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SĒDES PROTOKOLS
Rūjienā
2016.gada 20.oktobrī

Nr. 10

Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēdi atklāj plkst. 11.00
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Guntis Gladkins
Protokolē – Administratīvās nodaļas lietvedības sekretāre Inta Ferdere
Piedalās deputāti:
Jānis Galzons
Guna Ķibere
Modris Karselis
Jānis Roze
Sarmīte Brigita Blūmena
Gita Zariņa
Armands Taims
Linda Kalve
Dairis Šmits
Ilze Leska
Guntis Gladkins
Madars Kalniņš
Aldis Kļaviņš
Dana Alpeusa
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Izpilddirektors Ivo Virsis
Finanšu nodaļas vadītāja Anete Āre
Administratīvās nodaļas vadītāja Daiga Vanaga
Sēdē nepiedalās: deputāts Madars Zariņš - attaisnojošu iemeslu dēļ
Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš, Dana Alpeusa, Jānis
Galzons, Guna Ķibere, Guntis Gladkins, Modris Karselis, Jānis Roze, Sarmīte Brigita Blūmena,
Gita Zariņa, Armands Taims, Linda Kalve, Ilze Leska, Dairis Šmits); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
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Apstiprināt darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Par nosaukuma ”RŪJIENAS NOVADA GODA PILSONIS” un ”GADA CILVĒKS –
2016” piešķiršanas komisijas apstiprināšanu
2. Par projektu “Neiepazītā Ziemeļlatvija”
3. Par Eiropas Savienības Erasmus + programmas projekta ieviešanu Rūjienas vidusskolā
4. Par atbalstu G.B.
5. Par skolēnu autobusu maršrutu apstiprināšanu
6. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada 21.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada
budžetu”” apstiprināšanu
7. Par viena skolēna vai audzēkņa izmaksu apstiprināšanu Rūjienas vidusskolā pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem 2016.gadā
8. Par viena skolēna vai audzēkņa izmaksu apstiprināšanu Rūjienas mūzikas skolā un
Rūjienas mākslas skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 2016. gada 1.
septembra
9. Par viena skolēna vai audzēkņa izmaksu apstiprināšanu Rūjienas novada sporta skolā
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 2016.gada 1. septembra
10. Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem Rūjienas Sporta
hallē
11. Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu Sociālās aprūpes centrā “Lode”
12. Par grozījumiem Rūjienas pašvaldības štatu (amatu) sarakstā
13. Par dzīvokļa Nr.8, Rīgas ielā 61, Rūjienā, Rūjienas novadā atsavināšanu
14. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu
15. Par zemes gabala Ķiršu ielā 14 un Ķiršu ielā 16, Rūjienā, Rūjienas novadā nomu
16. Par zemes gabala Ķiršu ielā 21, Rūjienā, Rūjienas novadā nomu
17. Par zemes nomu Ābeļu ielā 28, Rūjienā, Rūjienas novadā
18. Par nekustamā īpašuma Pļavu iela 3, Rūjienā, Rūjienas novadā lietošanas mērķa maiņu
19. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
9694 002 0255 un tā sagatavošanu atsavināšanai
20. Par zemes ierīcības projekta „Kalnmoricas” apstiprināšanu
21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
22. Informācija par nometni 3x3 Rūjienā 2017
1. §
Par nosaukuma ”RŪJIENAS NOVADA GODA PILSONIS” un ”GADA CILVĒKS –
2016” piešķiršanas komisijas apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš, Dana Alpeusa, Jānis
Galzons, Guna Ķibere, Guntis Gladkins, Modris Karselis, Jānis Roze, Sarmīte Brigita Blūmena,
Gita Zariņa, Armands Taims, Linda Kalve, Ilze Leska, Dairis Šmits); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt nosaukuma ”RŪJIENAS NOVADA GODA PILSONIS” un ”GADA
CILVĒKS – 2016” piešķiršanas komisijas sastāvu:
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Novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntis Gladkins,
Kultūras nama direktore Ilze Leska,
Izglītības pārstāve Silva Liepiņa,
Uzņēmējdarbības pārstāvis, deputāts Aldis Kļaviņš,
Deputāte Dana Alpeusa,
Lodes pagasta pārvaldes vadītāja Agnese Ripīte,
Ipiķu pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Buņķe

