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SĒDES PROTOKOLS
Rūjienā
2017.gada 20.aprīlī

Nr. 4

Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēdi atklāj plkst. 10.00
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Guntis Gladkins

Protokolē – Administratīvās nodaļas lietvedības sekretāre Inta Ferdere
Piedalās deputāti:
Guna Ķibere
Sarmīte Brigita Blūmena
Linda Kalve
Dairis Šmits
Guntis Gladkins
Madars Kalniņš
Jānis Galzons
Aldis Kļaviņš
Ilze Leska
Dana Alpeusa
Gita Zariņa
Armands Taims
Modris Karselis
Jānis Roze
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 (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna
Ķibere, Ilze Leska, Linda Kalve, Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš, Sarmīte Brigita Blūmena, Jānis
Roze, Dairis Šmits, Armands Taims, Gita Zariņa, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt darba kārtību
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Darba kārtība:

1. Par transporta izdevumu segšanu
2. Par piemiņas skulptūras uzstādīšanu Ēvaldam Siliņam
3. Par Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada 10.aprīļa rīkojuma Nr.RNP/4-3/17/5
apstiprināšanu
4. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu
5. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
6. Par S.B. un viņas nepilngadīgo bērnu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
7. Par J.M. deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
8. Par zemes Mākoņu iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads nomas līguma pārtraukšanu
9. Par nekustamā īpašuma „Urgas”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā nomu
10. Par nekustamā īpašuma „Ziediņi” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanu
11. Par Rūjienas Sociālā dienesta Lēmumu Nr.1-3/281daļā, ceturto punktu
12. Par SAC Lode direktora Ata Cerbuļa atbrīvošanu no amata
13. Par Sanda Svarinska apstiprināšanu SAC Lode direktora amatā
1. §
Par transporta izdevumu segšanu
(G.Gladkins)
Rūjienas novada pašvaldībā saņemts Rūjienas vidusskolas direktora Vidara Zviedra
iesniegums (reģ.Nr.RNP/1-1/17/264) ar lūgumu deju kolektīvam „Jampadracis” finansēt
transporta izdevumus braucienam uz Eiropeādi Somijā, kas norisināsies no 2017.gada 26.jūlija
līdz 30.jūlijam.
Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
6.punktu, kas nosaka, ka lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir
pienākums atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot
pašvaldības finanšu līdzekļus, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons,
Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Linda Kalve, Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš, Sarmīte
Brigita Blūmena, Jānis Roze, Dairis Šmits, Armands Taims, Gita Zariņa, Modris Karselis); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Segt Rūjienas vidusskolas deju kolektīvam „Jampadracis” transporta izdevumus ne vairāk
kā 1 300,00 euro apmērā.
2. Veikt atbilstošus grozījumus Rūjienas novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr.1/2017 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada budžetu”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram un
Finanšu nodaļas vadītājai.

