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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Rūjienā
2020.gada 17.septembrī

Nr. 14

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
Jānis Galzons
Dairis Šmits
Inguna Ločmele
Ilze Leska
Dana Alpeusa
Madars Kalniņš
Madars Zariņš
Armands Taims
Inese Vīksna
Guna Ķibere
Edgars Bārens
Mārtiņš Līdums
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Finanšu nodaļas vadītāja Anete Āre
Administratīvās nodaļas vadītāja Daiga Vanaga
Attīstības nodaļas vadītāja Līga Martinsone
Sēdē nepiedalās: deputāti - Agnese Reuta, Aiga Siliņa - attaisnojošu iemeslu dēļ
Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā
Domes sēdes vadītājs G.Gladkins aicina deputātus balsot par 2020.gada 17.septembra
Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu.
Atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, llze Leska, Dana Alpeusa,
Inese Vīksna, Jānis Galzons, Madars Kalniņš, Madars Zariņš, Armands Taims, Dairis Šmits,
Inguna Ločmele, Mārtiņš Līdums, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības domes 2020.gada 17.septembra sēdes darba kārtību:
1. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
2. Par Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
3. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai
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4.
5.
6.
7.

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lielustes”
Par nekustamā īpašuma „Griezes”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā, sadalīšanu
Par nosaukuma ”Rūjienas novada Goda pilsonis-2020”, ”Gada cilvēks-2020”, “Gada
skolēns-2020” un “Gada jaunietis 2020” piešķiršanas komisijas apstiprināšanu
8. Par Rūjienas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam Investīciju plāna
aktualizēšanu
9. Par projektu konkursa „ Rūjienas vēsturiskā centra un pašvaldības aizsargājamo
kultūrvēsturiski nozīmīgo objektu ēku fasāžu un jumtu atjaunošana 2020” vērtēšanas
komisijas apstiprināšanu
1. §
Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
(G.Gladkins)

Ņemot vērā Rūjienas novada domes priekšsēdētāja Gunta Gladkina iesniegumu, kurā tiek lūgts
piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 2020.gada 18.septembra līdz 2020.gada
25.septembrim, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
21.panta pirmās daļas 13.puntu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 41.panta 1.daļu, Rūjienas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības un sociālo garantiju nolikuma 49. un 119. punktu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR
(Guntis Gladkins, Guna Ķibere, llze Leska, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Jānis Galzons, Madars
Kalniņš, Madars Zariņš, Armands Taims, Dairis Šmits, Inguna Ločmele, Mārtiņš Līdums, Edgars
Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Rūjienas novada domes priekšsēdētājam Guntim GLADKINAM ikgadējo
atvaļinājumu, no 2020.gada 18.septembra līdz 2020.gada 25.septembrim.
2. Noteikt domes priekšsēdētāja Gunta Gladkina ikgadējā atvaļinājuma laikā domes
priekšsēdētāja pienākumus pildīt domes priekšsēdētāja vietniecei Gunai Ķiberei.
3. Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 14.
panta pirmo daļu, noteikt Gunai Ķiberei piemaksu par papildus darbu 20 (divdesmit) procentu
apmērā no noteiktās mēnešalgas.
4. Uzdot Finanšu nodaļai aprēķināt un izmaksāt G.Gladkinam pienākošo samaksu par
atvaļinājuma laiku.
2. §
Par Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 27.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 institūciju 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
Nr.264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un
kvalifikācijas pamatprasībām” un 03.09.2020. finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: ar 13
balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, llze Leska, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Jānis
Galzons, Madars Kalniņš, Madars Zariņš, Armands Taims, Dairis Šmits, Inguna Ločmele, Mārtiņš
Līdums, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
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1.

