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SĒDES PROTOKOLS
Rūjienā
Nr. 13

Sēde sasaukta plkst.10:00
Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2013.gada
29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2013.gada
budžetu”” apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr. 14 “Par ēku, būvju, zemes, to teritoriju un apstādījumu
uzturēšanu Rūjienas novadā” apstiprināšanu
3. Par saistošo noteikumu Nr. 15 „Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu
informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Rūjienas novadā”apstiprināšanu
4. Par saistošo noteikumu Nr.16 „Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to
kopiju saņemšanu” apstiprināšanu
5. Par saistošo noteikumu
Nr.17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Rūjienas novadā” apstiprināšanu
6. Par saistošo noteikumu Nr. 18 „Par Rūjienas novada kapsētu uzturēšanu” apstiprināšanu
7. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības nolikumā „Par Mājas aprūpes darba
organizēšanu un pakalpojumu saņemšanas kārtību”, kas apstiprināti ar Rūjienas novada
pašvaldības domes 2009.gada 17.septembra (prot. Nr.7;31# )
8. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Rūjienas novadā”, kas apstiprināti ar Rūjienas novada pašvaldības
domes 2013. gada 16.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.6, 11§)
9. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par ielu
tirdzniecības, ielu tirdzniecības organizēšanas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma
sniegšanas atļaujas izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Rūjienas novada
administratīvajā teritorijā”, kas apstiprināti ar Rūjienas novada domes 2012. gada 16.
augusta sēdes lēmumu (prot.Nr.8, 2§)
10. Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem Rūjienas kultūras
namā, Tautaskolā, Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā un Sporta hallē
11. Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem Rūjienas novada
pirmsskolas, vispārējās izglītības un interešu izglītības iestādēs
12. Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem
13. Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem Rūjienas novada
sociālās aprūpes centrā „LODE”
14. Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem
15. Par pašvaldības līdzfinansējumu komplekso pusdienu daļējai apmaksai Rūjienas
vidusskolas izglītojamajiem
16. Par Rūjienas pilsētas speciālās pirmskolas izglītības iestādes „Vārpiņa”iesnieguma
izskatīšanu
17. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
18. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
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19. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
20. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
21. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
22. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
23. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
24. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
25. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
26. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
27. Par ārstniecības izdevumu segšanu
28. Par brīvpusdienu piešķiršanu
29. Par zemes gabala Ābeļu ielā 33, Rūjienā, Rūjienas novadā nomu
30. Par nekustamā īpašuma Dārza iela 9, Rūjiena, Rūjienas novads nodošanu atsavināšanai
un nosacītās cenas apstiprināšanu
31. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rūjienas pilsētas domes 23.08.1994.lēmumā „Par
zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Rūjienā, Kronvalda - 47”
32. Par nomas līguma termiņa pagarināšanu
33. Par nekustamā īpašuma „Rāmnieki” sadalīšanu, piekritību pašvaldībai un reģistrēšanu
zemesgrāmatā
34. Par zemes ierīcības projekta „Jauntāllīdumi” apstiprināšanu
35. Par [..] deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
36. Par [..] deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
37. Par deputātes D. Alpeusas iesniegumu
38. Par tirdzniecības uzsākšanu
39. Par lietojuma tiesībām
40. Par Rūjienas novada pašvaldības policijas priekšnieka amatu
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja vietniece Guna Ķibere
Protokolē – pašvaldības kancelejas nodaļas vadītāja Inta Ferdere
Piedalās deputāti - Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis Galzons, Modris
Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims
Nepiedalās deputāti –Mārtiņš Čākurs, Guntis Gladkins, Aldis Kļaviņš, Ilze Leska, Madars
Kalniņš, Madars Zariņš - attaisnojošu iemeslu dēļ.
Pašvaldības darbinieki –Finanšu nodaļas vadītāja Ingrīda Lapiņa, ekonomiste Anete Āre
1. §
Par saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2013.gada
29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2013.gada
budžetu”” apstiprināšanu
(G.Ķibere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 46.panta 1.daļu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par valsts budžetu 2013.gadam”
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 13 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 3 “ Par
Rūjienas novada pašvaldības 2013.gada budžetu””.
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2. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
Pielikumā: saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 8 lapām.
2. §
Par saistošo noteikumu Nr. 14 “Par ēku, būvju, zemes, to teritoriju un apstādījumu
uzturēšanu Rūjienas novadā” apstiprināšanu
(G.Ķibere)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, 21.panta 16.punktu, 43.panta
5,9 punktiem
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 14 “Par ēku, būvju, zemes, to teritoriju un
apstādījumu uzturēšanu Rūjienas novadā”.
2. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 8 lapām
3. §
Par saistošo noteikumu Nr. 15 „Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu
informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Rūjienas novadā”apstiprināšanu
(G.Ķibere)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. Panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. Pantu un „Reklāmas likuma”
7.panta trešo daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 „Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu
un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Rūjienas novadā”.
2. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 8 lapām
4. §
Par saistošo noteikumu Nr. 16 „Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to
kopiju saņemšanu” apstiprināšanu
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(G.Ķibere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta
pirmās daļas 15.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām”12.panta pirmās daļas 1.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 16 „Pašvaldības nodeva par dokumentu un
apliecinātu to kopiju saņemšanu”.
2. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 2 lapām