2. §
Par piemiņas skulptūras uzstādīšanu Ēvaldam Siliņam
(G.Gladkins)
Ēvalds Siliņš gandrīz 50 gadu nostrādāja Rūjienas vidusskolā, 1998. gadā ievēlēts par
pirmo Rūjienas pilsētas Goda pilsoni, sarakstījis 90 grāmatas un metodiskos izdevumus. Viņa
dziesmas iekļautas Dziesmu svētku repertuāros. Diriģenta vadītie kori bija laureāti katros Skolu
jaunatnes Dziesmu svētkos. Viņa tautas dziesmu apdares skanējušas četros Latvijas skolu
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jaunatnes dziesmu svētkos, “Līgo dziesmas” svētkos dziedātas pat divas reizes, 1996. gadā
apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa Goda zīmi. Ņemot vērā komponista, pedagoga, diriģenta
Ēvalda Siliņa ieguldījumu Rūjienai, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis
Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Linda Kalve, Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš,
Sarmīte Brigita Blūmena, Jānis Roze, Dairis Šmits, Armands Taims, Gita Zariņa, Modris
Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Par godu komponista, pedagoga, diriģenta Ēvalda Siliņa simts gadu jubilejai 2019.gadā
uzstādīt piemiņas skulptūru Rūjienā.
3. §
Par Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada 10.aprīļa rīkojuma Nr.RNP/4-3/17/5
apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Ņemot vērā faktu, ka komandējuma norise ir pirms kārtējās Rūjienas novada pašvaldības
(turpmāk – Pašvaldība) domes sēdes, kas noteikta 2017.gada 20.aprīlī, saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 14.panta sesto daļu, Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.969
„Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, oficiālā pārstāvja Latvijā SIA
“Moderator” uzaicinājumu uz Hameck rūpnīcas un objektu apskati, atklāti balsojot: ar 14 balsīm
PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Linda Kalve,
Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš, Sarmīte Brigita Blūmena, Jānis Roze, Dairis Šmits, Armands
Taims, Gita Zariņa, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. apstiprināt Pašvaldības 2017.gada 20.aprīļa rīkojumu Nr.RNP/4-3/17/5 „Par
komandējumu uz Poliju pašvaldības domes priekšsēdētājam Guntim Gladkinam,
izpilddirektoram Ivo Virsim, SAC Lode direktoram Atim Cerbulim un PSIA “Rūjienas
Siltums” valdes loceklim Indulim Āboltiņam uz Poliju un šī rīkojuma apstiprināšanu
Rūjienas novada pašvaldības domes sēdē”.
2. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedei Intai Ferderei nodot šā lēmuma izrakstu
Rūjienas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītājai Daigai Vanagai.

Pielikumā: 2017.gada 10.aprīļa rīkojuma Nr. RNP/4-3/17/5 „Par komandējumu uz Poliju un
šī rīkojuma apstiprināšanu Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē” noraksts uz
1 lapas.