2. §
Par projektu “Neiepazītā Ziemeļlatvija”
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Latvijas vides aizsardzības fonda aktivitātes “Latvijas vides un dabas
vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” apstiprināto projektu
“Neiepazītā Ziemeļlatvija” (reģ. nr. 1-08/199/2016), atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Aldis
Kļaviņš, Madars Kalniņš, Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guna Ķibere, Guntis Gladkins, Modris
Karselis, Jānis Roze, Sarmīte Brigita Blūmena, Gita Zariņa, Armands Taims, Linda Kalve, Ilze
Leska, Dairis Šmits); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda apstiprinātajā projektā “Neiepazītā
Ziemeļlatvija” (reģ. nr. 1-08/199/2016). Projekta vadošais partneris Naukšēnu novada
pašvaldība. Projekta realizācijas laiks no 2016. gada 26. septembra līdz 2017. gada 30.
septembrim. Projekta ietvaros veikt Rūjienas palieņu dabas takas izveidi Rūjienas
pilsētas Rūjas upes kreisā krasta teritorijā posmā no Rūjienas vidusskolas laipām līdz
Valdemāra ielas tiltam.
2. Rūjienas novada pašvaldības kopējais projekta finansējums EUR 15 337.96, no kuriem
LVAF finansējums EUR 13 803.00, pašvaldības līdzfinansējums EUR 1 534.96.

3. §
Par Eiropas Savienības Erasmus + programmas projekta ieviešanu Rūjienas vidusskolā
(G.Gladkins)
Rūjienas vidusskolā saņemts Valsts izglītības attīstības aģentūras 31.08.2016. lēmums
Nr.8.4-1/3612 „Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2)
stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta Nr.2016-1-IT02-KA219-024655_3
apstiprināšanu”. Projekta mērķi: aktualizēt skolās mūzikas priekšmeta, instrumentu spēles
mācīšanu, skolotājiem dalīties pieredzē, iegūt jaunas idejas profesionālajam darbam, apgūt
dažādas mācību metodes, saistīt mūziku ar citiem mācību priekšmetiem un rast iespēju
skolēniem iesaistīties dažādos starptautiskos starpskolu pasākumos. Aģentūra ir pieņēmusi
lēmumu apstiprināt projekta pieteikumu. Apstiprinātais finansējums projektam ir 21 090,00
EUR. Projekta finansējums paredzēts ceļa izdevumu segšanai – 4 550,00 EUR, uzturēšanās
izdevumiem (individuālajam atbalstam) – 7 665,00 EUR, projekta vadībai un īstenošanai –
6 000,00 EUR un starpvalstu projekta sanāksmēm – 2 875,00 EUR. Projekta ieviešanas laiks
2016.gada 1.oktobris līdz 2018.gada 30.septembrim. Pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 12. pantu, 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Aldis Kļaviņš,
Madars Kalniņš, Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guna Ķibere, Guntis Gladkins, Modris Karselis,
Jānis Roze, Sarmīte Brigita Blūmena, Gita Zariņa, Armands Taims, Linda Kalve, Ilze Leska,
Dairis Šmits); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
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1. Veikt Valsts izglītības attīstības aģentūras apstiprinātā Eiropas Savienības Erasmus+
programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību
projekta Nr.2016-1-IT02-KA219-024655_3 „Let’s tune in to Europe” ieviešanu
Rūjienas vidusskolā.
2. Uzdot Rūjienas vidusskolas direktoram veikt lēmuma 1.punktā minētā projekta
īstenošanas organizēšanu atbilstoši noslēgtajam līgumam.

4. §
Par atbalstu G.B.
(G.Gladkins)
2016.gada 30.septembrī Rūjienas novada pašvaldībā saņemta Latvijas Nacionālā
kultūras centra vēstule (Reģ.Nr./16/759) ar lūgumu finansiāli atbalstīt G.B. dalību Dziesmu un
deju svētku padomes sēdēs, sedzot viņam ceļa izdevumus. Apstiprinātais Dziesmu un deju
svētku padomes sastāvs darbosies līdz 2018.gada rudenim. Pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 12. pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot:
ar 14 balsīm PAR (Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš, Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guna Ķibere,
Guntis Gladkins, Modris Karselis, Jānis Roze, Sarmīte Brigita Blūmena, Gita Zariņa, Armands
Taims, Linda Kalve, Ilze Leska, Dairis Šmits); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
1. Segt G.B. braukšanas izdevumus uz Dziesmu un deju svētku padomes sēdēm.
2. G.B. Finanšu nodaļā līdz nākošā mēneša 5. datumam iesniegt apliecinošus attaisnojuma
dokumentus (čekus, kvītis, utt.) par braukšanas izdevumiem.
3. Braukšanas izdevumus segt no funkcionālās kategorijas 08.290 „Pārējā citur
neklasificētā kultūra”. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus
Rūjienas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Rūjienas novada
pašvaldības 2016.gada budžetu”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram un
Finanšu nodaļas vadītājai.