5. §
Par saistošo noteikumu Nr. 17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Rūjienas novadā” apstiprināšanu
(G.Ķibere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 5.panta trešo daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Rūjienas novadā”.
2. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 3 lapām
6. §
Par saistošo noteikumu Nr. 18 „Par Rūjienas novada kapsētu uzturēšanu” apstiprināšanu
(G.Ķibere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. un 43.pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 18 „Par Rūjienas novada kapsētu uzturēšanu”
2. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 8 lapām
7. §
Par grozījumu Rūjienas novada pašvaldības nolikumā „Par Mājas aprūpes darba
organizēšanu un pakalpojumu saņemšanas kārtību” apstiprināšanu
(G.Ķibere)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt Rūjienas novada pašvaldības nolikumā „Par Mājas aprūpes darba organizēšanu
un pakalpojumu saņemšanas kārtību”, kas apstiprināts ar Rūjienas novada pašvaldības domes
2009.gada 17.septembra (prot. Nr.7;31# ), šādus grozījumus:
1. Izteikt 3.2.punktu šādā redakcijā:
„1.līmenis – 2 reizes nedēļā (EUR 28,46), nemazāk kā 2 stundas 1 apmeklējuma reizē
Dzīvokļa uzkopšana/ vēdināšana, putekļu slaucīšana, grīdas mitrā uzkopšana
istabā, virtuvē, vannas istabā, tualetē, atkritumu iznešana/;
Pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču iegāde;
Gultas veļas nodošana mazgātuvē;
Malkas ienešana;
Ūdens ienešana, netīrā ūdens iznešana;
Maksājumu kārtošana;
2.līmenis – 3 reizes nedēļa (EUR 49,80), nemazāk kā 2 stundas 1 apmeklējuma reizē
Dzīvokļa uzkopšana / vēdināšana, putekļu slaucīšana, grīdas mitrā uzkopšana
istabā, virtuvē, vannas istabā, tualetē, atkritumu iznešana/;
Pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču iegāde;
Gultas veļas nodošana mazgātuvē.
Maksājumu kārtošana;
Malkas ienešana;
Ūdens ienešana, netīrā ūdens iznešana
Medicīniskās palīdzības nodrošināšana, pavadīšana pie ārstiem, uz slimnīcu;
Palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanā;
3.līmenis – 5 reizes nedēļā (EUR 71,14), nemazāk kā 2 stundas 1 apmeklējuma reizē
Dzīvokļa uzkopšana/ vēdināšana, putekļu slaucīšana, grīdas mitrā uzkopšana istabā, virtuvē,
vannas istabā, tualetē, atkritumu iznešana/;
Pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču iegāde;
Gultas veļas nomaiņa un nodošana mazgātuvē;
Maksājumu kārtošana;
Ēdiena pagatavošana vai piegāde no ēdnīcas;
Trauku mazgāšana;
Medicīniskās palīdzības nodrošināšana, pavadīšana pie ārstiem, uz slimnīcu;
Gultas klāšana, naktspodu iztukšošana, iztīrīšana;
Personīgās higiēnas nodrošināšana (mutes dobuma, protēžu tīrīšana, kāju
kopšana, aprīvēšana utt.)
Malkas ienešana;
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Ūdens ienešana, netīrā ūdens iznešana.”
8. §
Par saistošo noteikumu Nr. 19 „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rūjienas novadā”” apstiprināšanu
(G.Ķibere)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 19 „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rūjienas novadā””.
2. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 2 lapām
9. §
Par saistošo noteikumu Nr. 20 „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr. 9 „Par ielu tirdzniecības, ielu tirdzniecības organizēšanas, sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas atļaujas izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas
kārtību Rūjienas novada administratīvajā teritorijā”” apstiprināšanu
(G.Ķibere)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 20 „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr. 9 „Par ielu tirdzniecības, ielu tirdzniecības organizēšanas, sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas atļaujas izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas kārtību
Rūjienas novada administratīvajā teritorijā””.
2. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 2 lapām
10. §
Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem Rūjienas kultūras
namā, Tautaskolā, Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā un Sporta hallē
(G.Ķibere)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
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Pamatojoties uz 31.01.2013. likumu „Euro ieviešanas un kārtības likums” ar 2014.gada
1.janvāri:
1. Apstiprināt sekojošus Rūjienas Kultūras nama maksas pakalpojumus:

Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Kultūras nama 2.stāvs:
izklaidējoša rakstura pasākumu organizēšanai 1 stunda
lekcijas, informatīvie pasākumi, mācības 1 stunda
Kultūras nama 1.stāva telpas, lekciju (mazā) zāle:
rūpnieciskai tirdzniecībai, informatīviem pasākumiem, lekcijām 1 diena
rūpnieciskai tirdzniecībai, informatīviem pasākumiem, lekcijām 1 stunda
Kultūras nama 1.stāva telpas, foajē zāle informatīviem pasākumiem 1
diena
Kultūras nama lielā zāle:
interešu maksas pulciņiem viena nodarbības stunda
uzņēmumiem viens pasākums
uzņēmumiem viena stunda
sabiedriskām organizācijām, biedrībām par pirmo stundu
sabiedriskām organizācijām, biedrībām par katru nākamo stundu

2. Apstiprināt sekojošus
pakalpojumus:
Nr.
p.k.
1.

Multifunkcionālā

jaunatnes

iniciatīvu

(bez PVN)

23,52
11,76
35,28
11,76
29,40
5,88
117,59
35,28
35,28
11,76

centra

Pakalpojuma veids

Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (Upes ielā 9, Rūjienā)
3.stāvas telpas nomas maksa par vienu stundu /noslēdzot līgumus var
tikt piemērotas atlaides/:
1.1.
izklaidējoša rakstura pasākumu organizēšanai
1.2.
lekcijām, informatīviem pasākumiem, mācībām
1.3.
naktsmītne 1 nakts 1 personai
3. Apstiprināt sekojošus Rūjienas Tautaskolas maksas pakalpojumus:

Nr.
p.k.
1.

Cena
EUR

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma veids

Pašvaldības Tautas skolā (Skolas ielā 8, Rūjienā) vienas telpas noma
1.1.
lekcijām, informatīviem pasākumiem, mācībām par vienu stundu
1.2.
lekcijām, informatīviem pasākumiem, mācībām par vienu dienu

maksas
Cena
EUR

(bez PVN)

23,52
11,76
6,35
Cena
EUR
(bez PVN)

4,70
17,64

4. Apstiprināt sekojošus Sporta halles maksas pakalpojumus:
Nr.
p.k.
1.

Pakalpojuma veids
Sporta halles piedāvātos pakalpojumus (Rīgas ielā 30) juridiskām
personām – (nometnes organizēšana) par vienu dienu

Cena
EUR
(bez PVN)

28,46

5. Rūjienas novada iedzīvotājiem sporta halles apmeklējums bez maksas (no 14.06.2013.
līdz 13.06.2014.)
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6. Rūjienas novadā reģistrētām biedrībām un nodibinājumiem, sabiedriskajām
organizācijām un to apvienībām telpu izmantošana bez maksas (izņemot 4. punktu).

11. §
Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem Rūjienas novada
pirmsskolas, vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs
(G.Ķibere)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Pamatojoties uz 31.01.2013. likumu „Euro ieviešanas un kārtības likums” ar 2014.gada
1.janvāri:
1. Apstiprināt vecāku maksu par mācībām vienam skolēnam mēnesī:

Nr. p.k.

1.
2.
3.

