībā (grafiskajā pielikumā zemes vienība Nr.1),
1.2. Zemes vienība 1000m2 platībā (grafiskajā pielikumā zemes vienība Nr.2).
Veicot zemes ierīcības projekta izstrādi un kadastrālo uzmērīšanu, izveidoto zemes vienību
platības var tikt precizētas.
2. Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei:
2.1.pieprasīt projekta izstrādes nosacījumus no šādām institūcijām:
2.1.1. Dabas aizsardzības pārvalde;
2.2 Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
2.2.1. to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas
zemes ierīcības projekta teritorijā;
2.2.2. zemes gabala īpašnieku;
2.2.3. citām institūcijām atbilstoši LR 02.08.2016. MK noteikumu Nr. 505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām;
2.2.4. Kocēnu novada būvvaldi;
2.3. izstrādāt saskaņā ar Rūjienas novada domes 2012. gada 19. jūlija saistošajiem noteikumiem
Nr. 9 „Par Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012 - 2024. gadam”;
2.4. konkretizēt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus;
2.5. zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķu priekšlikums;
2.6. zemes vienību adresācijas priekšlikums;
2.7. kā kartogrāfisko materiāla pamatni izmantot aktuālu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9615 001 0604 robežu plānu. Projekta mērogs 1:500 vai 1:1000;
2.8. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes
vienībām.
Pielikumā:

Zemes ierīcības projekta priekšlikums nekustamā īpašuma Rīgas iela 5, Rūjiena,
kadastra Nr. 9615 001 0604 sadalīšanai

*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
14. §
Par zemes nomu Ābeļu ielā 10, Rūjienā, Rūjienas novadā
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta otro daļu un MK
01.07.2018.gada noteikumu Nr.350 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” sesto daļu “Neizpirktās pilsētas zemes iznomāšana” 113.punktu un
pirmās daļas “Vispārīgie jautājumi” 5. punktu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis
Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Guna
Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa, Modris Karselis, Dairis Šmits,
Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma Ābeļu iela 10, Rūjienā, Rūjienas novadā
sastāvā esošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 9615 002 1312, platība 600m2, nomu un
noteikt:
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1.1. zemes nomas līguma un zemes nomas tiesību termiņu no 01.01.2019. līdz 31.12.2028.
(nomas termiņš desmit gadi),
1.2. zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk
kā euro 28.00 gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN)
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus,
1.3. ja tiesību aktos tiks paredzēta zemes nomas maksas reglamentācija, zemes vienības nomas
maksa var tikt pārskatīta atbilstoši attiecīgajiem likumiem, Ministru kabineta normatīvajiem
aktiem vai pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
3. Nomniekam mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja
nomnieks mēneša laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav
spēkā.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
15. §
Par zemes nomu Plūmju ielā 12, Rūjienā, Rūjienas novadā
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta otro daļu un MK
01.07.2018.gada noteikumu Nr.350 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” sesto daļu “Neizpirktās pilsētas zemes iznomāšana” 113.punktu un
pirmās daļas “Vispārīgie jautājumi” 5. punktu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis
Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Guna
Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa, Modris Karselis, Dairis Šmits,
Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar par nekustamā īpašuma Plūmju iela 12, Rūjienā, Rūjienas
novadā (kadastra Nr.9615 002 0408) sastāvā esošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 9615
002 0408, platība 746m2, nomu un noteikt:
1.1. zemes nomas līguma un zemes nomas tiesību termiņu no 01.01.2019. līdz 31.12.2028.
(nomas termiņš desmit gadi),
1.2. zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk
kā euro 28.00 gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN)
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.
1.3. ja tiesību aktos tiks paredzēta zemes nomas maksas reglamentācija, zemes vienības nomas
maksa var tikt pārskatīta atbilstoši attiecīgajiem likumiem, Ministru kabineta normatīvajiem
aktiem vai pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
3. Nomniekam mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja
nomnieks mēneša laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav
spēkā.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
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16. §
Par nekustamā īpašuma „Virķēnu pasta nodaļa”, Virķēnu muiža” un „Virķēnu centrs”
Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, ēku un būvju adreses maiņu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 2005. gada
1. decembra likuma "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 53. un 84. pantu, 2015. gada
8. decembra MK noteikumu Nr.698 "Adresācijas noteikumi" 9. un 52. punktu, 12.1., 29.1., 2.9
un 49.3 apakšpunktu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta,
Madars Zariņš, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis
Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa, Modris Karselis, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt adresi SIA „Altius Parks”, reģistrācijas Nr. 44103015852 piederošā nekustamā
īpašuma „Virķēnu centrs” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9694 005 0119 un uz tās
esošām zemāk minētajām ēkām un būvēm:
Nr.
p.k.
1.

