RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90009115162
Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240
tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820
e – pasts: rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Rūjienā
2019.gada 18.jūlijā

Nr. 9

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
Dana Alpeusa
Ilze Leska
Inese Vīksna
Jānis Galzons
Dairis Šmits
Edgars Bārens
Guna Ķibere
Madars Zariņš
Armands Taims
Agnese Reuta
Madars Kalniņš
Kalvis Tomsons
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Izpilddirektors Ivo Virsis
Finanšu nodaļas vadītāja Anete Āre
Administratīvās nodaļas vadītāja Daiga Vanaga
Attīstības nodaļas vadītāja Līga Martinsone
Zemes lietu speciāliste, zemes ierīkotāja Sandra Upīte
Sēdē nepiedalās: deputāti Modris Karselis, Inguna Ločmele - attaisnojošu iemeslu dēļ
Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā
Domes sēdes vadītājs G.Gladkins aicina deputātus balsot par 2019.gada 18.jūlija Rūjienas
novada pašvaldības domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu.
Atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Ilze Leska,
Jānis Galzons, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Armands Taims, Madars Zariņš, Edgars Bārens,
Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Kalvis Tomsons); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības domes 2019.gada 18.jūlija sēdes darba kārtību.
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Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada budžetu””
apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.8/2019 „Grozījumi Rūjienas novada domes 2014.gada
13.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par materiāliem pabalstiem Rūjienas
novadā”” apstiprināšanu
3. Par nometnes “Rūjas dadzis” dalības maksas segšanu sociālā riska ģimeņu bērniem
4. Par Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
5. Par PSIA “Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanu
6. Par zemes nomu Ābeļu ielā 8, Rūjienā, Rūjienas novadā
7. Par dzīvojamai mājai Rīgas ielā 61, Rūjienā, Rūjienas novadā funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu
8. Par nekustamā īpašuma „Krasti” ar kadastra numuru 9658 002 0094 nomu
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Veczīļi”
10. Par pazemes ūdeņu monitoringu
11. Par projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi 2019” projektu apstiprināšanu
1. §
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada budžetu””
apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Ilze Leska,
Jānis Galzons, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Armands Taims, Madars Zariņš, Edgars Bārens,
Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Kalvis Tomsons); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7/2019 „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības
2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Par Rūjienas novada pašvaldības
2019.gada budžetu”” ar pielikumiem.
2. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
2. §
Par saistošo noteikumu Nr. 8/2019 „Grozījumi Rūjienas novada domes 2014.gada
13.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par materiāliem pabalstiem Rūjienas
novadā”” apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 13.punktu un ņemot vērā 4.07.2019.
Sociālo lietu komitejas lēmumu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Dana
Alpeusa, Inese Vīksna, Ilze Leska, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Armands Taims,
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Madars Zariņš, Edgars Bārens, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Kalvis Tomsons); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8/2019 „Grozījumi Rūjienas novada domes
2014.gada 13.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par materiāliem pabalstiem
Rūjienas novadā””
2. Administratīvai nodaļai nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
Rūjienas novada domes 2019.gada 18.jūlija saistošos noteikumus Nr.8/2019 „„Grozījumi
Rūjienas novada domes 2014.gada 13.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par
materiāliem pabalstiem Rūjienas novadā””;
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Sociālā dienesta vadītājai.
3. §
Par nometnes “Rūjas dadzis” dalības maksas segšanu sociālā riska ģimeņu bērniem
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma’ 3.panta pirmo daļu,
likuma “Par pašvaldībām ” 12.pantu un 43.panta 3.daļu un, ņemot vērā 04.07.2019. Sociālo lietu
komitejas lēmumu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Dana Alpeusa, Inese
Vīksna, Ilze Leska, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Armands Taims, Madars Zariņš,
Edgars Bārens, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Kalvis Tomsons); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Segt dalības maksas no sociālajiem pabalstiem paredzētajiem budžeta līdzekļiem par
dalību nometnē “Rūjas dadzis” šādiem bērniem:
- xxx, personas kods xxx;
- xxx, personas kods xxx;
- xxx, personas kods xxx.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt finanšu nodaļas vadītājai A.Ārei, sociālā dienesta
vadītājai U.Sniegai, multifunkcionālā jaunatnes centra vadītājai D. Rozei.
4. §
Par Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Sociālās aprūpes centra “Lode” direktores E.Reiziņas 04.07.2019.. Nr. 1-9/58
iesniegumu (reģistrēts Rūjienas novada pašvaldības lietvedībā 04.07.2019. Nr.RNP/21/19/791likuma “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” 06.03.2019. finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR
(Guntis Gladkins, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Ilze Leska, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Guna
Ķibere, Armands Taims, Madars Zariņš, Edgars Bārens, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Kalvis
Tomsons); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) sarakstu Pašvaldības iestādes
“Sociālās aprūpes centrs “Lode”.
1. Izveidot jaunu 1 štata (amata) vienību “fizioterapeits” saime 5.1, mēnešalgu grupa 9,
IIB līmenis.
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2. Atbildīgs par lēmuma izpildi Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors Ivo Virsis.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.augustu.
5. §
Par PSIA “Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanu
(G.Gladkins)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Rūjienas novada
pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus (siltuma apgādi, ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana
un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Pašvaldības SIA „Rūjienas
siltums” ir kapitālsabiedrība (turpmāk - sabiedrība), kuras 100% kapitāla daļu pieder Rūjienas
novada pašvaldībai, (turpmāk – pašvaldība), un kura pašvaldības administratīvajā teritorijā
nodrošina no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta izrietošu uzdevumu –
sniedz komunālos pakalpojumus, nodrošina apkuri, ūdensapgādi un kanalizāciju, kā arī
notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
62.pantu, pamatkapitālu drīkst palielināt tikai pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, kurā
iekļauti pamatkapitāla palielināšanas noteikumi”. Saskaņā ar minētā likuma 63.panta pirmās daļas
1.punktu, pamatkapitālu var palielināt, dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības
pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. Atbilstoši Komerclikuma 196.panta
trešajai daļai un 198.panta pirmajai daļai, ja tiek pieņemts dalībnieku lēmums par pamatkapitāla
izmaiņām, vienlaikus izdarāmi attiecīgi grozījumi statūtos un apstiprina pamatkapitāla
palielināšanas noteikumus. Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar 04.07.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Ilze Leska, Jānis
Galzons, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Armands Taims, Madars Zariņš, Edgars Bārens, Agnese
Reuta, Madars Kalniņš, Kalvis Tomsons); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Ieguldīt Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums”, reģ.Nr.44103023807, pamatkapitālā naudas
līdzekļus 54 488,00 euro (piecdesmit četri tūkstoši četri simti astoņdesmit astoni euro 00
centi) ar mērķi Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Rūjienā, 2.kārta" īstenošanai.
2. Apstiprināt pašvaldības SIA „ Rūjienas siltums” pamatkapitālu EUR 3254230,00 (Trīs
miljoni divi simti piecdesmit četri tūkstoši divi simti trīsdesmit euro) apmērā.
3. Apstiprināt pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus
(Pielikumā uz 1 lapas).
4. Uzdot PSIA „ Rūjienas siltums” valdes loceklim Gintam Vēverim veikt normatīvajos aktos
paredzētās darbības izmaiņu izdarīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
6. §
Par zemes nomu Ābeļu ielā 8, Rūjienā, Rūjienas novadā
(G.Gladkins)
Ņemot vērā personas iesniegumu un pamatojoties uz 1994.gada 09.jūnija likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu un 21.panta 27.punktu,
1995.gada 16.augusta likuma “Personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas
likums” 6.1 pantu, 1995.gada 25.aprīļa likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu un 2018.gada 01.jūlija Ministru kabineta
noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” pirmo daļu
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“Vispārīgie jautājumi” 5.punktu un otro daļu “Apbūvēta zemesgabala iznomāšana” 7. un
17.punktu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Ilze
Leska, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Armands Taims, Madars Zariņš, Edgars Bārens,
Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Kalvis Tomsons); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt xxx sākot ar 2019.gada 1.septembri līdz 2024.gada 31.augustam (nomas termiņš 5 gadi)
nekustamā īpašuma Ābeļu ielā 8, Rūjienā, Rūjienas novadā (kadastra Nr.9615 002 1311) sastāvā
esošo zemes vienību 600m2 platībā, kadastra apzīmējums 9615 002 1311, bez apbūves tiesībām.
2.Noteikt ka nomnieks maksā zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes gabala kadastrālās
vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās
vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai likmei un likumos noteiktos
nodokļus.
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.
4. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
5. 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.
7. §
Par dzīvojamai mājai Rīgas ielā 61, Rūjienā, Rūjienas novadā funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 85.panta
pirmās daļas 3.punktu, ceturto, piekto un sesto daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo
daļu, 79.panta pirmo daļu, Paziņošanas likuma 11.panta trešo daļu, Rūjienas novada pašvaldības
2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.3/2019 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu” 1.punkta 1.1.apakšpunktu, 2.punkta 2.2.apakšpunktu,
3.punkta 3.2.apakšpunktu un 4.punktu, ņemot vērā zemes gabala, kadastra apzīmējums 9615 006
0001, īpašnieka elektroniski parakstītus iesniegumus par dzīvojamai mājai un šķūnim Rīgas ielā