Pakalpojuma veids

Rūjienas mūzikas skolā
Rūjienas mākslas skolā
Rūjienas sporta skolā

Cena
EUR
(PVN
neapliekams)

7,11
7,11
4,27

2. Apstiprināt 50% vecāku maksas atvieglojumu par katru bērnu, ja vienā no izglītības iestādēm
(Rūjienas mūzikas, mākslas un sporta skolā) mācās vienas ģimenes bērni.
3. Apstiprināt 100% vecāku maksas atlaidi, ja:
3.1. audzēkņa ģimenei ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss;
3.2.audzēknis nav apmeklējis nodarbības pilnu mēnesi un mēneša laikā iesniedzis ārsta izziņu
par attiecīgo laika posmu.
4. Vecāku maksu par rotaļu grupu apmeklējumu Rūjienas pilsētas SPII „ Vārpiņa” EUR 7,11
(PVN neapliekams) mēnesī.
5. Ēdināšanas maksa izglītības iestādēs, kurās ēdināšanu nodrošina pašvaldība:

Nr. p.k.

Vilpulkas sākumskola
1.1. Brokastis
1.2. Pusdienas
1.3. Launags
2.
Jeru pamatskola
2.1. Brokastis
2.2. Pusdienas
3.
SPII Vārpiņa
3.1. Brokastis

Pakalpojuma veids

Cena
EUR
(PVN
neapliekams)

1.

0,28
0,85
0,21
0,28
0,85
0,50
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3.2. Pusdienas
3.3. Launags
3.4. Vakariņas (nakts grupas bērniem)
Pusdienas darbiniekiem (iestādēs, kurās ēdināšanu
4.
pašvaldība)
4.1. Vilpulkas sākumskolā
4.2. Rūjienas pilsētas SPII „ Vārpiņa” un Jeru pamatskolā

1,14
0,50
0,28

organizē

0,97
1,39

12. §
Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem
(G.Ķibere)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Pamatojoties uz 31.01.2013. likumu „Euro ieviešanas un kārtības likums” ar 2014.gada
1.janvāri:
1. Apstiprināt nomas maksu:
Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Domes zāles (Raiņa ielā 3, Rūjienā) nomas maksa par vienu stundu

1.1.

1.2.Rūjienas novadā reģistrētām biedrībām un nodibinājumiem,
organizācijām un to apvienībām telpas izmantošana bez maksas.

Cena
EUR
(bez PVN)

11,76
sabiedriskajām

2. Apstiprināt pašvaldības īpašumā esošajā dzīvojamām telpām maksimālo īres maksu EUR
0,54 par 1m2 /t.sk nemainot 2003.gada 16.janvāra Rūjienas pilsētas domes lēmumu/
protokols Nr. 1,8#/ par dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksas tarifu apstiprināšanu
EUR 0,2845 par 1 m2 dzīvokļa lietderīgās platības/.
3. Apstiprināt īres un apsaimniekošanas maksu pašvaldībai piederošā dzīvojamā platībā,
Rūjienas pilsētas teritorijā:
Nr.
p.k.

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Nosaukums

Apsaimniekošanas maksa par 1 kv.m. dzīvokļa lietderīgās platības
Īres maksa atbilstoši labiekārtotības pakāpei
Centrālā apkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze, vanna, karstais ūdens
(bez atlaides)
Centrālā apkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze, vanna (atlaide 5%)
Centrālā apkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze (atlaide 10%)
Ūdensvads, kanalizācija, vanna (atlaide 20%)
Ūdensvads, kanalizācija (atlaide 25%)
Ūdensvads (pašu), kanalizācija (atlaide 35%)
Kanalizācija (atlaide 40%)

Cena
EUR
(PVN
neapliekams)

0.28
0.256
0.243
0.231
0.205
0.192
0.166
0.154
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Nav labierīcību (atlaide 50%)

2.8.

0.128

4. Apstiprināt īres un apsaimniekošanas maksa pašvaldībai piederošā dzīvojamā platībā,
Rūjienas novada pašvaldības pagastu teritorijās:
Nr. p.k.

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Nosaukums

Apsaimniekošanas maksa par 1 kv.m. dzīvokļa lietderīgās platības
Īres maksa atbilstoši labiekārtotības pakāpei
Centrālā apkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze, vanna, karstais ūdens
(bez atlaides)
Centrālā apkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze, vanna (atlaide 5%)
Centrālā apkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze (atlaide 10%)
Ūdensvads, kanalizācija, vanna (atlaide 20%)
Ūdensvads, kanalizācija (atlaide 25%)
Ūdensvads (pašu), kanalizācija (atlaide 35%)
Kanalizācija (atlaide 40%)
Nav labierīcību (atlaide 50%)

Cena EUR
(PVN
neapliekams)

0,14
0,128
0,122
0,116
0,103
0,096
0,083
0,077
0,064

5. Apstiprināt nomas maksu pašvaldības nekustamajiem īpašumiem:
Nr.
p.k.

1.

2.

3.

4.

Pakalpojuma veids

Komercdarbībai, biroja ierīkošanai un pakalpojumu sniegšanai
paredzētās telpas, labiekārtotas: centrālā apkure, ūdens, kanalizācija,
WC. Par katra minētā labiekārtojuma neesamību, nomas maksa tiek
samazināta par 10%.
Ražošanai paredzētās telpas, labiekārtotas: centrālā apkure, ūdens,
kanalizācija, WC, iespēja iznomāt papildus pieguļošo teritoriju, iespēja
papildus iznomāt noliktu un palīgtelpas. Par katra minētā labiekārtojuma
neesamību, nomas maksa tiek samazināta par 10%.
Sabiedrisko organizāciju un nodibinājumu darbībai, sociālās
aprūpes
pakalpojumu
sniegšanai,
labdarības
pasākumu
organizēšanai, iedzīvotājiem svarīgu pakalpojumu sniegšanai, valsts
un pašvaldības iestāžu darbībai paredzētās telpas.
Palīgtelpas: pagrabi, garāžas, noliktavas, gaiteņi, tualetes, koplietošanas
telpas, šķūnīši, nojumes, kūtis

Cena
EUR/m2
mēnesī
(bez PVN)