Īpašuma
nosaukums
„Virķēnu
centrs”

Zemes vienības
apzīmējums
9694 005 0119

Būves kadastra
apzīmējums
9694 005 0119 001

2.

„Virķēnu
centrs”

9694 005 0119

9694 005 0119 018

3.

„Virķēnu
centrs”

9694 005 0119

9694 005 0119 019

4.

„Virķēnu
centrs”

9694 005 0119

9694 005 0119 020

5

„Virķēnu
centrs”

9694 005 0119

9694 005 0119 021

6.

„Virķēnu
centrs”

9694 005 0119

9694 005 0119 027

7.

„Virķēnu
centrs”

9694 005 0119

9694 005 0119 028

8.

„Virķēnu
centrs”

9694 005 0119

9694 005 0119 029

Būves esošā adrese

Būves jaunā adrese

„Rūjienas arodģimnāzija”,
Virķēni, Vilpulkas pagasts,
Rūjienas novads, LV-4241
„Rūjienas arodģimnāzija”,
Virķēni, Vilpulkas pagasts,
Rūjienas novads, LV-4241
„Rūjienas arodģimnāzija”,
Virķēni, Vilpulkas pagasts,
Rūjienas novads, LV-4241
„Rūjienas arodģimnāzija”,
Virķēni, Vilpulkas pagasts,
Rūjienas novads, LV-4241
„Rūjienas arodģimnāzija”,
Virķēni, Vilpulkas pagasts,
Rūjienas novads, LV-4241
„Rūjienas arodģimnāzija”,
Virķēni, Vilpulkas pagasts,
Rūjienas novads, LV-4241
„Rūjienas arodģimnāzija”,
Virķēni, Vilpulkas pagasts,
Rūjienas novads, LV-4241
„Rūjienas arodģimnāzija”,
Virķēni, Vilpulkas pagasts,
Rūjienas novads, LV-4241

„Virķēnu centrs”, Virķēni,
Vilpulkas pagasts, Rūjienas
novads, LV0-4241
„Virķēnu centrs”, Virķēni,
Vilpulkas pagasts, Rūjienas
novads, LV0-4241
„Virķēnu centrs”, Virķēni,
Vilpulkas pagasts, Rūjienas
novads, LV0-4241
„Virķēnu centrs”, Virķēni,
Vilpulkas pagasts, Rūjienas
novads, LV0-4241
„Virķēnu centrs”, Virķēni,
Vilpulkas pagasts, Rūjienas
novads, LV0-4241
„Virķēnu centrs”, Virķēni,
Vilpulkas pagasts, Rūjienas
novads, LV0-4241
„Virķēnu centrs”, Virķēni,
Vilpulkas pagasts, Rūjienas
novads, LV0-4241
„Virķēnu centrs”, Virķēni,
Vilpulkas pagasts, Rūjienas
novads, LV0-4241

2. Mainīt adresi SIA „Altius Parks”, reģistrācijas Nr. 44103015852 piederošā nekustamā
īpašuma „Virķēnu muiža” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9694 005 0167 un uz tās
esošām zemāk minētajām ēkām un būvēm:
Nr.
p.k.
1.

Īpašuma
nosaukums
„Virķēnu
muiža”

Zemes vienības
apzīmējums
9694 005 0167

Būves kadastra
apzīmējums
9694 005 0119 010

2.