Veikt grozījumus Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) sarakstā:
1.1. Izmainīt Pašvaldības iestādes „Sociālās aprūpes centrs “Lode”” amata „remontstrādniekskurinātājs” 1 (vienu) štata vietu uz 2 (divas) štata vietas saime 13 fiziskais un kvalificētais
darbs, mēnešalgu grupa 1, I līmenis.
2. Atbildīgs par lēmuma izpildi Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors Ivo Virsis.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 17.septembri.
3. §
Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai
(G.Gladkins)
2020.gada 2.septembrī Rūjienas novada pašvaldībā saņemts deputātes Ingunas Ločmeles
iesniegums ar lūgumu, atļaut savienot deputāta darbu Rūjienas novada pašvaldībā ar Latvijas Ārstu
biedrības un ESF kursu “Ģimenes ārsta loma kardiovaskulāru saslimšanu diagnostikā un ārstēšanā.
Kardioloģisko slodzes testu indikācijas, metodika, rezultātu interpretācija un tālāka taktika
pacientu primārajā aprūpē” sagatavošanu un vadīšanu.
Inguna Ločmele norāda, ka ar minēto amatu apvienošanu darbs Rūjienas novada pašvaldībā netiks
ietekmēts un ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk
Likuma) 7.panta 51 daļas 4.punktu, šā likuma 4.panta pirmās daļas 19.1 punktā un 2.3 daļā
minētajām amatpersonām, kurām šajā pantā nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, ir
atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma
izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā.
Likuma 7.panta sestās daļas 3. un 4.punkts nosaka, ka Likuma 4.panta otrajā daļā un 2.¹
daļā minētās valsts amatpersonas, kurām šajā pantā nav noteikti īpaši amata savienošanas
nosacījumi, var savienot tikai amatu ar citu amatu, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un
saņemta attiecīgās publiskās personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotās personas rakstveida
atļauja.
Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot institūcijas
rakstveida atļauju, pirms amata savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz institūcijai lūgumu
atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu.
Izvērtējot esošo situāciju, Rūjienas novada pašvaldības dome secina, ka Rūjienas novada deputātes
Ingunas Ločmeles amata pienākumu, kā deputātei un Latvijas Ārstu biedrības un ESF kursu
“Ģimenes ārsta loma kardiovaskulāru saslimšanu diagnostikā un ārstēšanā. Kardioloģisko slodzes
testu indikācijas, metodika, rezultātu interpretācija un tālāka taktika pacientu primārajā aprūpē”
sagatavošana un vadīšana amata savienošana, neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonu saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai.
Pamatojoties uz augstāk izklāstīto, uz Likuma 8.¹ panta trešo daļu, kas nosaka, ka, valsts
amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citi amatu, un šāda amatu
savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai lūgumu savienot valsts amatpersonas amatu ar citu
amatu, un finanšu komitejas 03.09.2020. atzinumu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis
Gladkins, Guna Ķibere, llze Leska, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Jānis Galzons, Madars Kalniņš,
Madars Zariņš, Armands Taims, Dairis Šmits, Inguna Ločmele, Mārtiņš Līdums, Edgars Bārens);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
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1. Atļaut Ingunai Ločmelei, savienot Rūjienas novada deputātes amatu ar Latvijas Ārstu
biedrības un ESF kursu “Ģimenes ārsta loma kardiovaskulāru saslimšanu diagnostikā un
ārstēšanā. Kardioloģisko slodzes testu indikācijas, metodika, rezultātu interpretācija un
tālāka taktika pacientu primārajā aprūpē” sagatavošanu un vadīšanu.
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.

4. §
Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai
(G.Gladkins)
Rūjienas novada pašvaldībā saņemts lūgums no domes priekšsēdētāja Gunta Gladkina par
atļauju savienot domes priekšsēdētāja darbu Rūjienas novada pašvaldībā ar Latvijas Reģionu
apvienības valdes locekļa amata pienākumu pildīšanu.
Guntis Gladkins norāda, ka ar minēto amatu apvienošanu darbs Rūjienas novada
pašvaldībā netiks ietekmēts un ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk
Likuma) 7.panta 51 daļas 4.punktu, šā likuma 4.panta pirmās daļas 19.1 punktā un 2.3 daļā
minētajām amatpersonām, kurām šajā pantā nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, ir
atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma
izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā.
Likuma 7.panta sestās daļas 3. un 4.punkts nosaka, ka Likuma 4.panta otrajā daļā un 2.¹
daļā minētās valsts amatpersonas, kurām šajā pantā nav noteikti īpaši amata savienošanas
nosacījumi, var savienot tikai amatu ar citu amatu, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un
saņemta attiecīgās publiskās personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotās personas rakstveida
atļauja.
Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot institūcijas
rakstveida atļauju, pirms amata savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz institūcijai lūgumu
atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu.
Izvērtējot esošo situāciju, Rūjienas novada pašvaldības dome secina, ka Rūjienas novada domes
priekšsēdētāja Gunta Gladkina amata pienākumu, kā domes priekšsēdētājam un Latvijas Reģionu
apvienības valdes loceklim, amata savienošana, neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonu saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai.
Pamatojoties uz augstāk izklāstīto, uz Likuma 8.¹ panta trešo daļu, kas nosaka, ka, valsts
amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citi amatu, un šāda amatu
savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas
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rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai lūgumu savienot valsts amatpersonas amatu ar citu
amatu, un finanšu komitejas 03.09.2020. atzinumu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis
Gladkins, Guna Ķibere, llze Leska, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Jānis Galzons, Madars Kalniņš,
Madars Zariņš, Armands Taims, Dairis Šmits, Inguna Ločmele, Mārtiņš Līdums, Edgars Bārens);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Guntim Gladkinam, savienot Rūjienas novada domes priekšsēdētāja amatu ar
Latvijas Reģionu apvienības valdes locekļa amatu.
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.
5. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lielustes”
(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, Guna Ķibere, llze Leska,
Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Jānis Galzons, Madars Kalniņš, Madars Zariņš, Armands Taims,
Dairis Šmits, Inguna Ločmele, Mārtiņš Līdums, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Lielustes”, Lodes pagasts, Rūjienas novads (kadastra numurs
9668 004 0016) zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 9668 004 0016, sadalīšanai izstrādāto
zemes ierīcības projektu.
2. Zemes gabals 12.2 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā - zemes gabals Nr.1 ar
plānoto kadastra apzīmējumu 9668 004 0090), kas atdalāms no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9668 004 0016, tiek saglabāts esošā nekustamā īpašuma „Lielustes” ar kadastra
numuru 9668 004 0016 sastāvā. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.
3. Zemes gabalam 10.2 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā - zemes gabals Nr.2
ar plānoto kadastra apzīmējumu 9668 004 0091), kas atdalāms no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9668 004 0016, veidojot jaunu nekustamo īpašumu, piešķirt nekustamā īpašuma
nosaukumu „Lustes” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
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* Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
6. §
Par nekustamā īpašuma „Griezes”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā, sadalīšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1. panta 14. punktu
un 84. pantu, 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, Guna Ķibere, llze Leska, Dana Alpeusa,
Inese Vīksna, Jānis Galzons, Madars Kalniņš, Madars Zariņš, Armands Taims, Dairis Šmits,
Inguna Ločmele, Mārtiņš Līdums, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Griezes” (kadastra numurs 9658 004 0142, atrodas Jeru
pagastā), kurš sastāv no četrām zemes vienībām, 24.2 ha kopplatībā, izveidojot divus
nekustamos īpašumus:
1.1. atdalāmajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir divas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 9658 006 0097 (platība 20.03 ha) un 9658 006 0147 (platība 2.92) ha,
piešķirt nosaukumu „Meža griezes”;
1.2. paliekošajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir divas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 9658 004 0143 (platība 1.1 ha) un 9658 004 0142 (platība 0.15 ha),
saglabāt nosaukumu „Griezes”.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.