4. §
Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu
(G.Gladkins)
Rūjienas novada pašvaldība, turpmāk tekstā „Pašvaldība”, 29.11.2016. saņēma Ē.R.
iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 29.11.2016. Nr. RNP/16/992) ar lūgumu Iesniedzējam segt
starpību starp valstī noteiktām divām minimālajām darba algām un Iesniedzējas pensiju saskaņā
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ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1pantu. Iesniedzējs
29.12.20156. iesniedza papildu dokumentus (VSAA Valmieras reģionālās nodaļas izziņa
Nr.16/2024933). pamatojoties uz Rūjienas novada domes 2016.gada 22.decembra domes sēdes
protokola Nr. 12, 13§ pirmo punktu (Konceptuāli atbalstīt lēmumu, līdz konkrētas atbildes
saņemšanas no Latvijas Republikas Finanšu ministrija), Finanšu ministrijas 24.01.2017. Nr. 409/608 atbildi, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins,
Guna Ķibere, Ilze Leska, Linda Kalve, Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš, Sarmīte Brigita Blūmena,
Jānis Roze, Dairis Šmits, Armands Taims, Gita Zariņa, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Nesegt starpību starp valstī noteiktām divām minimālajām darba algām un Iesniedzējas
pensiju saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
15.1pantu.
2. Atbildīgs par lēmuma izpildi Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors Ivo Virsis.
3. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedei Intai Ferderei triju darba dienu laikā pēc Rūjienas
novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma norakstu
Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivo Virsim, Finanšu nodaļas vadītājai
Anetei Ārei,, nosūtīt Ē.R. uz adresi ….
Pielikumā: Finanšu ministrijas 24.01.2017. Nr. 4-09/608 atbilde.
5. §
Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
(G.Gladkins)
Ņemot vērā Rūjienas novada domes priekšsēdētāja Gunta Gladkina iesniegumu, kurā tiek
lūgts piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājuma vienu kalendāro nedēļu no 24.04.2017. līdz
30.04.2017., pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 21.panta
pirmās daļas 13.puntu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 41.panta 1.daļu, Rūjienas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un
sociālo garantiju nolikuma 49. un 119. punktu un finanšu komitejas 04.04.2017. lēmumu, atklāti
balsojot: ar 13 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guna Ķibere, Ilze Leska, Linda Kalve,
Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš, Sarmīte Brigita Blūmena, Jānis Roze, Dairis Šmits, Armands
Taims, Gita Zariņa, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās Guntis
Gladkins, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Rūjienas novada domes priekšsēdētājam Guntim GLADKINAM ikgadējo
atvaļinājumu, no 2017.gada 24.aprīļa līdz 30.aprīlim (ieskaitot).
1. Noteikt domes priekšsēdētāja Gunta Gladkina ikgadējā atvaļinājuma laikā domes
priekšsēdētāja pienākumus pildīt domes priekšsēdētāja vietniecei Gunai Ķiberei.
2. Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 14.
panta pirmo daļu, noteikt Gunai Ķiberei piemaksu par papildus darbu 20 (divdesmit) procentu
apmērā no noteiktās mēnešalgas.
3. Uzdot Finanšu nodaļai aprēķināt un izmaksāt G.Gladkinam pienākošos samaksu par
atvaļinājuma laiku.
4. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedei Intai Ferderei nodot šā lēmuma izrakstu Rūjienas
novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai Anetei Ārei, Administratīvās nodaļas vadītājai
Daigai Vanagai un Kultūras un tūrisma nodaļas vadītājai Gunai Ķiberei.
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6. §
Par S.B. un viņas nepilngadīgo bērnu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
(G.Gladkins)
1. Rūjienas novada pašvaldība, izskatot K.S., personas kods ……, dzīvojošas ……, 30.03.2017.
iesniegumu (reģistrēts Rūjienas novada pašvaldībā 30.03.2017. ar Nr.RNP/2-15/17/258) par
S.B., personas kods …., V.B., personas kods ….., A.F., personas kods ….., un D.F., personas
kods ……, deklarētās dzīvesvietas anulēšanu viņas īpašumā Rīgas ielā 57, Rūjienā, Rūjienas
novadā, konstatēja:
1.1. S.B. savu un nepilngadīgo bērnu dzīvesvietu deklarējusi Rīgas ielā 57…, Rūjienā,
Rūjienas novadā, 06.10.2016. uz mutiskas vienošanās pamata ar dzīvokļa īpašnieku J.I..
1.2. Iesniedzēja K.S. iesniegumā norāda, ka mutiskā vienošanās ar iepriekšējo īpašnieku vairs
nav spēkā un jauns īres līgums nav noslēgts.
1.3. K.S. iesniegumam pievienojusi īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu – Zemesgrāmatas
apliecības kopiju (īpašuma tiesības nostiprinātas 14.03.2017. žurnālā Nr.300004310931,
lēmuma datums 20.03.2017.)
1.4. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļa noteic, ka personai ir tiesisks pamats
apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums,
attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā
ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
1.5. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, iestādei ir pienākums
pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, kā arī to, vai
deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.
1.6. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešā daļa noteic, ka rakstveida iesniegumu,
kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt
attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu
iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.
1.7. 2017.gada 4.aprīlī S.B. ierakstītā vēstulē Nr.rr0815303151lv (Latvijas Pasta Rūjienas
nodaļas 04.04.2017. čeks Nr.0316944) uz deklarēto dzīvesvietu tika nosūtīts paziņojums
par iesnieguma saņemšanu un uzaicinājums sniegt paskaidrojumus, sakarā ar deklarētās
dzīvesvietas tiesisko pamatu.
1.8. S.B. uzaicinājumā noteiktajā termiņā paskaidrojumus nav sniegusi.