61, Rūjienā, Rūjienas novadā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu – kas Rūjienas
novada pašvaldības lietvedības sistēmā attiecīgi reģistrēti :xxx un izvērtējot Rūjienas novada
pašvaldības rīcībā esošo informāciju, Rūjienas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas
atzinumu Nr.RNP/10-10/19/436, konstatētos faktus un pieejamos dokumentus saistībā ar
dzīvojamai mājai Rīgas ielā 61, Rūjienā, Rūjienas novadā funkcionāli nepieciešamo zemes gabala
pārskatīšanu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Dana Alpeusa, Inese Vīksna,
Ilze Leska, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Armands Taims, Madars Zariņš, Edgars
Bārens, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Kalvis Tomsons); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt pārskatīt dzīvojamai mājai un šķūnim (adrese Rīgas iela 61, Rūjiena, Rūjienas novads),
kas atrodas uz zemes gabala Rīgas ielā 61, Rūjienā, Rūjienas novadā (kadastra apzīmējums 9615
006 0001), funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas un platību.
2. Lēmumu publicēt Rūjienas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.rujiena.lv.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam. Ar publikāciju Rūjienas novada
pašvaldības tīmekļvietnē www.rujiena.lv uzskatāms, ka šis lēmums ir kļuvis zināms lēmuma
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adresātiem. Ar šādu paziņošanu netiek pārkāptas ieinteresēto personu tiesības uzzināt lēmumu, un
šāda paziņošana lielā ieinteresēto personu skaita dēļ ir uzskatāma par saprātīgu.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
8. §
Par nekustamā īpašuma „Krasti” ar kadastra numuru 9658 002 0094 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 12 balsīm
PAR (Guntis Gladkins, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Ilze Leska, Jānis Galzons, Dairis Šmits,
Guna Ķibere, Armands Taims, Edgars Bārens, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Kalvis Tomsons);
PRET – nav; ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās Madars Zariņš, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt xxx nekustamo īpašumu „Krasti” (kadastra numurs 9658 002 0094), kurš sastāv
no zemes vienības 0.21 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9658 002 0094 un zemes vienības 1.32
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9658 002 0130, sākot ar 2019. gada 1. augustu - uz 10 gadiem.
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.
9. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Veczīļi”
(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 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Dana Alpeusa, Inese
Vīksna, Ilze Leska, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Armands Taims, Madars Zariņš,
Edgars Bārens, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Kalvis Tomsons); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Veczīļi” Lodes pagasts, Rūjienas novads (kadastra
numurs 9668 002 0026) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9668 002 0026 sadalīšanai
izstrādāto zemes ierīcības projektu;
2. Zemes gabalam 2.9 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā - zemes gabals Nr.1
ar plānoto kadastra apzīmējumu 9668 002 0073), kas atdalāms no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9668 002 0026, veidojot jaunu nekustamo īpašumu, piešķirt
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nekustamā īpašuma nosaukumu „Lejasžagatas” un saglabāt esošo adresi „Lejasžagatas”,
Lodes pagasts, Rūjienas novads. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101;
3. Zemes gabalam 5.9 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā - zemes gabals Nr.2
ar plānoto kadastra apzīmējumu 9668 002 0072), kas atdalāms no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9668 002 0026, veidojot jaunu nekustamo īpašumu, piešķirt
nekustamā īpašuma nosaukumu „Pupuķi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101;
4. Zemes gabalu 9.6 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā - zemes gabals Nr.3
ar plānoto kadastra apzīmējumu 9668 002 0071), kas atdalāms no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9668 002 0026, iekļaut esošā nekustamā īpašuma „Veczīļi” ar
kadastra numuru 9668 002 0026 sastāvā 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.
10. §
Par pazemes ūdeņu monitoringu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2019. gada
6.jūnija finanšu komitejas atzinumam un atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra
noteikumiem Nr.92 „Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju
monitoringam un monitoringa programmu izstrādei” 27., 33.3.. 34. un 35.punkta prasībām,
atradņu apsaimniekotājiem ir jānodrošina pazemes ūdeņu kvalitātes un kvantitātes monitorings
atradnē, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Ilze
Leska, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Armands Taims, Madars Zariņš, Edgars Bārens,
Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Kalvis Tomsons); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt LVĢMC 2020. gadā plānoto Latvijas pazemes ūdeņu kvalitātes un kvantitātes
monitoringu pazemes ūdeņu atradnēs un atļaut 2019. gadā apsekot pazemes ūdeņu atradnes
urbumus.
2. Atbildīgais par uzdevuma izpildi PSIA “Rūjienas siltums” Valdes loceklis Gints Vēveris.
3. Uzdot PSIA “Rūjienas siltums” Valdes loceklis Gintam Vēverim noslēgt vienošanos par
zemes dzīļu monitoringa veikšanu ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs”.

