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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Rūjienā
2019.gada 20.februārī

Nr. 3

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
Inguna Ločmele
Dana Alpeusa
Madars Kalniņš
Ilze Leska
Inese Vīksna
Jānis Galzons
Armands Taims
Dairis Šmits
Edgars Bārens
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Izpilddirektors Ivo Virsis
Finanšu nodaļas vadītāja Anete Āre
Administratīvās nodaļas vadītāja Daiga Vanaga
Sēdē nepiedalās: deputāte Guna Ķibere, Aiga Siliņa, Modris Karselis, Madars Zariņš attaisnojošu iemeslu dēļ
Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā
Domes sēdes vadītājs G.Gladkins aicina deputātus balsot par 2019.gada 20.februāra
Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu.
Atklāti balsojot: ar 11 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Inguna Ločmele,
Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Inese Vīksna, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Dairis
Šmits, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības domes 2019.gada 20.februāra sēdes darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Par Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
2. Par Rūjienas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” nosaukuma un
tipa maiņu un Rūjienas pirmskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” nolikuma apstiprināšanu
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3. Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas vidusskolā un Rūjienas pilsētas
SPII “Vārpiņa” pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2019.gadā
4. Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas novada sporta skolā pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem 2019.gadā
5. Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas mūzikas skolā un Rūjienas
mākslas skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2019. gadā
6. Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali
Rūjienas vidusskolai un RPSPII “Vārpiņa” 2019.gadam
7. Par valsts 2019.gadam piešķirtās mērķdotācijas Rūjienas novada pašvaldības
māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtības apstiprināšanu
8. Par zemes nomu Ābeļu ielā 24, Rūjienā, Rūjienas novadā
9. Par zemes nomu Kronvalda ielā 27, Rūjienā, Rūjienas novadā
10. Par zemes nomu Plūmju ielā 13, Rūjienā, Rūjienas novadā
11. Par zemes nomu Valmieras ielā 34, Rūjienā, Rūjienas novadā
12. Par zemes nomu Vēju ielā 14, Rūjienā, Rūjienas novadā
13. Par nekustamā īpašuma „Centrs 1” zemes nomu
14. Par nekustamā īpašuma „Dzintarsarmas” zemes sagatavošanu atsavināšanai
15. Par nekustamā īpašuma „Plauži” sadalīšanu un jaunizveidoto nekustamo īpašumu
nosaukumu piešķiršanu.
16. Grozījumi Rūjienas novada domes 2019. gada 24. janvāra lēmumā „Par nekustamā
īpašuma „Sētiņas”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, nosaukuma un ēkas adreses
maiņu”, (protokols Nr.1,§ 19)
17. Par adreses labošanu
18. Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas
programmu 3 gadiem
1. §
Par Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Ņemot vērā Ministru kabineta noteikumu Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi”
prasības no 2019.gada 1.marta tiks slēgtas kases Ipiķu pagastā, Lodes pagastā, Vilpulkas pagastā
un Jeru pagastā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.pantu, 11.panta pirmo daļu
un 3.pielikumu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un
pašvaldību amatu katalogs”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66
“Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās
noteikšanas kārtību”, Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumiem “Noteikumi par
Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas
pamatprasībām” 08.11.2018. finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: ar 11 balsīm PAR
(Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Inese Vīksna,
Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) sarakstu.
Pagastu pārvaldes vadītājam svītro kasieri un vietā ielikt "Klientu apkalpošana" 6.mēnešalgas
grupa.
2. Svītrot Pašvaldības iestādes “Administrācija” amata kasieris 4 (četras) štata vietas, saime 14
grāmatvedība, mēnešalgu grupa 5, I līmenis.
3. Mainīt Pašvaldības iestādes “Administrācija’’ amata „Pagasta pārvaldes vadītājs“ amatu
saimi sekojoši – “Pagasta pārvaldes vadītājs/ klientu apkalpošanas speciālists”.
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Amata nosaukums
4. Pagasta
pārvaldes
vadītājs

Saime
5. 1.Administratīvā
vadība
9. 23. Klientu
apkalpošana

Mēnešalgu grupa

Līmenis

6. 11 grupa

7. I

10. 6 grupa

11. IIA

skaits
8.