1.9. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmā daļa paredz, ka ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, ja 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai
dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot
dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
2. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, uzskatāms, ka S.B. un viņas nepilngadīgajiem
bērniem V.B., A.F. un D.F. ir zudis tiesiskais pamats dzīvot un būt deklarētiem minētajā
adresē.
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 komisijas 2017.gada 19.aprīļa
lēmumu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna
Ķibere, Ilze Leska, Linda Kalve, Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš, Sarmīte Brigita Blūmena, Jānis
Roze, Dairis Šmits, Armands Taims, Gita Zariņa, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
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Anulēt ziņas par S.B., personas kods …., V.B., personas kods ….., A.F., personas kods ….,
un D.F., personas kods ….., deklarēto dzīvesvietu Rīgas ielā 57-…, Rūjienā, Rūjienas novadā, ar
lēmuma pieņemšanas brīdi 20.04.2017.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā Valmieras tiesu namā V.Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
7. §
Par J.M. deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
(G.Gladkins)
1. Rūjienas novada pašvaldība, izskatot K.S., personas kods …., dzīvojošas ……., 30.03.2017.
iesniegumu (reģistrēts Rūjienas novada pašvaldībā 30.03.2017. ar Nr.RNP/2-15/17/258) par
J.M., personas kods ….., deklarētās dzīvesvietas anulēšanu viņas īpašumā Rīgas ielā 57-…,
Rūjienā, Rūjienas novadā, konstatēja:
1.1. J.M. savu dzīvesvietu deklarējis Rīgas ielā 57-…, Rūjienā, Rūjienas novadā, 09.10.2016.
uz mutiskas vienošanās pamata ar dzīvokļa īpašnieku J.I..
1.2. Iesniedzēja K.S. iesniegumā norāda, ka mutiskā vienošanās ar iepriekšējo īpašnieku vairs
nav spēkā un jauns īres līgums nav noslēgts.
1.3. K.S. iesniegumam pievienojusi īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu – Zemesgrāmatas
apliecības kopiju (īpašuma tiesības nostiprinātas 14.03.2017. žurnālā Nr.300004310931,
lēmuma datums 20.03.2017.)
1.4. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļa noteic, ka personai ir tiesisks pamats
apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums,
attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā
ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
1.5. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, iestādei ir pienākums
pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, kā arī to, vai
deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.
1.6. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešā daļa noteic, ka rakstveida iesniegumu,
kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt
attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu
iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.
1.7. 2017.gada 4.aprīlī J.M. ierakstītā vēstulē Nr.rr0815303291lv (Latvijas Pasta Rūjienas
nodaļas 04.04.2017. čeks Nr.0316944) uz deklarēto dzīvesvietu tika nosūtīts paziņojums
par iesnieguma saņemšanu un uzaicinājums sniegt paskaidrojumus, sakarā ar deklarētās
dzīvesvietas tiesisko pamatu.
1.8. J.M. uzaicinājumā noteiktajā termiņā paskaidrojumus nav sniedzis.
1.9. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmā daļa paredz, ka ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, ja 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai
dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot
dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
2. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, uzskatāms, ka Jānim Melnalksnim ir zudis
tiesiskais pamats dzīvot un būt deklarētam minētajā adresē.
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”
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2.punktu un Rūjienas novada pašvaldības Dzīvesvietas anulēšanas komisijas 2017.gada 19.aprīļa
lēmumu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna
Ķibere, Ilze Leska, Linda Kalve, Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš, Sarmīte Brigita Blūmena, Jānis
Roze, Dairis Šmits, Armands Taims, Gita Zariņa, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par J.M., personas kods ….., deklarēto dzīvesvietu Rīgas ielā 57-…, Rūjienā,
Rūjienas novadā, ar lēmuma pieņemšanas brīdi 20.04.2017.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā Valmieras tiesu namā V.Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
8. §
Par zemes Mākoņu iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads 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”, 09.05.2016.gada nomas līguma Nr.52/2016/10-2 VII.daļas “Līguma
izbeigšana” 7.2.punktu un 7.3.punktu, zemes komisijas 04.04.2017. atzinumu nr.3 1§, atklāti
balsojot: ar 14 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze
Leska, Linda Kalve, Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš, Sarmīte Brigita Blūmena, Jānis Roze, Dairis
Šmits, Armands Taims, Gita Zariņa, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
1.Izbeigt zemes nomas līgumu (09.05.2016. Nr.52/2016/10-2) ar 30.04.2017., kas noslēgts starp
Rūjienas novada pašvaldību kā iznomātāju un G.P., deklarētā adrese ……, Rūjienas novads, LV4240, kā nomnieku par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Mākoņu iela 3, Rūjiena, Rūjienas
novads (kadastra Nr.9615 006 3211) 600m2 platībā nomu.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
9. §
Par nekustamā īpašuma „Urgas”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā nomu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta 14. punktu un MK noteikumu Nr.644
”Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību" 7. punktu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis
Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Linda Kalve, Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš,
Sarmīte Brigita Blūmena, Jānis Roze, Dairis Šmits, Armands Taims, Gita Zariņa, Modris
Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt U.J.R. uz vienu gadu (08.05.2017.-07.05.2018) nekustamo īpašumu „Urgas”
(kadastra numurs 9694 001 0041) zemes vienību 60.1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9694 001
0041 un zemes vienību 33.5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9694 001 0063, ar nosacījumu, ka
nomas līgums pārtraucams, ja A.K. mantojuma lietā tiek apstiprināti citi mantinieki.
2. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedei Intai Ferderei triju darba dienu laikā pēc
Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma norakstu
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Rūjienas novada pašvaldības zemes lietu speciālistei Santai Voitehovičai un nosūtīt U.J. R.
pilnvarotai personai, zvērinātai advokātei Agitai Bērzai uz adresi Valmiera, Diakonāta ielā 3-37,
LV – 4201.
3. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai līdz 2017. gada 8. maijam sagatavot nomas līgumu.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.
10. §
Par nekustamā īpašuma „Ziediņi” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1. panta 14.punktu,
likuma "Valsts valodas likums" 18. pantu un Rūjienas novada pašvaldības 2012. gada 19. jūlija
saistošo noteikumu Nr.9 „Par Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012-2024. gadam”
(1.pielikuma) otrās daļas „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” 8.1 punktu, atklāti
balsojot: ar 14 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze
Leska, Linda Kalve, Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš, Sarmīte Brigita Blūmena, Jānis Roze, Dairis
Šmits, Armands Taims, Gita Zariņa, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Ziediņi” (kadastra numurs 9658 004 0055, atrodas
Jeru pagastā), atdalot zemes vienību 13.10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9658 004
0056.
2. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 13.10 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 9658 004 0056 piešķirt nosaukumu „Ziedi”.
3. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedei Intai Ferderei triju darba dienu laikā pēc
Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma
norakstu Rūjienas novada pašvaldības zemes lietu speciālistei Santai Voitehovičai un
nosūtīt R.M. uz adresi …...
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.
11. §
Par Rūjienas Sociālā dienesta Lēmumu Nr.1-3/281daļā, ceturto punktu
(G.Gladkins)
Rūjienas novada Sociālais dienests 01.03.2017. ir pieņēmis lēmumu Nr. 1-3/281 “Par
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu G.B. Biedrības
“REACH” struktūrvienībā Senioru māja “Zilaiskalns”.
2017.gada 29.martā Rūjienas novada pašvaldībā saņemts iesniegums, kas reģistrēts pašvaldībā ar
Nr. RNP/17/251 no A.B. un K. B., kurā tiek lūgts atcelt 2017.gada 1.marta Rūjienas Sociālā
dienesta Lēmumu Nr. 1-3/281, daļā, tas ir ceturtais punkts, ar kuru uzlikts par pienākumu noslēgt
līgumu ar Rūjienas novada sociālo dienestu par norēķinu kārtību par sociālo pakalpojumu tēvam
G.B.
Ņemot vērā Civillikuma 188.pantu, kurā teikts, ka bērnu pienākums ir apgādāt vecākus,
turklāt šis pienākums gulstas līdzīgās daļās uz visiem bērniem. Ja bērnu mantas stāvoklis ir
nevienlīdzīgs, tiesa var noteikt apgādāšanas pienākumu samērā ar katra bērna mantas stāvokli.
Savukārt Civillikuma 188.panta trešā daļa paredz iespēju atbrīvot bērnu no pienākuma apgādāt
vecākus, ja tiek konstatēts, ka vecāki bez dibinātiem iemesliem izvairījušies pildīt vecāku
pienākumus. Strīdus par to, vai bērnam ir vai nav jāuztur vecāki, katrā konkrētajā gadījumā izšķir
tiesa, izvērtējot pušu pierādījumus un argumentus.
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Pamatojoties uz to, ka ne A.B., ne K.B. Rūjienas novada pašvaldībā nav iesnieguši tiesas
lēmumu, kurā tiesa viņus ir atbrīvojusi no apgādāšanas pienākuma pildīšanas, Civillikuma
188.pantu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8.panta pirmo daļu, ceturto daļu,
18.pantu, 20,pantu, 28.panta pirmās daļas 2.punktu, 29.panta otrās daļas 1.punktu, Ministru
kabineta 21.04.2008. noteikumu Nr.288 ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas
kārtība”3., 5.2., 5.3., 5.4. punktiem, Rūjienas novada pašvaldības 18.12.2014. Saistošo noteikumu
Nr.23 “Par Rūjienas novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas
kārtību”, “Likuma par pašvaldībām” 21.panta 21.punktu, kas visu starpā nosaka, ka tikai dome var
apturēt un atcelt iestāžu vadītāju lēmumus, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Dana Alpeusa,
Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Linda Kalve, Aldis Kļaviņš, Madars
Kalniņš, Sarmīte Brigita Blūmena, Jānis Roze, Dairis Šmits, Armands Taims, Gita Zariņa, Modris
Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Noraidīt lūgumu atcelt 2017.gada 1.marta Rūjienas Sociālā dienesta Lēmumu Nr. 1-3/281,
daļā, tas ir ceturtais punkts, ar kuru uzlikts par pienākumu noslēgt līgumu ar Rūjienas
novada sociālo dienestu par norēķinu kārtību par sociālo pakalpojumu tēvam G.B.
2. Atbildīgs par lēmuma izpildi Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors Ivo Virsis.
3. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedei Intai Ferderei triju darba dienu laikā pēc Rūjienas
novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nosūtīt šā lēmuma norakstu
A.B., ….., K.B., …...
Pielikumā:
1.Rūjienas novada Sociālais dienests 01.03.2017. lēmuma Nr. 1-3/281 “Par
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu G.B.Biedrības
“REACH” struktūrvienībā Senioru māja “Zilaiskalns” kopija.
2. K.B. iesnieguma kopija.
3. A.B. iesnieguma kopija.