1,18

0,59

0,24

0,12

5.2. Noteikt, ka 1. un 2.punktā paredzētā nomas maksa tiek piemērota Rūjienas pilsētā
iznomātajām telpām. Ipiķu, Jeru, Lodes un Vilpulkas pagastos piemērot nomas
maksu 50% (piecdesmit procenti) apmērā no Rūjienas pilsētā noteiktās nomas
maksas.
5.3. Nomas maksu par koplietošanas telpām noteikt proporcionāli iznomājamo telpu
platībai un to nomas līgumā norādīt, kā maksu par koplietošanas telpu lietošanu.
5.4. Piešķirt šādas nomas maksas atlaides:
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5.4.1. Atlaides piešķir jaunajiem uzņēmējiem viena gada laikā no uzņēmuma
reģistrācijas datuma, 50% apmērā no nomas maksas;
5.4.2. Atlaides piešķir uzņēmējam par ieguldījumu iznomājamā objekta remontā,
rakstveidā vienojoties un šī vienošanās ir neatņemama nomas līguma
sastāvdaļa. Atlaide 50% apmērā no nomas maksas. Šāda atlaide var tikt
piešķirta ne biežāk, kā vienu reizi piecos gados.
5.5. Noteikt, ka par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, teritorijas
un nomāto telpu uzkopšanu, nomniekam jāslēdz atsevišķa vienošanās vai līgums.
6. Apstiprināt samaksu par traktortehnikas, zālespļāvēja un krūmzāģa pakalpojuma
izmantošanu Rūjienas novada pašvaldības iedzīvotājiem:
Nr. p.k.

Izmantotās tehnikas nosaukums

Cena
EUR/stundā
(bez PVN)

1.

Traktors T – 150K
Traktors T – 25
Traktors MTZ – 80 L
Traktors T – 16 M, iekrāvējs
Zāles pļavējs
Krūmzāģis
Traktors KUBOTA

2.

3.

21,17
14,11

9,41

7. Apstiprināt samaksu par autobusu pakalpojumiem Rūjienas novada pašvaldības
iedzīvotājiem:
Nr. p.k.

Pakalpojuma veids

Cena
EUR
(bez PVN)

1.

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Autobusu VW LT35 (Valsts Nr.EC 9158), IVECO DAILY 50 (Valsts
Nr.HF 9074), VW TRANSPORTER (Valsts Nr.DL 3063)
pakalpojumu izcenojumus:
par katru nobraukto kilometru
par katru dīkstāvē nostāvēto stundu
Autobusa SETRA S309HD (Valsts Nr.HL 9573) pakalpojuma
izcenojumus:
par katru nobraukto kilometru
par katru dīkstāvē nostāvēto stundu

0,43
3,80

0,68
3,80

7.2. Lietot programmā „Latvijas – Šveices sadarbība” iegādāto autobusu MERCEDEZ
BENZ INTOURO E (Valsts Nr.HN 8718) un programmā „Sociālā drošības tīkla
pasākumi – skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai” iegādāto autobusu
MERCEDEZ BENZ SPRINTER 516 (Valsts Nr.HO 2474) šādiem mērķiem:
7.2.1. skolēnu nogādāšana uz/no skolas (mācību iestādes);
7.2.2. skolēnu nogādāšana uz/no ar mācību procesu saistītiem pasākumiem
(mācību olimpiādes u.tml., sporta sacensības u.tml.);
7.2.3. skolēnu nogādāšana uz/no skolēnu pašdarbības kolektīvu koncertiem,
skatēm, mēģinājumiem u.tml.;
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7.2.4. skolēnu nogādāšana uz/no skolēnu dziesmu un deju svētkiem (arī
gadījumos, ja skolas pašdarbības kolektīvi piedalās vispārējos dziesmu un
deju svētkos) un citiem pasākumiem saistītiem ar skolēnu interešu
izglītību.
7.3. Skolēnu pārvadāšanai paredzēto skolēnu autobusu Rūjienas novada pašvaldībai ir
tiesības izmantot skolēnu ekskursijām ievērojot šādus nosacījumus:
7.3.1. pašvaldības veiktajiem skolēnu pārvadājumiem skolēnu ekskursijās nav
komerciāls raksturs, proti, pašvaldība nepelna (negūt komerciālu labumu)
no skolēnu pārvadāšanas ekskursijās;
7.3.2. iekasētā maksa no skolēniem un skolēnus pavadošajiem skolotājiem par
ekskursiju nedrīkst pārsniegt konkrētās ekskursijas (brauciena) tiešās
izmaksas, ko veido autobusa ekspluatācijas izdevumi (maksa par degvielu
atbilstoši nobraukto km apjomam) un autobusa vadītāja atalgojums,
atbilstoši braucienā patērētajam stundu skaitam;
7.3.3. par autobusa lietošanu skolēnu pārvadāšanai konkrētā ekskursijā, mācību
iestāde sastāda aktu, kurā norāda ekskursijas (brauciena) nobrauktos km un
patērētās stundas. Aktu iesniedz grāmatvedībā izmaksu aprēķināšanai un
rēķina izrakstīšanai.
7.4. Lietot Rūjienas novada pašvaldībai piederošos autobusus VW LT35 (Valsts
Nr.EC 9158), IVECO DAILY 50 (Valsts Nr.HF 9074), SETRA S309HD (Valsts
Nr.HL 9573), VW TRANSPORTER (Valsts Nr.DL 3063) šādiem mērķiem:
7.4.1. skolēnu nogādāšana uz/no skolas (mācību iestādes);
7.4.2. skolēnu nogādāšana uz/no ar mācību procesu saistītiem pasākumiem
(mācību olimpiādes u.tml., sporta sacensības u.tml.);
7.4.3. skolēnu nogādāšana uz/no skolēnu pašdarbības kolektīvu koncertiem,
skatēm, mēģinājumiem u.tml.;
7.4.4. skolēnu no nogādāšana uz/no skolēnu dziesmu un deju svētkiem (arī
gadījumos, ja skolas pašdarbības kolektīvi piedalās vispārējos dziesmu un
deju svētkos) un citiem pasākumiem saistītiem ar skolēnu interešu
izglītību;
7.4.5. skolēnu, pašdarbnieku kolektīvu, sabiedrisko organizāciju, pensionāru un
mazturīgo iedzīvotāju pārvadāšanai.
7.5. Punktā 7.4.5. minēto grupu ekskursiju (braucienu) gadījumos iekasētā maksa
sastāv no autobusa ekspluatācijas izdevumiem (maksa par degvielu atbilstoši
nobraukto km apjomam) un autobusa vadītāja atalgojuma, atbilstoši braucienā
patērētajam stundu skaitam. Par autobusa lietošanu konkrētā ekskursijā,
ekskursijas organizētājs sastāda aktu, kurā norāda ekskursijas (brauciena)
nobrauktos km un patērētās stundas. Aktu iesniedz grāmatvedībā izmaksu
aprēķināšanai un rēķina izrakstīšanai.
7.6. Rūjienas novada pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju pārvadāšana uz
Rūjienas novada pašvaldības organizētajiem pasākumiem notiek bez maksas.
13. §
Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem Rūjienas novada
sociālās aprūpes centrā „LODE”
(G.Ķibere)
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Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Pamatojoties uz 31.01.2013. likumu „Euro ieviešanas un kārtības likums” ar 2014.gada
1.janvāri:
Apstiprināt sekojošus Rūjienas novada pašvaldības sociālās aprūpes centra „LODE”
maksas pakalpojumus:

Nr. p.k.