5. §
Par skolēnu autobusu maršrutu apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Rūjienas novada dome izskatīja autobusu maršrutu koordinatora iesniegtos skolēnu
autobusu maršrutus apstiprināšanai. Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par
iedzīvotāju izglītību, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš, Dana
Alpeusa, Jānis Galzons, Guna Ķibere, Guntis Gladkins, Modris Karselis, Jānis Roze, Sarmīte
Brigita Blūmena, Gita Zariņa, Armands Taims, Linda Kalve, Ilze Leska, Dairis Šmits); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt pašvaldības autobusu maršrutus skolēnu pārvadāšanai, saskaņā ar
pielikumu.
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Pielikumā: Autobusu maršrutu grafiki

6. §
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada 21.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2016.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 14 balsīm PAR (Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš, Dana Alpeusa,
Jānis Galzons, Guna Ķibere, Guntis Gladkins, Modris Karselis, Jānis Roze, Sarmīte Brigita
Blūmena, Gita Zariņa, Armands Taims, Linda Kalve, Ilze Leska, Dairis Šmits); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9/2016 „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības
2016.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Rūjienas novada
pašvaldības 2016.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.
7. §
Par viena skolēna vai audzēkņa izmaksu apstiprināšanu Rūjienas vidusskolā pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem 2016.gadā
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka,
ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, likuma „Par
pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” 16. pantu un Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem
Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem” 10 punktu, kas nosaka, ka pakalpojuma sniedzējs līdz
saimnieciskā gada 20.oktobrim precizē viena izglītojamā izmaksas mēnesī, ja uz kārtējā
budžeta gada 1.septembri ir mainījies audzēkņu skaits, ņemot vērā, ka Valsts izglītības
informatizācijas sistēmā 01.09.2016. reģistrēto audzēkņu skaits Rūjienas vidusskolā ir 471, un
Rūjienas novada pašvaldības 2015.gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītajiem Rūjienas
vidusskolas izdevumiem viena skolēna izmaksām, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Aldis
Kļaviņš, Madars Kalniņš, Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guna Ķibere, Guntis Gladkins, Modris
Karselis, Jānis Roze, Sarmīte Brigita Blūmena, Gita Zariņa, Armands Taims, Linda Kalve, Ilze
Leska, Dairis Šmits); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas savstarpējiem norēķiniem par Rūjienas vidusskolas sniegtajiem
pakalpojumiem no 2016. gada 1. septembra pēc 2015. gada naudas plūsmas uzskaitītiem
izdevumiem saskaņā ar pielikumu.
2. Ar šo lēmumu spēku zaudē Rūjienas novada domes 2016 gada 18. februāra lēmums
(prot. Nr.5§,2), “Par viena skolēna vai audzēkņa izmaksu apstiprināšanu Rūjienas
vidusskolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2016. gadā”.
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Pielikumā: Rūjienas vidusskolas izdevumu tāme pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par
izglītības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem 2016.gadā uz 1. lapas.
8. §
Par viena skolēna vai audzēkņa izmaksu apstiprināšanu Rūjienas mūzikas skolā un
Rūjienas mākslas skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 2016. gada 1.
septembra
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 10
punktu, kas nosaka, ka pakalpojuma sniedzējs līdz saimnieciskā gada 20.oktobrim precizē viena
izglītojamā izmaksas mēnesī, ja uz kārtējā budžeta gada 1.septembri ir mainījies audzēkņu
skaits, ņemot vērā, ka 01.09.2016. reģistrēto audzēkņu skaits Rūjienas mūzikas skolā ir 72 un
Rūjienas mākslas skolā ir 90 un Rūjienas novada pašvaldības 2015.gadā pēc naudas plūsmas
uzskaitītajiem izglītības iestādes izdevumiem viena skolēna vai audzēkņa izmaksām, atklāti
balsojot: ar 14 balsīm PAR (Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš, Dana Alpeusa, Jānis Galzons,
Guna Ķibere, Guntis Gladkins, Modris Karselis, Jānis Roze, Sarmīte Brigita Blūmena, Gita