12. §
Par SAC Lode direktora Ata Cerbuļa atbrīvošanu no amata
(G.Gladkins)
Ņemot vērā SAC Lode direktora Ata Cerbuļa iesniegumu iesniegumu ar lūgumu atbrīvot
viņu no darba, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Darba
likuma 114.pantu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis
Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Linda Kalve, Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš, Sarmīte Brigita
Blūmena, Jānis Roze, Dairis Šmits, Armands Taims, Gita Zariņa, Modris Karselis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot Ati Cerbuli no SAC Lode direktora amata pienākumu pildīšanas ar 2017.gada 30.aprīli.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Ivo Virsim.
3. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedei Intai Ferderei nodot šā lēmuma izrakstu Rūjienas
novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītājai Daigai Vanagai, Finanšu nodaļas vadītājai
Anetei Ārei un SAC Lode direktoram Atim Cerbulim.
Pielikumā: SAC Lode direktora Ata Cerbuļa iesniegums.
13. §
Par Sanda Svarinska apstiprināšanu SAC Lode direktora amatā
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(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot:
ar 14 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Linda
Kalve, Aldis Kļaviņš, Madars Kalniņš, Sarmīte Brigita Blūmena, Jānis Roze, Dairis Šmits,
Armands Taims, Gita Zariņa, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada
dome NOLEMJ:
1. Iecelt Sandi Svarinski SAC Lode direktora amatā ar 02.05.2017.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram.
3. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedei Intai Ferderei nodot šā lēmuma izrakstu Rūjienas
novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītājai Daigai Vanagai, Finanšu nodaļas vadītājai
Anetei Ārei.
Pielikumā: S.Svarinska CV.

Sēdi slēdz plkst. 11:00

Sēdes vadītājs

(personiskais paraksts)

Guntis Gladkins
Parakstīts 27.04.2017.

Protokoliste

(personiskais paraksts)

Inta Ferdere
Parakstīts 27.04.2017.