1.
2.
3.

Pakalpojuma veids

Klienta uzturēšanās maksa sociālās aprūpes centrā „LODE” mēnesī *
Īslaicīgās sociālās aprūpes nodrošināšana cilvēkam diennaktī
Maksa par pusdienām darbiniekiem dienā

Cena
EUR
(PVN
neapliekams)

370,00
9,96
1,21

*Pielikumā izmaksu tāme vienas personas uzturēšanai mēnesī sociālās aprūpes centrā „LODE” no
2014.gada 1.janvāra.

14. §
Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem
(G.Ķibere)
Pamatojoties uz 31.01.2013. likumu „Euro ieviešanas un kārtības likums” ar 2014.gada
1.janvāri:
1. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības maksas pakalpojumus pēc pielikuma.
2. Maksa par pakalpojumu pilnā apjomā tiek iekasēta pirms pakalpojumu sniegšanas un par
to tiek izsniegta kvīts.
3. No pašvaldības maksas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):
1.1. politiski represētās personas;
1.2. personas ar I un II invaliditātes grupu;
1.3. personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu.
Pielikumā: Rūjienas novada maksas pakalpojumu cenrādis

15. §
Par pašvaldības līdzfinansējumu komplekso pusdienu daļējai apmaksai Rūjienas
vidusskolas izglītojamajiem
(G.Ķibere)
Rūjienas novada pašvaldībā 30.08.2013. noslēdza iepirkuma procedūru par ēdināšanas
pakalpojuma sniegšanu Rūjienas vidusskolas skolēniem un uzvarētāja piedāvātā komplekso
pusdienu cena 1.- 12.klašu izglītojamajiem ir Ls 0.95 (ar PVN) vai EUR 1.35 (ar PVN).
Ēdināšanas pakalpojuma kvalitāte ir jānodrošina atbilstoši 2012.gada 13.marta Ministru kabineta
noteikumu Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem"
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(turpmāk – noteikumi) prasībām. Noteikumos ir noteikts, kādiem produktiem un kādā daudzumā
ir jābūt gan dienas, gan nedēļas ēdienkartē izglītojamajiem, kādai jābūt to uzturvērtībai un
enerģētiskai vērtībai. 2010.gada 28.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1206 "Kārtība,
kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības
iestādes skolēnu ēdināšanai" regulē 1.- 2.klašu izglītojamo ēdināšanu - ir noteiktas prasības
vienas dienas pusdienu ēdienkartei. Viena 1.-2.klases izglītojamā ēdināšanai valsts no budžeta
līdzekļiem piešķir Ls 0,80 dienā.
Lai veicinātu iespēju lielākam izglītojamo skaitam ēst Rūjienas vidusskolā piedāvātās
kompleksās pusdienas, kā arī lai attīstītu pareiza, sabalansēta un regulāra uztura lietošanas
paradumus, saskaņa ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, atbilstoši Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 6., 11.
un 21.punktu, pamatojoties uz Rūjienas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3. „Par
Rūjienas novada pašvaldības 2013.gada budžetu”,
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Dana Alpeusa, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis Galzons, Modris
Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Līga
Čākure), Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt pašvaldības līdzfinansējumu Rūjienas vidusskolas izglītojamo komplekso

pusdienu daļējai apmaksai Ls 0.15 /EUR 0.21/ dienā vienam skolēnam no 2013.gada
14.oktobra.
2. Iedalīt Rūjienas vidusskolas 2013.gada pamatbudžetā papildus līdzekļus Ls 2 500 apmērā
Rūjienas vidusskolas skolēnu komplekso pusdienu daļējai apmaksai.
3. Finanšu nodaļai veikt atbilstošas izmaiņas Rūjienas novada pašvaldības 2013.gada
budžeta kopsavilkumā.
16. §
Par Rūjienas pilsētas speciālās pirmskolas izglītības iestādes „Vārpiņa”iesnieguma
izskatīšanu
(G.Ķibere)

Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Rūjienas pilsētas speciālās pirmskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” štatu sarakstu
2013./2014.mācību gadam.
2. Apstiprināt vecāku maksas par ēdināšanas izdevumiem 2013./2014.mācību gadam Rūjienas
pilsētas speciālās pirmskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” ar 01.09.2013.:
-

Brokastis – Ls 0.35/ EUR 0.50
Pusdienas – Ls 0.80/ EUR 1.14
Launags – Ls 0.35/ EUR 0.50 (kopā diena – Ls 1.50/ EUR 2.14)
Vakariņas (nakts bērniem) – Ls 0.20/ EUR 0.28 (kopā diena nakts bērniem – Ls
1.70/ EUR 2.42)
3. Apmaksāt Rūjienas novada bērniem invalīdiem ēdināšanas izdevumus.
4. Noteikt piepildījumu Rūjienas pilsētas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē “Vārpiņa”
2013./2014.mācību gadā:
Mazbērnu grupā – 19 bērni
3 gadīgo bērnu grupās – 20
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4 gadīgo bērnu grupās – 20
5 gadīgo bērnu grupās – 22
6 gadīgo bērnu grupās – 16
Pielikumā: Rūjienas pilsētas SPII „Vārpiņa” iesniegums, štatu saraksts.