4. Atbildīgs par lēmuma izpildi Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors Ivo Virsis.
5. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada martu.
2. §
Par Rūjienas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” nosaukuma un
tipa maiņu un Rūjienas pirmskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” nolikuma
apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma (turpmāk - Likums) Pārejas noteikumu 37.punktu
ir noteikts, ka pašvaldības, kuru padotībā ir rehabilitācijas centri un speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes, līdz 2019. gada 28. februārim Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā
kārtībā pieņem lēmumu par rehabilitācijas centru un speciālās pirmsskolas izglītības iestāžu
nosaukumu maiņu vai likvidācijas vai reorganizācijas pabeigšanu līdz 2020. gada 31. augustam,
nodrošinot izglītojamo turpmāku izglītošanos atbilstošā izglītības programmā, kā arī līdz 2020.
gada 31. augustam veic visas nepieciešamās darbības, lai izdarītu atbilstošus grozījumus
Izglītības iestāžu reģistrā. Reorganizēto izglītības iestāžu nosaukumi atbilst Izglītības likuma 26.
panta prasībām. (21.06.2018. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.07.2018.). Savukārt Likuma
redakcijā, kas stāsies spēkā 2020.gada 1.septembrī, 51.panta piektajā daļā ir noteikts, ka speciālās
izglītības iestāde īsteno speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās veselības
traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai ar
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Speciālās izglītības iestāde papildus ir tiesīga īstenot
speciālās pirmsskolas izglītības, speciālās pamatizglītības un vidējās speciālās izglītības
programmas izglītojamiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem, bet speciālās pirmsskolas
izglītības programmas - izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, garīgās veselības
traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai ar
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī šā likuma 50. panta ceturtajā daļā noteiktās
profesionālās pamatizglītības programmas. No minētajām Likuma tiesību normām izriet, ka
Rūjienas pilsētas speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei “Vārpiņa” ir jāmaina nosaukums un
tips, kā arī līdz 2020.gada 30.augustam ir jāveic visas nepieciešamās darbības, lai izglītības
iestāde “Vārpiņa” ar 2020.gada 1.septembri varētu realizēt pirmsskolas izglītības programmu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un Vispārējās izglītības likuma Pārejas noteikumu 37.pantu, atklāti balsojot: ar 11
balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš,
Inese Vīksna, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt Rūjienas pilsētas speciālās pirmskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” nosaukumu un tipu
no “Rūjienas speciālās pirmsskolas izglītības iestāde “Vārpiņa” uz “Rūjienas pirmsskolas
izglītības iestāde “Vārpiņa”” ar 2020. gada 1.septembri;
2. Uzdot Rūjienas novada speciālās pirmskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” vadītājai līdz
2020.gada 31.augustam veikt visas nepieciešamās darbības, lai izglītības iestāde “Vārpiņa” ar
2020.gada 1.septembri varētu realizēt pirmsskolas izglītības programmu.
3. Apstiprināt Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” nolikumu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors Ivo Virsis.
Pielikumā:

1. Izglītības un zinātnes ministrijas vēstule Nr. 4-7e/19/189.
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2. Rūjienas pilsētas SPII “Vārpiņa” vadītājas Lilitas Romanovskas iesniegums.
3. Rūjienas pilsētas PII “Vārpiņa” nolikums.
3. §
Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas vidusskolā un Rūjienas pilsētas
SPII “Vārpiņa” pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2019.gadā
(G.Gladkins)
Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumos Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” (turpmāk- Noteikumi)
noteikts, ka pašvaldībām, kuras administratīvajā teritorijā sniegtos pakalpojumus izmanto citas
pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji, jāslēdz līgums par viena izglītojamā
izmaksām mēnesī pašvaldības izglītības iestādē, kā arī par kārtību, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini. Noteikumu 4.punkts nosaka līguma pielikumā norādīt pašvaldības
apstiprinātos izglītības iestādes iepriekšējā saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos
izdevumus, saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka,
ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, likuma „Par
pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” 12.pantu un Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem
Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 4. un 9.punktu, atklāti balsojot: ar 11 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese
Reuta, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Inese Vīksna, Ilze Leska, Jānis Galzons,
Armands Taims, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2018.gada Rūjienas novada pašvaldības izglītības iestādes pēc naudas
plūsmas uzskaitītos pamatbudžeta izdevumus un izmaksas uz vienu izglītojamo pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem no 2019. gada 1.
janvāra Rūjienas vidusskolā un Rūjienas pilsētas SPII “Vārpiņa” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Rūjienas vidusskolas un Rūjienas pilsētas SPII “Vārpiņa” izdevumu tāme
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestādes sniegtajiem
pakalpojumiem 2019.gadā uz 1. lapas.
4. §
Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas novada sporta skolā pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem 2019.gadā
(G.Gladkins)
Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 3.punkts nosaka, ka
pašvaldības pēc vienošanās var slēgt līgumus par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par
interešu izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka,
ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, likuma „Par
pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” 12.pantu un Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem
Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 4. un 9.punktu un Rūjienas novada pašvaldības 2018.gadā pēc naudas plūsmas
uzskaitītajiem izglītības iestādes izdevumiem viena izglītojamā izmaksām, atklāti balsojot: ar 11
balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš,
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Inese Vīksna, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt izglītības iestādes izdevumu tāmi, viena izglītojamā mācību izmaksām
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Rūjienas novada sporta skolā no 2019.gada 1.janvāra.
Pielikumā: Rūjienas novada sporta skolas izdevumu tāme pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
par sniegtajiem pakalpojumiem 2019.gadā uz 1 lapas.
5. §
Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas mūzikas skolā un Rūjienas
mākslas skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2019. gadā
(G.Gladkins)
Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 3.punkts nosaka, ka
pašvaldības pēc vienošanās var slēgt līgumus par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par
interešu izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka,
ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, likuma „Par
pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” 12.pantu un Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem
Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 4. un 9.punktu un Rūjienas novada pašvaldības 2018.gadā pēc naudas plūsmas
uzskaitītajiem izglītības iestādes izdevumiem viena izglītojamā izmaksām, atklāti balsojot: ar 11
balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš,
Inese Vīksna, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt izglītības iestādes izdevumu tāmi, viena izglītojamā mācību izmaksām
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Rūjienas mūzikas skolā un Rūjienas mākslas skolā no
2019.gada 1.janvāra.
Pielikumā: Rūjienas mūzikas skolas un Rūjienas mākslas skolas izdevumu tāme pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par sniegtajiem pakalpojumiem 2019.gadā uz 1 lapas.
6. §
Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali
Rūjienas vidusskolai un RPSPII “Vārpiņa” 2019.gadam
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas saņemto vēstuli
„Par valsts budžeta finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei
2019.gadā”, likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un LR Ministru kabineta
2016.gada 19.janvāra noteikumu Nr.41 „Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību
līdzekļu iegādi izglītības iestādēm” 5.punktu, atklāti balsojot: ar 11 balsīm PAR (Guntis
Gladkins, Agnese Reuta, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Inese Vīksna, Ilze
Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Sadalīt valsts finansējumu mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 2019.gadam 10
049,00 euro apmērā sekojoši:
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Nr.p
.k.

Izglītības iestādes
nosaukums

1.
2.

Rūjienas vidusskola
RPSPII “Vārpiņa”