„Virķēnu
muiža”

9694 005 0167

9694 005 0119 011

3.

„Virķēnu
muiža”

9694 005 0167

9694 005 0119 013

4.

„Virķēnu
muiža”

9694 005 0167

9694 005 0119 015

5.

„Virķēnu
muiža”

9694 005 0167

9694 005 0119 016

6.

„Virķēnu
muiža”

9694 005 0167

9694 005 0167 001

7.

„Virķēnu
muiža”

9694 005 0167

9694 005 0167 002

Būves esošā adrese

Būves jaunā adrese

„Rūjienas arodģimnāzija”,
Virķēni, Vilpulkas pagasts,
Rūjienas novads, LV-4241
„Rūjienas arodģimnāzija”,
Virķēni, Vilpulkas pagasts,
Rūjienas novads, LV-4241
„Rūjienas arodģimnāzija”,
Virķēni, Vilpulkas pagasts,
Rūjienas novads, LV-4241
„Rūjienas arodģimnāzija”,
Virķēni, Vilpulkas pagasts,
Rūjienas novads, LV-4241
„Rūjienas arodģimnāzija”,
Virķēni, Vilpulkas pagasts,
Rūjienas novads, LV-4241
„Rūjienas arodģimnāzija”,
Virķēni, Vilpulkas pagasts,
Rūjienas novads, LV-4241
„Rūjienas arodģimnāzija”,
Virķēni, Vilpulkas pagasts,
Rūjienas novads, LV-4241

„Virķēnu muiža”, Virķēni,
Vilpulkas pagasts, Rūjienas
novads, LV-4241
„Virķēnu muiža”, Virķēni,
Vilpulkas pagasts, Rūjienas
novads, LV-4241
„Virķēnu muiža”, Virķēni,
Vilpulkas pagasts, Rūjienas
novads, LV-4241
„Virķēnu muiža”, Virķēni,
Vilpulkas pagasts, Rūjienas
novads, LV-4241
„Virķēnu muiža”, Virķēni,
Vilpulkas pagasts, Rūjienas
novads, LV-4241
„Virķēnu muiža”, Virķēni,
Vilpulkas pagasts, Rūjienas
novads, LV-4241
„Virķēnu muiža”, Virķēni,
Vilpulkas pagasts, Rūjienas
novads, LV-4241
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8.

„Virķēnu
muiža”

9694 005 0167

9694 005 0167 005

9.

„Virķēnu
muiža”

9694 005 0167

9694 005 0167 007

„Rūjienas arodģimnāzija”,
Virķēni, Vilpulkas pagasts,
Rūjienas novads, LV-4241
„Rūjienas arodģimnāzija”,
Virķēni, Vilpulkas pagasts,
Rūjienas novads, LV-4241

„Virķēnu muiža”, Virķēni,
Vilpulkas pagasts, Rūjienas
novads, LV-4241
„Virķēnu muiža”, Virķēni,
Vilpulkas pagasts, Rūjienas
novads, LV-4241

3. Mainīt adresi SIA „Altius Parks”, reģistrācijas Nr. 44103015852 piederošam
namīpašumam „Virķēnu pasta nodaļa” ar kadastra Nr. 9694 505 0001:
Nr.
p.k.
1.

Īpašuma
nosaukums
„Virķēnu pasta
nodaļa”