Zariņa, Armands Taims, Linda Kalve, Ilze Leska, Dairis Šmits); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas savstarpējiem norēķiniem par Rūjienas mūzikas skolas un
Rūjienas mākslas skolas sniegtajiem pakalpojumiem no 2016. gada 1. septembra pēc
2015. gada naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem saskaņā ar pielikumu.
2. Ar šo lēmumu spēku zaudē Rūjienas novada domes 2016 gada 18. februāra lēmums
(prot. Nr.6§,2), “Par viena skolēna vai audzēkņa izmaksu apstiprināšanu Rūjienas
mūzikas skolā un Rūjienas mākslas skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2016.
gadā”.
Pielikumā: Rūjienas mūzikas skolas un Rūjienas mākslas skolas izdevumu tāme pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem
2016.gadā uz 1. lapas.
9. §
Par viena skolēna vai audzēkņa izmaksu apstiprināšanu Rūjienas novada sporta skolā
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 2016.gada 1. septembra
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 10
punktu, kas nosaka, ka pakalpojuma sniedzējs līdz saimnieciskā gada 20.oktobrim precizē viena
izglītojamā izmaksas mēnesī, ja uz kārtējā budžeta gada 1.septembri ir mainījies audzēkņu
skaits, ņemot vērā, ka 01.09.2016. reģistrēto audzēkņu skaits Rūjienas novada sporta skolā ir
264 audzēkņi un Rūjienas novada pašvaldības 2015.gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītajiem
Rūjienas novada sporta skolas izdevumiem viena skolēna vai audzēkņa izmaksām, atklāti
balsojot: ar 14 balsīm PAR (Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš, Dana Alpeusa, Jānis Galzons,
Guna Ķibere, Guntis Gladkins, Modris Karselis, Jānis Roze, Sarmīte Brigita Blūmena, Gita
Zariņa, Armands Taims, Linda Kalve, Ilze Leska, Dairis Šmits); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt izmaiņas savstarpējiem norēķiniem par Rūjienas novada sporta skolas
sniegtajiem pakalpojumiem no 2016. gada 1. septembra pēc 2015. gada naudas plūsmas
uzskaitītiem izdevumiem saskaņā ar pielikumu.
2. Ar šo lēmumu spēku zaudē Rūjienas novada domes 2016 gada 18. februāra lēmums
(prot. Nr.7§,2), “Par viena skolēna vai audzēkņa izmaksu apstiprināšanu Rūjienas
novada sporta skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2016. gadā”.
Pielikumā: Rūjienas novada sporta skolas izdevumu tāme pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem par izglītības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem 2016.gadā uz 1.
lapas.
10. §
Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem Rūjienas Sporta
hallē
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g)
apakšpunktu un 2014.gada 23.oktobra Rūjienas novada domes sēdē apstiprinātajiem
noteikumiem „Par Rūjienas novada pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas
pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtību”,
atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš, Dana Alpeusa, Jānis
Galzons, Guna Ķibere, Guntis Gladkins, Modris Karselis, Jānis Roze, Sarmīte Brigita Blūmena,
Gita Zariņa, Armands Taims, Linda Kalve, Ilze Leska, Dairis Šmits); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sekojošu Rūjienas Sporta halles pakalpojumu:
Nr.p.k.

1.
2.
3.

Pakalpojuma veids

Aerobikas zāles noma ar aprīkojumu

Mērvienība

Cena
EUR
(bez PVN)

stunda

1.10

Atļaut slēgt Rūjienas vidusskolai nomas līgumus par lēmuma 1.punktā noteikto maksas
pakalpojumu.
Rūjienas novada pašvaldības Finanšu nodaļai kontrolēt lēmuma izpildi.

11. §
Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu Sociālās aprūpes centrā “Lode”
(G.Gladkins)
Izskatot Rūjienas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centra “Lode” iesniegumu,
atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš, Dana Alpeusa, Jānis
Galzons, Guna Ķibere, Guntis Gladkins, Modris Karselis, Jānis Roze, Sarmīte Brigita Blūmena,
Gita Zariņa, Armands Taims, Linda Kalve, Ilze Leska, Dairis Šmits); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt, EUR 430,00 (četri simti trīsdesmit eiro 00 centi) apmērā 1 (vienam)
klientam mēnesī, uzturēšanās maksu Rūjienas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrā
“Lode” ar 2017.gada 01.janvāri.
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Pielikumā: viena klienta uzturēšanās maksas tāme mēnesī Sociālās aprūpes centrā “Lode”