17. §
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
(G.Ķibere)
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‟
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
piedzīt no [..] personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi un dzīvojamo
ēku ar adresi [..] Rūjiena, Rūjienas nov., kadastara nr.9615 004 0309
Ls 65,11, nokavējuma naudu - Ls 23,54, kopā Ls 88,65 (astoņdesmit astoņi lati 65 santīmi)
vai EUR 126,14, bezstrīdus kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Šis lēmums stājas spēkā tā izdošanas brīdī un nav apstrīdams vai pārsūdzams.
18. §
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
(G.Ķibere)
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367. pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
piedzīt no [..], personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi un ēkām ar
adresi [..] Rūjiena, Rūjienas nov., kadastra nr.9615 001 0119, parāds – Ls 372,34, nokavējuma
nauda Ls 186,80, kopā Ls 559,14 (pieci simti piecdesmit deviņi lati 14 santīmi) vai EUR
795,58, bezstrīdus kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo mantu.
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Šis lēmums stājas spēkā tā izdošanas brīdī un nav apstrīdams vai pārsūdzams.
19. §
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
(G.Ķibere)
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367. pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
piedzīt no [..], personas kods [..] nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi par augstāk
minētajiem nekustamajiem īpašumiem, - Ls 474,43, nokavējuma naudu - Ls 72,41, kopā Ls
546,84 (pieci simti četrdesmit seši lati 84 santīms) vai EUR 778,08, bezstrīdus kārtībā, vēršot
piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Šis lēmums stājas spēkā tā izdošanas brīdī un nav apstrīdams vai pārsūdzams.

20. §
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
(G.Ķibere)
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367. pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
piedzīt no [..], personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi un ēkām ar
adresi [..], Rūjiena, Rūjienas novads, kadastra nr.9615 006 1207, parāds - Ls 132,07,
nokavējuma nauda - Ls 40,31, kopā Ls 172,38 (viens simts septiņdesmit divi lati 38 santīmi),
vai EUR 245,27, bezstrīdus kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Šis lēmums stājas spēkā tā izdošanas brīdī un nav apstrīdams vai pārsūdzams.
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21. §
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
(G.Ķibere)
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367. pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
piedzīt no [..], personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi un ēkām ar
adresi [..], Rūjiena, Rūjienas novads, kadastra nr.9615 005 0202, parāds – Ls 167,52,
nokavējuma nauda - Ls 68,73, kopā Ls 236,25 (divi simti trīsdesmit seši lati 25 santīmi) vai
EUR 336,15, bezstrīdus kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Šis lēmums stājas spēkā tā izdošanas brīdī un nav apstrīdams vai pārsūdzams.
22. §
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
(G.Ķibere)
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367. pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
piedzīt no [..], personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi un ēkām ar
adresi [..], Rūjienas novads, kadastra nr.9615 001 0102, parāds - Ls 156,72, nokavējuma nauda Ls 67,52, kopā Ls 224,24 (divi simti divdesmit četri lati 24 santīmi) vai EUR 319,06,
bezstrīdus kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo
un nekustamo mantu.
Šis lēmums stājas spēkā tā izdošanas brīdī un nav apstrīdams vai pārsūdzams.
23. §
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
(G.Ķibere)
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Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367. pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
piedzīt no [..], personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi un dzīvojamo
ēku ar adresi [..] Rūjienas novads, kadastra nr. 9615 005 0206, parāds - Ls 102,01, nokavējuma
nauda Ls 40,62, kopā Ls 142,69 (viens simts četrdesmit divi lati 69 santīmi) vai EUR 203,03,
bezstrīdus kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo
un nekustamo mantu.
Šis lēmums stājas spēkā tā izdošanas brīdī un nav apstrīdams vai pārsūdzams.
24. §
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
(G.Ķibere)
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367. pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
piedzīt no [..], personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par - ½ domājamo daļu
no nekustamā īpašuma - zemes un ēkām, ar adresi [..], Rūjienas novads, kadastra nr. 9615 006
0201, Ls 69,15, nokavējuma naudu Ls 43,96, kopā Ls 113,11 (viens simts trīspadsmit lati un
11 santīmi) vai EUR 160,94, bezstrīdus kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Šis lēmums stājas spēkā tā izdošanas brīdī un nav apstrīdams vai pārsūdzams.
25. §
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
(G.Ķibere)
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367. pantu,
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Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
piedzīt no [..], personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi ar adresi [..],
Rūjienas novads, kadastra nr. 9615 005 0108, ir Ls 100,69, nokavējuma nauda Ls 28,79, kopā
Ls 129,48 (viens simts divdesmit deviņi lati 48 santīmi) vai EUR 184,23, bezstrīdus kārtībā,
vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
mantu.
Šis lēmums stājas spēkā tā izdošanas brīdī un nav apstrīdams vai pārsūdzams.

26. §
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
(G.Ķibere)
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
piedzīt no [..], personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi un ēkām ar
nosaukumu [..], Rūjienas novadā, kadastra nr. 9656 003 0119, Ls 386,70, nokavējuma naudu Ls
120,26, kopā Ls 506,96 (pieci simti seši lati 96 santīmi) vai EUR 721,34, bezstrīdus kārtībā,
vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
mantu.
Šis lēmums stājas spēkā tā izdošanas brīdī un nav apstrīdams vai pārsūdzams.

27. §
Par ārstniecības izdevumu segšanu
(G.Ķibere)
Pamatojoties uz Likuma par sociālo drošību 11.pantu, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 4.panta pirmo daļu un personas iesniegumu un ņemot vērā 2013.gada
3.oktobra Sociālo lietu komitejas atzinumu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
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piešķirt personai [..], personas kods [..], piešķirt pabalstu vīra [..]ārstniecības izdevumu
segšanai 50% no izdevumu summas Ls 49,00.