Zemes vienības
apzīmējums
9694 005 0168

Būves kadastra
apzīmējums
9694 005 0119 024

Būves esošā adrese

Būves jaunā adrese

„Virķēnu pasta nodaļa”,
Virķēni, Vilpulkas pagasts,
Rūjienas novads LV-4241

„Virķēnu pasts”, Virķēni,
Vilpulkas pagasts, Rūjienas
novads LV-4241

*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
17. §
Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Krancīši”
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz 02.08.2016 MK noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 11.2. punktu, 13. Punktu un 34. Punktu un Rūjienas novada domes 2012. gada 19.
jūlija saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012 - 2024. gadam”
(1.pielikuma) otrās daļas „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” 8.1 punktu, atklāti
balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna Ločmele,
Dana Alpeusa, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa, Modris
Karselis, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās
Madars Kalniņš, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Krancīši” ar kadastra
numuru 9694 004 0044, paredzot nekustamā īpašuma sadalīšanu 2 nekustamajos īpašumos, un
piecās zemes vienībās atbilstoši šī lēmuma grafiskajam priekšlikumam:
1.1.Esošā īpašuma „Krancīši” sastāvā paliekošās zemes vienības ~ 9.0 ha un ~9.4 ha
platībā (grafiskajā pielikumā zemes gabali Nr.1 un Nr. 2).
1.2.Atdalāmās zemes vienības ~ 24.8 ha, ~9.8 ha un ~1.9 ha platībā (grafiskajā pielikumā
zemes gabali Nr.3, Nr.4 un Nr.5), iekļaujamas jauna īpašuma sastāvā.
Veicot zemes ierīcības projekta izstrādi un kadastrālo uzmērīšanu, platības var tikt
precizētas.
2. Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei:
2.1. Pieprasīt projekta izstrādes nosacījumus no šādām institūcijām:
2.1.1. Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts ceļi”,
2.2. zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
2.2.1. to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas zemes
ierīcības projekta teritorijā;
2.2.2. zemes gabala īpašnieku;
2.2.3. citām institūcijām atbilstoši LR 02.08.2016. MK noteikumu Nr. 505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām,
2.3. izstrādāt saskaņā ar Rūjienas novada domes 2012. gada 19. jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr. 9 „Par Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012 - 2024. gadam”,
2.4. konkretizēt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus,
2.5. kā kartogrāfisko materiāla pamatni izmantot aktuālu nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru 9694 004 0044 robežu plānu. Projekta mērogs 1:5 000 vai 1:10 000,
2.6. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām
zemes vienībām.
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3. Atdalāmās zemes vienības Nr.3 ~ 24.8 ha platībā, Nr.4 ~9.8 ha platībā un Nr.5 ~1.9 ha
platībā (skatīt grafiskajā pielikumā) pievienot jauna īpašuma sastāvā un piešķirt nekustamā
īpašuma nosaukumu „Krancīšu mežs”.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
18. §
Par nekustamā īpašuma „Robežnieki” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1. panta 14. punktu,
likuma "Valsts valodas likums" 18. pantu un Rūjienas novada pašvaldības 2012. gada 19. jūlija
saistošo noteikumu Nr.9 „Par Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012-2024. gadam”
(1.pielikuma) otrās daļas „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” 8.1 punktu, atklāti
balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna Ločmele,
Dana Alpeusa, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa, Modris
Karselis, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās
Madars Kalniņš, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Robežnieki” (kadastra numurs 9694 005 0016,
atrodas Vilpulkas pagastā), kurš sastāv no 6 zemes vienībām 74.32 ha kopplatībā izveidojot divus
nekustamos īpašumus;
2. Atdalāmajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 9694 005 0091, platība 20.37 ha, piešķirt nosaukumu „Alberingi”;
3. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir piecas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 9694 005 0016, platība 10.30 ha, 9694 005 0017, platība 15.0, 9694 005
0018, platība 5.7 ha, 9694 004 0004, platība 8.4 ha, 9694 005 0090, platība 14.55 ha, saglabāt
nosaukumu „Robežnieki”.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
19. §
Par nekustamā īpašuma „Sētiņas”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, nosaukuma un
ēku adreses maiņu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 2005. gada
1. decembra likuma "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 53. un 84. pantu, 2015. gada
8. decembra MK noteikumu Nr.698 "Adresācijas noteikumi" 9. un 52. Punktu, 12.1., 29.1., 2.9
un 49.3 apakšpunktu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta,
Madars Zariņš, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis
Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa, Modris Karselis, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt I.S., piederošajam nekustamajam īpašumam „Sētiņas”, Vilpulkas pagastā,