12. §
Par grozījumiem Rūjienas pašvaldības štatu (amatu) sarakstā
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Labklājības Ministrijas 2016.gada 2. un 3.jūnijā veikto pārbaudi Sociālās
aprūpes centrs ‘’Lode’’ -Par sniegtā pakalpojuma atbilstību Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma un Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumu Nr.291 ‘’Prasības sociālo
pakalpojumu sniedzējiem’’ prasībā, lai nodrošinātu Rūjienas novada pašvaldības iestāžu
Sociālās aprūpes centrs „Lode” efektīvu funkciju izpildi un atbilstoši 2016.gada 4.oktobra
Finanšu komitejas sēdē nolemtajam, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.panta pirmo daļu, 11.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un saskaņā ar Rūjienas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikumu, kurš apstiprināts ar
2013.gada 14.marta sēdes lēmumu (prot.nr.4,1#), pašvaldības iestādes Sociālās aprūpes centrs
„Lode” direktora 13.10.2016. iesniegumu, kurā cita starpā tiek norādīts, lai nodrošinātu augstāk
kvalificētu speciālistu piesaisti, nepieciešams papildināt vienas štata vietas „ medmāsa” amata
nosaukumu ar vārdiem „ārsta palīgs/medmāsa”, kā rezultātā ir iespēja izvēlēties darbinieku ar
augstāku kvalifikāciju. atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš,
Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guna Ķibere, Guntis Gladkins, Modris Karselis, Jānis Roze,
Sarmīte Brigita Blūmena, Gita Zariņa, Armands Taims, Linda Kalve, Ilze Leska, Dairis Šmits);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Pašvaldības štatu (amatu) sarakstā, papildinot Pašvaldības iestādi
„Sociālās aprūpes centrs „Lode”” ar 1 (vienu) štata (amata) vienību un sekojošu amatu
– ‘’Kultūras darba organizators’’
2. Veikt grozījumus Pašvaldības iestādes Sociālās aprūpes centrs „ Lode” štatu (amatu)
sarakstā, mainot 1 (viena) amata nosaukumu
no „ medmāsa” uz „ ārsta
palīgs/medmāsa”, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1075 precizējot amata saimes līmeni
amatiem „5.1. Ārstniecības pakalpojumi” un „ 5.2. Aprūpe”:
Amata
Nr.p.
Saimes
Amata nosaukums
Amatu saime, apakšsaime
vienību
k.
līmenis
skaits
5.1. Ārstniecības pakalpojumi
IA
1
Ārsta palīgs/Medmāsa
1
5.2. Aprūpe
III
2
Medmāsa
5.2. Aprūpe
III
2
Kultūras pasākumu
33. Radošie darbi
IC
2
3
organizators
Lēmuma pirmais punkts stājas spēkā ar 2016.gada 1.novembri.
Lēmuma otrais punkts stājas spēkā 2016. gada 20. oktobrī.
13. §
Par dzīvokļa Nr.8, Rīgas ielā 61, Rūjienā, Rūjienas novadā atsavināšanu
(G.Gladkins)
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Saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas persona nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas
nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā
kārtībā un šā likuma 3.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka publiskas personas
nekustamo un kustamo mantu var atsavināt pārdodot par brīvu cenu. Pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu un “Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu”, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Aldis Kļaviņš,
Madars Kalniņš, Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guna Ķibere, Guntis Gladkins, Modris Karselis,
Jānis Roze, Sarmīte Brigita Blūmena, Gita Zariņa, Armands Taims, Linda Kalve, Ilze Leska,
Dairis Šmits); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.Nostiprināt īpašumtiesības zemesgrāmatā uz Rūjienas novada pašvaldības vārda
dzīvokļa īpašumam Nr.8, Rīgas ielā 61, Rūjienā.
2.Uzdot nekustamā īpašuma nodaļai veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa
īpašumtiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
3.Pēc dzīvokļa īpašumtiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, atsavināt likuma
„Publiskas Personas mantas atsavināšanas likums” kārtībā Rūjienas novada pašvaldībai
piederošo dzīvokli Nr.8, Rīgas ielā 61, Rūjienā.
4. noteikt atsavināšanas veidu - pārdot par brīvu cenu;
5. uzdot Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai sagatavot nepieciešamo
dokumentāciju īpašuma atsavināšanai;
6.uzdot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai noteikt pārdošanas cenu saskaņā ar
likumu “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”.