Finansējuma
apmērs
2019.gadam
euro
8 260,00
1 789,00

Mācību
literatūras
iegādei,
euro
2 260,00
0,00

Mācību
līdzekļu
iegādei,
euro
6 000,00
1 789,00

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram un
Finanšu nodaļas vadītājai.
7. §
Par valsts 2019.gadam piešķirtās mērķdotācijas Rūjienas novada pašvaldības
māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtības apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka,
ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, LR Finanšu ministrijas 18.12.2018.
rīkojumu Nr.488 “Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam” un Ministru kabineta 17.11.2015.
noteikumiem Nr.649 “Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju
māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām”, atklāti balsojot: ar 11 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Inguna
Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Inese Vīksna, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands
Taims, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt šādu valsts 2019.gadam piešķirtās mērķdotācijas Rūjienas novada pašvaldības
(turpmāk tekstā - pašvaldība) māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales
kārtību:
1.1. valsts mērķdotācija tiek piešķirta Pašvaldības kolektīviem, kuri ir noteikti Dziesmu un
deju svētku likumā un atbilst šādiem kritērijiem:
1.1.1. darbojas vismaz divus gadus;
1.1.2. apgūst kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto
repertuāru (koprepertuāru);
1.1.3. vismaz reizi gadā ir piedalījušies repertuāra (koprepertuāra) pārbaudes skatēs,
konkursos vai izstādēs;
1.1.4. vismaz reizi gadā ir piedalījušies Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajos
Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumos.
1.2. Pašvaldība veic valsts piešķirtās mērķdotācijas 2019.gadam sadali, ņemot vērā:
1.2.1. valsts piešķirtās mērķdotācijas apmēru Pašvaldībai 2019.gadam;
1.2.2. G1 – kolektīvu (kori, tautas deju kolektīvi, pūtēju orķestri un kokļu mūzikas
ansambļi) skaitu Rūjienas novada pašvaldībā;
1.2.3. G2 – kolektīvu (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas grupas,
tautas lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi) skaitu
Rūjienas novada pašvaldībā;
1.2.4. G1 kolektīviem piemērojams līdzdalības intensitātes koeficients (K) 2;
1.3. Piešķirtā valsts mērķdotācija tiek izlietota Pašvaldības māksliniecisko kolektīvu, kuri
atbilst šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, vadītāju darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
1.4. Veikt valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Pašvaldības māksliniecisko kolektīvu
vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šādi:
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Kolektīvs

Kolektīvu
skaits
Pašvaldībā

Valsts piešķirtā
mērķdotācija
euro
(L)

Bāzes finansējuma (B)
1 kolektīvam aprēķins

Bāzes finansējums
1 kolektīvam
noteiktajā periodā euro

G1
G2

4
1

3 447,00

B=L/(ΣG1x2 + ΣG2)