Rūjienas novadā, kadastra Nr.9694 002 0221, kurš sastāv divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu 9694 002 0238 un ar kadastra apzīmējumu 9694 002 0221 un uz tās esošām divām
ēkām un būvēm, nosaukumu no „Sētiņas” uz nosaukumu „Siliņi”
2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9694 002 0221 un uz tās esošajām ēkām
(dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 9694 002 0221 001 un saimniecības ēka ar kadastra
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apzīmējumiem 9694 002 0221 002) adresi no „Sētiņas” uz adresi „Siliņi”, Vilpulkas pagasts,
Rūjienas novads, LV-4241.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
20. §
Par zemes ierīcības projekta „Sildedži” apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz 2016. gada 2. augusta MK noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 11.6 punktu, likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1. panta
14. punktu un 9. panta pirmās daļas 1. punktu, 1999. gada 9. decembra likuma „Valsts valodas
likums” 18. pantu un MK noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. punktu, un 2015. gada
8. decembra MK noteikumu Nr. 698 "Adresācijas noteikumi" 8., 11. un 15.punktu, Rūjienas
novada teritorijas plānojumu 2012.-2024. gadam (Rūjienas novada domes 2012. gada 19. jūlija
saistošie noteikumi Nr. 9, apstiprināti ar Rūjienas novada domes 2012. gada 19. jūlija lēmumu,
protokols Nr.7,48#), atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars
Zariņš, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis
Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa, Modris Karselis, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0178 sadalīšanai
izstrādāto zemes ierīcības projektu „Sildedži”;
2. Zemes gabalam 2.3 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes gabals
Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0403, kas tiek saglabāts nekustamā īpašuma „Sildedži”
sastāvā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, kods 0101;
3. Zemes gabalam 16.2 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes gabals
Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0404), kas atdalāms no īpašuma „Sildedži”, piešķirt
nekustamā īpašuma nosaukumu „Lauku Sildedži” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101;
4. Zemes gabalam 16.3 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes gabals
Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0405), kas atdalāms no īpašuma „Sildedži”, piešķirt
nekustamā īpašuma nosaukumu „Meža Sildedži” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201;
* Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
21. §
Par Rūjienas novada ģerboņa izmantošanas atļauju komerciālam mērķim – suvenīra auduma maisiņu izgatavošanai
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta septīto un divdesmit septīto punktu, SIA
“Tekstilfabrika” vēstuli, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta,
Madars Zariņš, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis
Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa, Modris Karselis, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut SIA “Tekstilfabrika” reģistrācijas Nr. 40203138521 izmantot Rūjienas novada
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ģerboni komerciālam mērķim – suvenīra - auduma maisiņu izgatavošanai.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors Ivo Virsis.
3. Slēgt autoratlīdzības līgumu par Rūjienas novada ģerboņa izmantošanu.
Pielikumā: SIA “Tekstilfabrika” vēstule
22. §
Par atļauju amatu savienošanai Egitai Reiziņai
(G.Gladkins)
Izvērtējot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”,
secināms, ka darbs Sociālās Korekcijas izglītības iestādē “Naukšēni” un SAC “Lode” direktores
pienākumu pildīšana interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Pamatojoties uz augstāk izklāstīto, Likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi, Likuma
6.panta pirmo, otro un trešo daļu, 7.panta piektās daļas 4.punktu, Administratīvā procesa likuma
67.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas 04.07.2017.
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna
Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands
Taims, Aiga Siliņa, Modris Karselis, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Atļaut SAC “Lode” direktorei Egitai Reiziņai pildīt blakusdarbu, speciālās izglītības
skolotāja amatā Sociālās Korekcijas izglītības iestādē “Naukšēni”.
Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 81.panta sestajai daļai un Administratīvā
procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Personai savas
kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Pašvaldības domes priekšsēdētāju, ja
mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut
turpmāku amatu savienošanu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu šo
lēmumu Personai ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī
lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc deklarētās
dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.
Pielikumā: E.Reiziņas iesniegums
Sēdi slēdz plkst. 11.00

Sēdes vadītājs

(personisks paraksts)

Guntis Gladkins

Protokoliste

(personisks paraksts)

Inta Ferdere

2019.gada 29.janvārī