14. §
Par zemes nomas līguma pārtraukšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Civillikuma 896.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu un 21.panta 27.punktu, MK 30.10.2007.gada
noteikumiem Nr.375 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, MK 2009.gada
1.septembra 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”, nomas līguma Nr.42/2009/10-2 VII.daļas “Līguma
izbeigšana” 7.2.punktu un zemes komisijas 04.10.2016. atzinumu nr.8 3§, atklāti balsojot: ar
14 balsīm PAR (Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš, Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guna Ķibere,
Guntis Gladkins, Modris Karselis, Jānis Roze, Sarmīte Brigita Blūmena, Gita Zariņa, Armands
Taims, Linda Kalve, Ilze Leska, Dairis Šmits); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
Izbeigt zemes nomas līgumu (02.04.2009. Nr.42/2009/10-2) ar 31.10.2016., kas
noslēgts starp Rūjienas novada pašvaldību kā iznomātāju un I.Z., deklarētā adrese ……, kā
nomnieku par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Ķiršu iela 14, Rūjiena, Rūjienas novads
(kadastra Nr.9615 002 0507) 600m2 platībā nomu.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
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15. §
Par zemes gabala Ķiršu ielā 14 un Ķiršu ielā 16, Rūjienā, Rūjienas novadā nomu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu un 21.panta 27.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a. apakšpunktu un 27.punktu,
likuma “ Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo un otro daļu, likuma “Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 61.pantu, MK 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.375 „Noteikumi par publiskas zemes nomu”, MK 2009.gada
1.septembra 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” un zemes komisijas 04.10.2016. atzinumu nr.8 4§,
atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš, Dana Alpeusa, Jānis
Galzons, Guna Ķibere, Guntis Gladkins, Modris Karselis, Jānis Roze, Sarmīte Brigita Blūmena,
Gita Zariņa, Armands Taims, Linda Kalve, Ilze Leska, Dairis Šmits); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.Noteikt, ka I.K. ar 01.11.2016. iegūst zemes nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību 600m2 platībā, kadastra Nr.9615 002 0507, Ķiršu ielā 14, Rūjienā, Rūjienas novadā.
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar I.K. un noteikt:
1.1.zemes nomas līguma termiņu no 01.11.2016. līdz 31.10.2026. (nomas termiņš desmit gadi).
1.2.zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 eiro gadā.
1.3. nomas maksu palielināma, piemērojot koeficientu 1,5 uz laiku līdz lietotājs sakārto
īpašuma tiesības uz namīpašumu – dārza māju (kadastra Nr.9615 002 0507 001) , siltumnīcu
(kadastra Nr.9615 002 0507 002).
1.4. zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve /kods 0601/.
2. Noteikt, ka I.K. ar 01.11.2016. iegūst zemes nomas tiesības uz rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes vienību 600m2 platībā, kadastra Nr.9615 002 0508, Ķiršu ielā 16, Rūjienā,
Rūjienas novadā.
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar I.K. un noteikt:
2.2.zemes nomas līguma termiņu no 01.11.2016. līdz 31.10.2021. (nomas termiņš pieci gadi).
2.3.zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala
kadastrālās vērtības.
2.3. nomas maksu palielināma, piemērojot koeficientu 1,5 uz laiku līdz lietotājs sakārto
īpašuma tiesības uz namīpašumu – dārza māju (kadastra Nr.9615 002 0508 001).
2.4. zemes vienību Ķiršu ielā 16, Rūjienā iznomāt bez apbūves tiesībām.
3. Pieņemt zināšanai:
3.1. Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts
vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas Iznomātāja noteiktās
izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.
4. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemi, saskaņā ar Latvijas
Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
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16. §
Par zemes gabala Ķiršu ielā 21, Rūjienā, Rūjienas novadā nomu
(G.Gladkins)
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta a. apakšpunktu un 27.punktu, likuma “ Zemes pārvaldības likums”
17.panta pirmo un otro daļu, likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums” 61.pantu un MK 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735
“Noteikumi par publiskas zemes nomu” un zemes komisijas 04.10.2016. atzinumu nr.8 5§,
atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš, Dana Alpeusa, Jānis
Galzons, Guna Ķibere, Guntis Gladkins, Modris Karselis, Jānis Roze, Sarmīte Brigita Blūmena,
Gita Zariņa, Armands Taims, Linda Kalve, Ilze Leska, Dairis Šmits); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka A.K. ar 01.11.2016. iegūst zemes nomas tiesības uz līdzvērtīgas zemes fondā
ieskaitīto zemes vienību 600m2 platībā, kadastra Nr.9615 002 0603, Ķiršu ielā 21, Rūjienā,
Rūjienas novadā.
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A.K. un noteikt:
1.1. zemes nomas līguma termiņu no 01.11.2016. līdz 31.10.2021. (nomas termiņš pieci gadi).
1.2. zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala
kadastrālās vērtības.
2. Augstāk minēto zemes gabalu iznomāt bez apbūves tiesībām.
3. Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts
vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas Iznomātāja noteiktās
izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.
4. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemi, saskaņā ar Latvijas
Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.