11. §
Par projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi 2019” projektu apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada apstiprināto budžetu, atklāti
balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Ilze Leska, Jānis
Galzons, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Armands Taims, Madars Zariņš, Edgars Bārens, Agnese
Reuta, Madars Kalniņš, Kalvis Tomsons); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
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Apstiprināt projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2019” vērtēšanas komisijas
izvirzītos projektus:
Pieteikuma
Nr.

Projekta nosaukums

1

Atpūtas vietas “Laņģezers”
būvkonstrukciju vizuālā izskata
atjaunošana

2

Bērnu rotaļu laukums Liepu ielā
11A

3

Rīgas ielas 57 bērnu laukuma
labiekārtošana

4

Bērnu rotaļu laukuma
pilnveidošana Liepu ielas 8
pagalmā ll

5

Baznīca esam mēs paši!

6

Lapenes izveide “Saulgriežu” un
“Kalnāru” daudzīvokļu māju
pagalmā

Īss darbības apraksts
Atpūtas vietas vizuālā
izskata uzlabošana,
nokrāsojot koka
konstrukcijas.
Bērnu rotaļu laukuma
izveide daudzdzīvokļu
mājas pagalmā
Bērnu rotaļu laukuma
izveide daudzdzīvokļu
mājas pagalmā
Bērnu rotaļu laukuma
pilnveidošana
daudzdzīvokļu mājas
pagalmā
Ūdensvada un kanalizācijas
ierīkošana sakristejas
2.stāvā, boilera iegāde.

750,00
750,00
325,00

673,00
750,00

Kopā:
Sēdi slēdz plkst. 11.00
Sēdes vadītājs

(personiskais paraksts)

Guntis Gladkins

Protokoliste

(personiskais paraksts)

Inta Ferdere

2019.gada 22.jūlijā

Pieprasītais
finansējums
EUR
373,50

3621,50