766,00
383,00

1.5. Izmaksāt darba samaksu atbilstoši aprēķinam sekojošiem Rūjienas novada pašvaldības
māksliniecisko kolektīvu vadītājiem:
1.5.1. Rūjienas kultūras nama jauktais koris „Ziemeļzeme” – 766,00 euro;
1.5.2. Rūjienas kultūras nama pūtēju orķestris „Tālavas taurētājs” – 766,00 euro;
1.5.3. Rūjienas novada kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Denči” – 766,00 euro;
1.5.4. Rūjienas novada kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Luste” – 766,00
euro;
1.5.5. Rūjienas kultūras nama kapela “Rūvenes aure” – 383,00 euro.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram un Finanšu
nodaļas vadītājai.
3. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedības sekretārei Intai Ferderei triju darba dienu laikā
pēc Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot lēmuma
norakstu Finanšu nodaļas vadītājai Anetei Ārei un Rūjienas kultūras nama vadītājai Ilzei
Leskai.
8. §
Par zemes nomu Ābeļu ielā 24, 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 11 balsīm PAR (Guntis
Gladkins, Agnese Reuta, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Inese Vīksna, Ilze
Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar personu par nekustamā īpašuma Ābeļu iela 24, Rūjienā, Rūjienas
novadā (kadastra Nr.9615 002 1010) sastāvā esošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 9615
002 1010, platība 600m2, nomu un noteikt:
1.1. zemes nomas līguma un zemes nomas tiesību termiņu no 01.04.2019. līdz 31.03.2029.
(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.
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*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
9. §
Par zemes nomu Kronvalda ielā 27, 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 11 balsīm PAR (Guntis
Gladkins, Agnese Reuta, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Inese Vīksna, Ilze
Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar personu par nekustamā īpašuma Kronvalda iela 27, Rūjienā,
Rūjienas novadā (kadastra Nr.9615 002 0211) sastāvā esošās zemes vienības, kadastra
apzīmējums 9615 002 0211, platība 401m2, nomu un noteikt:
1.1. zemes nomas līguma un zemes nomas tiesību termiņu no 01.04.2019. līdz 31.03.2029.
(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.
10. §
Par zemes nomu Plūmju ielā 13, 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 11 balsīm PAR (Guntis
Gladkins, Agnese Reuta, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Inese Vīksna, Ilze
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Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar personu par nekustamā īpašuma Plūmju iela 13, Rūjienā,
Rūjienas novadā (kadastra Nr.9615 002 0502) sastāvā esošās zemes vienības, kadastra
apzīmējums 9615 002 0502, platība 600m2, nomu un noteikt:
1.1. zemes nomas līguma un zemes nomas tiesību termiņu no 01.04.2019. līdz 31.03.2029.
(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 vai tā pilnvarotajai personai mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas,
jānoslēdz līgums. Ja nomnieks vai tā pilnvarotā persona 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.
11. §
Par zemes nomu Valmieras ielā 34, 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,
114.punktu un 114.1apakšpunktu, un pirmās daļas “Vispārīgie jautājumi” 5. punktu, atklāti
balsojot: ar 11 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa,
Madars Kalniņš, Inese Vīksna, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Dairis Šmits, Edgars
Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar personu par nekustamā īpašuma Valmieras iela 34, Rūjienā,
Rūjienas novadā (kadastra Nr.9615 005 1110) sastāvā esošās zemes vienības, kadastra
apzīmējums 9615 005 1110, platība 2300m2, nomu un noteikt:
1.1. zemes nomas līguma un zemes nomas tiesību termiņu no 01.04.2019. līdz 31.03.2029.
(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. Nomas maksa palielināma piemērojot koeficientu 1,5 uz laiku līdz būvju tiesiskais valdītājs
saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” ieraksta būves
zemesgrāmatā kā patstāvīgu īpašuma objektu,
1.4. 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.
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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.
12. §
Par zemes nomu Vēju ielā 14, Rūjienā, Rūjienas novadā
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu, 21.panta 27.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto 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 11 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Inguna Ločmele,
Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Inese Vīksna, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Dairis
Šmits, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar personu par nekustamā īpašuma Vēju iela 14, Rūjienā, Rūjienas
novadā sastāvā esošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 9615 006 3207, platība 600m2,
nomu un noteikt:
1.1. zemes nomas līguma un zemes nomas tiesību termiņu no 01.04.2019. līdz 31.03.2029.
(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.
13. §
Par nekustamā īpašuma „Centrs 1” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9694 002
0236 nomu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta 14.punktu, likuma “Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma”
25. panta 2.daļu un MK noteikumiem Nr.644 "Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību", atklāti balsojot: ar 11
balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš,
Inese Vīksna, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
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1. Iznomāt personai sākot ar 2019. gada 1. aprīli uz 10 gadiem nekustamā īpašuma
„Centrs 1” (kadastra numurs 9694 002 0236), zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9694 002
0236, 1.36 ha kopplatībā.
2. Noteikt, ka nomnieks maksā zemes nodokli un nomas maksu 0.5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības gadā. 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.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.
14. §
Par nekustamā īpašuma „Dzintarsarmas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658
002 0129 sagatavošanu atsavināšanai
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3. panta
pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8.panta otro un trešo daļu, 37.panta
pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta
piektās daļas 1. punktu un likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. pantu, atklāti
balsojot: ar 11 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa,
Madars Kalniņš, Inese Vīksna, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Dairis Šmits, Edgars
Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Sagatavot nodošanai atsavināšanai nekustamo īpašumu „Dzintarsarmas”, kas sastāv no
zemes vienības 0.0834 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9658 002 0129.
2. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1. punktu ierakstīt zemesgrāmatā uz
Rūjienas novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu „Dzintarsarmas” zemi ar kadastra
apzīmējumu 9658 002 0129.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai organizēt nekustamā īpašuma
„Dzintarsarmas” (atrodas Rūjienas novada Jeru pagastā) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9658 002 0129 novērtēšanu, saskaņā ar likumu “Publiskas personu mantas atsavināšanas likums”
8. panta trešo daļu.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.