17. §
Par zemes nomu Ābeļu ielā 28, Rūjienā, Rūjienas novadā
(G.Gladkins)
.
Pamatojoties uz Civillikuma 896.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu un 21.panta 27.punktu, MK 30.10.2007.gada
noteikumiem Nr.375 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, MK 2009.gada
1.septembra 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” un zemes komisijas 04.10.2016. atzinumu nr.8 6§,
atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš, Dana Alpeusa, Jānis
Galzons, Guna Ķibere, Guntis Gladkins, Modris Karselis, Jānis Roze, Sarmīte Brigita Blūmena,
Gita Zariņa, Armands Taims, Linda Kalve, Ilze Leska, Dairis Šmits); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.Izbeigt zemes nomas līgumu (25.01.2012. Nr.40/2012/10-2) ar 31.10.2016., kas noslēgts starp
Rūjienas novada pašvaldību kā iznomātāju un S.K., deklarētā adrese ……, kā nomnieku, par
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pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Ābeļu iela 28, Rūjiena, Rūjienas novads (kadastra
Nr.9615 002 0708) 600m2 platībā nomu.
2.Noteikt, ka S.P. ar 01.11.2016. iegūst zemes nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību Ābeļu ielā 28, Rūjienā, Rūjienas novadā, 600m2 platībā, kadastra Nr.9615 002 0708.
3. Slēgt zemes nomas līgumu ar S.P. un noteikt:
3.1.zemes nomas līguma termiņu no 01.11.2016. līdz 31.10.2021 (nomas termiņš 5 gadi).,
3.2.zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala
kadastrālās vērtības.
3.3. nomas maksa palielināma, piemērojot koeficientu 1,5 uz laiku līdz lietotājs sakārto īpašuma
tiesības uz namīpašumu - ēkām un būvēm ar kadastra Nr.9615 002 0708 001.
3.4. zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve /kods 0601/.
4. Ja tiesību aktos tiks paredzēta zemes nomas maksas reglamentācija, zemes vienības nomas
maksa var tikt pārskatīta atbilstoši attiecīgajiem likumiem, Ministru kabineta normatīvajiem
aktiem vai pašvaldības saistošajiem noteikumiem
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
18. §
Par nekustamā īpašuma Pļavu iela 3, Rūjienā, Rūjienas novadā lietošanas mērķa maiņu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, Paziņošanas likuma
8.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 2.punktu, 17.7., 23.punktu un 23.apakšpunktu un zemes komisijas 04.10.2016.
atzinumu nr.8 7§, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš, Dana
Alpeusa, Jānis Galzons, Guna Ķibere, Guntis Gladkins, Modris Karselis, Jānis Roze, Sarmīte
Brigita Blūmena, Gita Zariņa, Armands Taims, Linda Kalve, Ilze Leska, Dairis Šmits); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Zemes vienībai Pļavu ielā 3, Rūjienā, Rūjienas novadā, kadastra apzīmējums 9615 005 1015,
ar kopējo platību 6297m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
19. §
Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 9694 002 0255 un tā sagatavošanu atsavināšanai
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 1. panta 14.
punktu un 10. panta 3. daļu, likuma „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 5.
panta otro daļu, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta pirmās daļas
2.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 8.panta otro un trešo
daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.pantu, atklāti balsojot: ar 14
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balsīm PAR (Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš, Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guna Ķibere,
Guntis Gladkins, Modris Karselis, Jānis Roze, Sarmīte Brigita Blūmena, Gita Zariņa, Armands
Taims, Linda Kalve, Ilze Leska, Dairis Šmits); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
1.Atdalīt no nekustamā īpašuma „Gaismas 2”(nekustamā īpašuma kadastra numurs
9694 002 0012) sastāva zemes vienību 0.34 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9694 002 0255
(saskaņā ar pielikumu Nr.1).
2. Jaunam zemes īpašumam – zemes vienībai 0.34 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
9694 002 0255 piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu „Gaismiņas”