28. §
Par brīvpusdienu piešķiršanu
(G.Ķibere)
Pamatojoties uz Likuma par sociālo drošību 11.pantu, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 4.panta pirmo daļu, personas iesniegumu un ņemot vērā 2013.gada 3.oktobra
Sociālo lietu komitejas atzinumu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
piešķirt vienam skolēnam 2013./2014.mācību gadā brīvpusdienas Valmieras Valsts
ģimnāzijā, nepārsniedzot Ls 1,00 dienā, ņemot vērā faktiski apmeklēto dienu skaitu mēnesī.
29. §
Par zemes gabala Ābeļu ielā 33, Rūjienā, Rūjienas novadā nomu
(G.Ķibere)
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas
3.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007.gada noteikumiem Nr.375
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Ministru kabineta 20.06.2006.gada
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un Ministru kabineta 01.09.2009.gada
noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi”,
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.Noteikt, ka [..] ar 01.01.2014. iegūst zemes nomas tiesības uz rezerzeves zemes fondā
ieskaitīto zemes vienību 600m2 platībā, kadastra Nr.9615 002 0805 Ābeļu ielā 33, Rūjienā,
Rūjienas novadā.
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] un noteikt:
2.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.12.2018.,
2.2. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes
gabala kadastrālās vērtības,
2.3. nomas maksu palielināt, piemērojot koeficientu 1,5 uz laiku līdz tiesiskais valdītājs savas
īpašuma tiesības uz namīpašumu (ēkām un būvēm) nostiprina zemesgrāmatā,
2.4. zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve /kods 0601/.
3.Augstāk minēto zemesgabalu iznomāt bez apbūves tiesībām.
4.Pieņemt zināšanai:
4.1. ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam
apmēram;
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4.2. nomas līgums automātiski zaudē spēku, ja mainās zemes gabala tiesiskais valdītājs vai
Rūjienas novada dome pieņem atsevišķu lēmumu.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
30. §
Par nekustamā īpašuma Dārza iela 9, Rūjiena, Rūjienas novads nodošanu atsavināšanai un
nosacītās cenas apstiprināšanu
(G.Ķibere)
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta
pirmās daļas 2.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 4.panta 4.daļas 8.punktu, 8.panta otro un
trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu un likuma „Par zemes reformu Latvijas republikas pilsētās” 20.panta pirmo daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.Nodot atsavināšanai Rūjienas novada pašvaldībai piederošu ½ (vienu pusi) domājamo daļu no
nekustamā īpašuma Dārza ielā 9 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9615 001 1805, atrodas
Rūjienā, Rūjienas novadā), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9615 001
1805, ar kopējo platību 1828kv.m.
2. Apstiprināt atsavināšanai noteiktās Rūjienas novada pašvaldībai piederošās ½ (vienas puses)
domājamās daļas no nekustamā īpašuma Dārza iela 9 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9615
001 1805, atrodas Rūjienā, Rūjienas novadā), nosacīto cenu – LVL 792,00 (septiņi simti
deviņdesmit divi lati 00 santīmi) vai EUR 1126,92.
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% lati līdz 31.12.2013. vai eiro pēc 01.01.2014.
4.Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas pirmpirkuma tiesīgajai personai [..], nosūtīt
atsavināšanas paziņojumu.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
31. §
Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rūjienas pilsētas domes 23.08.1994.lēmumā „Par
zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Rūjienā, Kronvalda - 47”
(G.Ķibere)
Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma
72.pantu, kas nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot
acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus,
ja tas nemaina lēmuma būtību un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
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1. Rūjienas pilsētas domes 1994.gada 23.augusta lēmumu Nr.28 1§ „Par zemes īpašuma
tiesību atjaunošanu Rūjienā, Kronvalda - 47” izteikt šādā redakcijā:
1.1. lemjošās daļas 1.punktu „Izveidot nekustamo īpašumu Rūjienā, Kronvalda ielā 47 atjaunojot
īpašuma tiesības uz zemegabalu 2502 m2 platībā saskaņā ar skici, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies
dabā pēc zemes ierīcības plāna sastādīšanas, galīgi uzmērot un robežas regulējot nepārsniedzot
0,1√ robežu”;
1.2. lemjošās daļas 3.punktu „ Atjaunot īpašuma tiesības uz zemes īpašumu likumīgajiem
īpašniekiem, likumīgo īpašnieku mantiniekiem [..] un [..] – katrai uz ½ domājamo daļu.
Ievērojot īpašnieku izteikto vēlēšanos atzīt īpašnieka tiesības likumā noteiktā kārtībā ierādīt dabā
zemes gabalu Rūjienā, Kronvalda ielā 47, saņemt kompensāciju par ----------- m2 , saņemt
īpašumā citu līdzvērtīgu zemes gabalu ----------- m2 platībā Rūjienas pilsētā.
Atzīt īpašnieka tiesības saņemt saņemt nomas maksu no zemes lietotāja ----------- par zemes
platību pēc vienošanās, kuru nav iespējams nodot īpašniekam reālai apsaimniekošanai -----------------------.
Veicot celtniecību zemes gabalā ievērot Rūjienas pilsētas apbūves noteikumus un ģenplānā
paredzēto lietojumu.
Īpašniekam iesniegt pieteikumu Valsts zemes dienesta Valmieras nodaļā /Rūjienā, Raiņa ielā 3/
izgatavot zemesgabala plānu īpašuma tiesību reģistrācijai Zemesgrāmatu nodaļā.
Zemesgrāmatu nodaļai pie nekustamā īpašuma reģistrācijas ņemt vērā zemesgabala platību, kas
uzrādīta veicot precīzu zemesgabala uzmērīšanu Valsts zemes dienestā.
Īpašnieks ir atbildīgs par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas viņa
zemesgabala teritorijā.
Zemes īpašuma apsaimniekošanu var uzsākt pēc zemesgabala robežu ierādīšanas dabā.”.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
32. §
Par nomas līguma termiņa pagarināšanu
(G.Ķibere)
Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, pamatojoties uz Likuma ” Par atjaunotā Latvijas
Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesības daļas spēkā
stāšanās laiku un kārtību” 14.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka nomnieks uz nomā
esošās zemes drīkst celt ēkas (būves) kā pastāvīgus īpašuma objektus tikai tad, ja nomas līguma
termiņš nav mazāks par desmit gadiem” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Labot un izteikt Rūjienas novada domes 2009.gada 10.decembra lēmuma /prot. Nr. 10, 71#/
lemjošās daļas 3 punktu šādā redakcijā:
1.1.„ 3. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] un noteikt:
3.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.12.2024.,
3.2. nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta
zemesgabala
vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri;
3.3. nomas maksu palielināt, piemērojot koeficientu 1,5 uz laiku līdz tiesiskais valdītājs
savas
īpašuma tiesības uz namīpašumu (ēkām un būvēm) nostiprina zemesgrāmatā”
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2.Nekustamo īpašumu nodaļas zemes lietu speciālistei Sandrai Upītei sagatavot atbilstošu
vienošanos pie 2012.gada 18.maijā noslēgtā nomas līguma Nr.82/2012/10-2.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
33. §
Par nekustamā īpašuma „Rāmnieki” sadalīšanu, piekritību pašvaldībai un reģistrēšanu
zemesgrāmatā
(G.Ķibere)
Pamatojoties uz likuma „Administratīvā procesa likuma” 72 pantu, likuma „Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, likuma „Zemes ierīcības likums” pārejas
noteikumu 1. un 5.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 1.punktu, un MK noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1., 35.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Labot kā matemātiska aprēķina kļūdu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658
001 0165 platību no 6,3 ha uz 6,9 ha.
2. Labot kā matemātiska aprēķina kļūdu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658
001 0164 platību no 4,5 ha uz 5,5 ha.
3. Saskaņā ar grafisko pielikumu, sadalīt nekustamā īpašuma „Rāmnieki” (kadastra nr.
9658 001 0165) zemes vienību 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9658 001 0164 divās šādās
daļās:
3.1. nekustamā īpašuma „Rāmnieki” sastāvā paliekošā zemes vienība 5,0 ha platība
(grafiskajā pielikumā zemes gabals Nr.1),
3.2. atdalāmā zemes vienība 0,5 ha platība (grafiskajā pielikumā zemes gabals Nr.2).
4. Paliekošajai zemes vienībai 5,0 ha platībā (grafiskajā pielikumā zemes gabals Nr.1)
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, kods 0901.
5. Jaunam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalāmās zemes vienībai 0,5 ha
platībā (grafiskajā pielikumā zemes gabals Nr.2), piešķirt nosaukumu ”Vecstrēlnieki”.
Atdalāmajai zemes vienībai 0,5 ha platībā (grafiskajā pielikumā zemes gabals Nr.2)
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
6. Nekustamā īpašuma „Rāmnieki”( kadastra nr. 9658 001 0165, atrodas Rūjienas novada
Jeru pagastā) zemes vienība 6,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9658 001 0165 un zemes
vienība 5,0 ha platībā (grafiskajā pielikumā zemes gabals Nr.1) piekrīt Rūjienas novada
pašvaldībai un uz pašvaldības vārda ierakstāma zemesgrāmatā saskaņā ar likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas
1.punktu.
7. Nekustamā īpašuma „Vecstrēlnieki” zemes vienība 0,5 ha platībā (grafiskajā pielikumā
zemes gabals Nr.2), piekrīt Rūjienas novada pašvaldībai un uz pašvaldības vārda ierakstāma
zemesgrāmatā saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 1.punktu.
8. Reģistrēt nekustamos īpašumus „Rāmnieki” (kadastra numurs 9658 001 0165) un
„Vecstrēlnieki” zemesgrāmatā, veikt zemes robežu plāna un mežierīcības projektu izgatavošanu.
Līdzekļus piešķirt no 2013.gada pašvaldības budžeta (zemes ierīcība).
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*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
34. §
Par zemes ierīcības projekta „Jauntāllīdumi” apstiprināšanu
(G.Ķibere)
Pamatojoties uz 2011.gada 12.aprīļa MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8. 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 2000.gada 22.augusta MK noteikumu Nr.294 „Noteikumi par vietu
nosaukumu, iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumu un
pasākumu nosaukumu veidošanu un lietošanu” otro daļu, MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 2.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: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9656 003 0050 sadalīšanai
izstrādāto zemes ierīcības projektu „Jauntāllīdumi”.
2. Zemes gabalam 36.5 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes gabals
Nr.1), kas tiek saglabāts nekustamā īpašuma „Jauntāllīdumi” sastāvā, noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.
3. Zemes gabalam 33.6 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes gabals
Nr.2), kas atdalāms no īpašuma „Jauntāllīdumi”, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu
„Līdumi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
* Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.
35. §
Par [..] deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
(G.Ķibere)
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 2013.gada
3.oktobra lēmumu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
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Anulēt ziņas par [..], personas kods [..], deklarēto dzīvesvietu [..] Rūjienas novadā, ar
lēmuma pieņemšanas brīdi 10.10.2013.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā.