15. §
Par nekustamā īpašuma „Plauži” sadalīšanu un jaunizveidoto nekustamo īpašumu
nosaukumu 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 11 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa,
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Madars Kalniņš, Inese Vīksna, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Dairis Šmits, Edgars
Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Plauži” (kadastra numurs 9656 001 0035, atrodas
Ipiķu pagastā), kurš sastāv no 6 zemes vienībām 51.85 ha kopplatībā izveidojot sešus jaunus
nekustamos īpašumus:
1.1. Atdalāmajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 9656 001 0035, platība 10.25 ha, piešķirt nosaukumu „Ziedotnes”;
1.2. Atdalāmajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 9656 003 0231, platība 8.64 ha, piešķirt nosaukumu „Augotnes”;
1.3. Atdalāmajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 9656 003 0232, platība 4.76 ha, piešķirot nosaukumu „Birzgaļu drava”
1.4. Atdalāmajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 9656 003 0233, platība 4.18 ha, piešķirot nosaukumu „Mellenes”
1.5. Atdalāmajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 9656 003 0234, platība 8.07 ha, piešķirot nosaukumu „Birzmalas”
1.6. Atdalāmajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 9656 004 0062, platība 15.95 ha, piešķirot nosaukumu „Jaunsurmas”
2. Dzēst nekustamā īpašuma „Plauži” (kadastra numurs 9656 001 0035, atrodas Ipiķu
pagastā, Rūjienas novadā) nosaukumu.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
16. §
Grozījumi Rūjienas novada domes 2019. gada 24. janvāra lēmumā „Par nekustamā
īpašuma „Sētiņas”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, nosaukuma un ēkas adreses
maiņu”, (protokols Nr.1,§ 19)
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas „Administratīvā procesa likuma” 72. pantu, atklāti
balsojot: ar 11 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa,
Madars Kalniņš, Inese Vīksna, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Dairis Šmits, Edgars
Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Rūjienas novada domes 2019. gada 24. janvāra lēmumā „Par nekustamā
īpašuma „Sētiņas”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, nosaukuma un ēkas adreses maiņu”,
(protokols Nr.1,§ 19), šādus grozījumus:
Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„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
apzīmējumu 9694 002 0221 002) adresi no „Sētiņas” uz „Siliņi”, Vilpulka, Vilpulkas pagasts,
Rūjienas novads LV-4241”.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
17. §
Par adreses labošanu
(G.Gladkins)

13
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 un 2015. gada
8. decembra MK noteikumu Nr.698 "Adresācijas noteikumi" 8., 9., 12.1., 29.1., 2.9 un 49.3
apakšpunktu, 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 11 balsīm PAR (Guntis Gladkins,
Agnese Reuta, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Inese Vīksna, Ilze Leska, Jānis
Galzons, Armands Taims, Dairis Šmits, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9694 005 0117 esošajām ēkām (ar kadastra
apzīmējumu 9694 005 0117 002, 9694 005 0117 003, 9694 005 0117 004, 9694 005 0117 005,
9694 005 0117 006, 9694 005 0117 007) mainīt adresi no „Rūjienas arodģimnāzija”, Virķēni
Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads, LV-4241 uz „Rūjienas arodģimnāzija”, Vilpulkas pagasts,
Rūjienas novads, LV-4241.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
18. §
Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas
programmu 3 gadiem
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, un 2008.gada
11.marta noteikumu Nr.173 ,,Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu programmai piešķirto līdzekļu
izlietošanas kārtība.” 24.punktu – Pašvaldības speciālo budžetu – ceļu un ielu fondu – izlieto
atbilstoši pašvaldību apstiprinātām vidējā termiņa programmām (trijiem gadiem), atklāti
balsojot: ar 11 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa,
Madars Kalniņš, Inese Vīksna, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Dairis Šmits, Edgars
Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Rūjienas novada autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas
vidējā termiņa izlietošanas programmu 3 gadiem.
Pielikumā: Rūjienas novada autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā
termiņa izlietošanas programma 3 gadiem uz 2 (divām) lapām.
Sēdi slēdz plkst. 11.00
Sēdes vadītājs

(personisks paraksts)

Guntis Gladkins

Protokoliste

(personisks paraksts)

Inta Ferdere

2019.gada 22.februārī