7. §
Par nosaukuma ”Rūjienas novada Goda pilsonis-2020”, ”Gada cilvēks-2020”, “Gada
skolēns-2020” un “Gada jaunietis 2020” piešķiršanas komisijas apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, llze Leska, Dana Alpeusa,
Inese Vīksna, Jānis Galzons, Madars Kalniņš, Madars Zariņš, Armands Taims, Dairis Šmits,
Inguna Ločmele, Mārtiņš Līdums, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nosaukuma ”Rūjienas novada Goda pilsonis-2020”, ”Gada cilvēks-2020”, “Gada
skolēns-2020” un “Gada jaunietis 2020” piešķiršanas komisijas sastāvu:
Novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntis Gladkins,
Kultūras nama direktore Ilze Leska,
Rūjienas vidusskolas direktore Linda Čākure,
Uzņēmējdarbības pārstāvis, Marika Grūsle,
Deputāte Inese Vīksna,
Jeru pagasta pārvaldes vadītāja Indra Celmiņa,
Ipiķu pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Buņķe
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2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Rūjienas Kultūras un tūrisma centra vadītāja Guna Ķibere.
8. §
Par Rūjienas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam Investīciju plāna
aktualizēšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības
plānošanas sistēmas likum, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr. 628
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, atklāti balsojot: ar 13
balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, llze Leska, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Jānis
Galzons, Madars Kalniņš, Madars Zariņš, Armands Taims, Dairis Šmits, Inguna Ločmele, Mārtiņš
Līdums, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt aktualizēto Rūjienas novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam
Investīciju plānu,
2. Aktualizētais Rūjienas novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam Investīciju
plāns stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi,
3. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), Rūjienas novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.rujiena.lv,
4. Iesniegt aktualizēto Rūjienas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam
Investīciju plānu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un Vidzemes
plānošanas reģionā,
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Rūjienas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja
Līga Martinsone,
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Rūjienas novada pašvaldības Izpilddirektoram Ivo
Virsim.
9. §
Par projektu konkursa „ Rūjienas vēsturiskā centra un pašvaldības aizsargājamo
kultūrvēsturiski nozīmīgo objektu ēku fasāžu un jumtu atjaunošana 2020” vērtēšanas
komisijas apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu, kas nosaka pašvaldību autonomās
funkcijas, un Rūjienas novada domes 2020. gada 20. augusta lēmumu (Prot. Nr. 11, § 6), atklāti
balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, llze Leska, Dana Alpeusa, Inese
Vīksna, Jānis Galzons, Madars Kalniņš, Madars Zariņš, Armands Taims, Dairis Šmits, Inguna
Ločmele, Mārtiņš Līdums, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada
dome NOLEMJ:
Apstiprināt projektu konkursa “Rūjienas vēsturiskā centra un pašvaldības aizsargājamo
kultūrvēsturiski nozīmīgo objektu ēku fasāžu un jumtu atjaunošana 2020” vērtēšanas komisiju:
Dairis Lācis (Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs),
Alla Mellēna (Kocēnu novada Būvvaldes vadītāja - arhitekte),
Līga Martinsone (Attīstības nodaļas vadītāja, projektu administratore),
Inese Vīksna (deputāte).
Sēde slēgta plkst. 11.00
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Sēdes vadītājs

(personiskais paraksts)

Guntis Gladkins

(personiskais paraksts)

Inta Ferdere

2020.gada 18.septembrī
Protokoliste
2020.gada 18.septembrī