3. Sagatavot nodošanai atsavināšanai nekustamo īpašuma „Gaismiņas”, kas sastāv no
zemes vienības 0.34 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9694 002 0255.
4. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 2. punktu ierakstīt zemesgrāmatā uz
Rūjienas novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu „Gaismiņas” ar kadastra apzīmējumu
9694 002 0255. Veikt zemes robežu plāna izgatavošanu.
5. Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai organizēt nekustamā īpašuma
„Gaismiņas” (atrodas Rūjienas novada Vilpulkas pagastā) zemes vienības ar kadastra numuru
9694 002 0255 novērtēšanu, saskaņā ar likumu “Publiskas personu mantas atsavināšanas
likums” 8. panta trešo daļu.
6. Līdzekļus piešķirt no pašvaldības budžeta (zemes ierīcība).
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
20. §
Par zemes ierīcības projekta „Kalnmoricas” apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz 2016. gada 2. augusta MK noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 11.6 punktu, likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1. panta
14. punktu un 9. panta pirmās daļas 1. punktu, 1999. gada 9. decembra likuma „Valsts valodas
likums” 18. pantu un MK noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. punktu,
un 2015. gada 8. decembra MK noteikumu Nr. 698 "Adresācijas noteikumi" 8., 11. un
15.punktu, Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024. gadam (Rūjienas novada domes
2012. gada 19. jūlija saistošie noteikumi Nr. 9, apstiprināti ar Rūjienas novada domes 2012.
gada 19. jūlija lēmumu, protokols Nr.7,48#), atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Madars
Kalniņš, Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guna Ķibere, Guntis Gladkins, Modris Karselis, Jānis
Roze, Sarmīte Brigita Blūmena, Gita Zariņa, Armands Taims, Linda Kalve, Ilze Leska, Dairis
Šmits); PRET – nav; ATTURAS –1 (Aldis Kļaviņš), Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0026 sadalīšanai
izstrādāto zemes ierīcības projektu „Kalnmoricas”.
2. Zemes gabalam 7.9 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes gabals
Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0395), kas tiek saglabāts nekustamā īpašuma
„Kalnmoricas” sastāvā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
3. Zemes 4.2 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes gabals Nr.2 ar
kadastra apzīmējumu 9658 004 0396), kas atdalāms no īpašuma „Kalnmoricas”, piešķirt
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nekustamā īpašuma nosaukumu „Moricu mežs” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.
* Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
21. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
(G.Gladkins)
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma
25.panta pirmo daļu, 28.panta pirmo daļu, 51.panta pirmo daļu, 55.panta pirmās daļas 1.punktu,
59.panta pirmo daļu, 62.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 11.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Aldis Kļaviņš, Madars
Kalniņš, Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guna Ķibere, Guntis Gladkins, Modris Karselis, Jānis
Roze, Sarmīte Brigita Blūmena, Gita Zariņa, Armands Taims, Linda Kalve, Ilze Leska, Dairis
Šmits); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par A.F., personas kods ……, deklarēto dzīvesvietu ….., Rūjienā, Rūjienas
novadā ar lēmuma pieņemšanas brīdi 20.10.2016..
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Valmieras tiesu namā V.Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
22. §
Informācija par nometni 3x3 Rūjienā 2017
(G.Gladkins)
Saieta 3 x 3 vadītāji Madars un Sanija Kalniņi informē deputātus par to, ka 3x3 kustības
saiets Rūjienā notiks no 2. līdz 9.jūlijam. Rūjienieši saietu uzņems pirmo reizi. 3 x 3 Rūjiena
2017 tēma ir ZEME: Zeme - būtne, zeme – stihija, zeme – Dzimtene, Zeme – mēs. Saieta pamats
ir latviskums, tradīciju, valodas, zemes un zināšanu kopums, kas dod mums drošību un
identitāti.
Sēdi slēdz plkst. 11:00

Sēdes vadītājs

(personisks paraksts)

Guntis Gladkins
Parakstīts 21.10.2016.

Protokoliste

(personisks paraksts)

Inta Ferdere
Parakstīts 21.10.2016.