36. §
Par [..] deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
(G.Ķibere)
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 2013.gada
3.oktobra lēmumu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par [..], personas kods [..], deklarēto dzīvesvietu [..] Rūjienas novadā, ar
lēmuma pieņemšanas brīdi 10.10.2013.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā.
37. §
Par deputātes D. Alpeusas iesniegumu
(G.Ķibere)
Izskatījusi Rūjienas novada domes deputātes Danas Alpeusas 07.10.2013. iesniegumu ar
lūgumu nenoteikt atlīdzību par piedalīšanos domes, komiteju, komisiju sēdēs un par citu
deputāta pienākumu pildīšanu sākot ar 2013. gada 07. oktobri, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1.
panta otrās daļas c)punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis Galzons, Modris
Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav; ATTURAS – nav,
balsošanā nepiedalās Dana Alpeusa, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Nenoteikt Rūjienas novada domes deputātei Danai Alpeusai atlīdzību par piedalīšanos domes,
komiteju, komisiju sēdēs un par citu deputāta pienākumu pildīšanu, sākot ar 2013. gada 07.
oktobri.
38. §
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Par tirdzniecības uzsākšanu
(G.Ķibere)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Atļaut Elitai Ozolai (reģ. Nr. 29048212256) nodarboties ar lietotu un jaunu apģērbu
tirdzniecību Rūjienā, Rīgas ielā 5.
Pielikumā: Nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
Nedzīvojamo telpu nomas līgums
39. §
Par lietojuma tiesībām
(G.Ķibere)
Ņemot vērā iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 27. punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis Galzons,
Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot lietojuma tiesības uz Jeru pamatskolas ēku „Jeru skola”, Endzele, Jeru
pagasts, Rūjienas novads, kadastra nr. 9658 004 0221 001, Rūjienas novada
domes Jeru pamatskolai. Ēkas „Jeru skola”, Endzele, Jeru pagasts, Rūjienas
novads lietojuma tiesību līgumu noslēgt uz 10 (desmit) gadiem.
2. Nodot lietojuma tiesības uz Vilpulkas sākumskolas ēku „Bērnu dārzs- skola”,
Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads, kadastra nr. 9694 002 0132 002, Rūjienas
novada domes Vilpulkas sākumskolai. Ēkas „Bērnu dārzs- skola”, Vilpulkas
pagasts, Rūjienas novads, lietojuma tiesību līgumu noslēgt uz 10 (desmit)
gadiem.

40. §
Par Rūjienas novada pašvaldības policijas priekšnieka amatu
(G.Ķibere)
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 9.punktu un likuma
"Par policiju" 19.panta piekto daļu un LR Iekšlietu ministrijas 2013.gada 24.septembra vēstuli
Nr.1-38/2511,
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Dana Alpeusa, Līga Čākure, Jānis Roze, Gita Zariņa, Jānis
Galzons, Modris Karselis, Guna Ķibere, Dairis Šmits, Armands Taims); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Iecelt Vilni Lauru, personas kods 240359-11362,Rūjienas novada pašvaldības policijas
priekšnieka amatā ar 2013.gada 1.oktobri.
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Sēdi slēdz plkst.13:00
Sēdes vadītājs

/personiskais paraksts/

Guna Ķibere

/personiskais paraksts/

Inta Ferdere

Parakstīts 14.10.2013.

Protokoliste
Parakstīts 14.10.2013.

