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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:
Agnese Reuta
Guna Ķibere
Guntis Gladkins
Madars Kalniņš
Jānis Galzons
Ilze Leska
Dana Alpeusa
Inguna Ločmele
Inese Vīksna
Edgars Bārens
Madars Zariņš
Dairis Šmits
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Izpilddirektors Ivo Virsis, Finanšu nodaļas vadītāja Anete Āre, Administratīvās nodaļas vadītāja
Daiga Vanaga
Sēdē nepiedalās: deputāte Armands Taims, Modris Karselis, Roberts Namnieks - attaisnojošu
iemeslu dēļ
Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā
Atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna
Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Edgars Bārens, Inese Vīksna, Inguna
Ločmele, Dairis Šmits, Madars Zariņš); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
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Apstiprināt darba kārtību
1. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada
budžetu”” apstiprināšanu
2. Par ilgtermiņa kredīta pieprasīšanu Valsts kasē Rūjienas estrādes rekonstrukcijai
3. Par bērnu un jauniešu vasaras nometnes “Rūjas dadzis” norises laiku un dalības maksas
noteikšanu
4. Par saistošo noteikumu Nr. 9/2017 „Grozījumi Rūjienas novada domes 2014.gada
13.februāra saistošos noteikumos Nr.2/2014 „Par materiāliem pabalstiem Rūjienas
novadā”” apstiprināšanu
5. Par Rūjienas novada pašvaldības noteikumu “Tirgus izpētes kārtība Rūjienas novada
pašvaldībā” apstiprināšanu
6. Par pārstāvju deleģēšanu Latvijas Pašvaldību savienības komitejās
7. Par pārstāvja deleģēšanu uz Vidzemes plānošanas reģionu
8. Par atļauju amatu savienošanai Guntim Gladkinam
9. Par atļauju amatu savienošanai Gunai Ķiberei
10. Par atļauju amatu savienošanai Agnesei Reutai
11. Par atļauju amatu savienošanai Modrim Karselim
12. Par atļauju amatu savienošanai Edgaram Bārenam
13. Par atļauju amatu savienošanai Danai Alpeusai
14. Par Rūjienas novada Rūjienas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu
15. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 7-12, Rūjienā, Rūjienas novadā pārdošanas
(brīvās)cenas apstiprināšanu
16. Par zemes nomas tiesību un nomas līguma termiņa pagarināšanu
17. Par nosaukuma „Smilgas” piešķiršanu patstāvīgam būvju īpašumam
18. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Saulītes”
19. Par nekustamā īpašuma „Smilgas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004
0154 nomu
20. Par nekustamā īpašuma „Vīksnas” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanu
1. §
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2017.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 11 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere,
Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Dairis Šmits, Madars
Zariņš); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Edgars Bārens), Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8/2017 „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības
2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Rūjienas novada
pašvaldības 2017.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.
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2. §
Par ilgtermiņa kredīta pieprasīšanu Valsts kasē Rūjienas estrādes rekonstrukcijai
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Rūjienas novada pašvaldības Iepirkumu komisijā 2017.gada 13.jūnijā
pieņemto lēmumu par iepirkuma procedūras uzvarētāja noteikšanu „Iepirkumā Nr.RNP 2017/6
„Rūjienas estrādes rekonstrukcija”” 362 014,95 euro (trīs simti sešdesmit divi tūkstoši
četrpadsmit euro un 95 centi) apmērā, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 4.punktu, “Likuma par budžetu un finanšu vadību" 41.panta piekto daļu, likuma
"Par pašvaldību budžetiem" 22.pantu, likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta 2.daļas
7.punktu un 2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.196 "Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem", atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR (Dana Alpeusa,
Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Edgars
Bārens, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Dairis Šmits, Madars Zariņš); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt Valsts kasē ilgtermiņa kredītu Rūjienas novada prioritārā projekta „Rūjienas
estrādes rekonstrukcijas” īstenošanai 2017.gadā 300 000,00 EUR (trīs simts tūkstoši euro
un 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto kredītprocentu likmi un atmaksas termiņu
15 gadi.
2. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – atmaksa no 2018. gada janvāra.
3. Kredīta atmaksu garantēt ar Rūjienas novada pašvaldības budžetu.
4. Pilnvarot Rūjienas novada pašvaldības priekšsēdētāju G.Gladkinu parakstīt ar kredīta
ņemšanu saistītos dokumentus.

3. §
Par bērnu un jauniešu vasaras nometnes “Rūjas dadzis” norises laiku un dalības maksas
noteikšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un Ministru
kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības
kārtība”16. un 17. punktu, atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons,
Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Edgars Bārens, Inese
Vīksna, Inguna Ločmele, Dairis Šmits, Madars Zariņš); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņot bērnu un jauniešu diennakts vasaras nometnes “Rūjas dadzis” darbību:
1.1 nometnes vadītāja- Rūjienas multifunkcionāla jauniešu iniciatīvu centra vadītāja
Daina Roze , tālr. +371 25450585
1.2 nometnē līdzdarbojas 10 brīvprātīgie jaunieši vecumā no 14 līdz 25 gadiem
1.3 nometnes norises laiks un vieta: 07.08.2017- 11.08.2017 Rūjienas vidusskola, Endzelē,
Jeru pagastā, Rūjienas novadā
1.4 nometnes dalībnieku skaits un vecums : 30 bērni vecumā no 7 līdz 13 gadiem
2. Apstiprināt Rūjienas multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra organizētās nometnes
“Rūjas dadzis” vecāku līdzfinansējumu 125.85 EUR vienam dalībniekam. Rūjienas
novadā deklarētiem bērniem un Rūjienas vidusskolas skolēniem, vecāku
līdzfinansējums 35.00 EUR vienam dalībniekam – vecāku līdzfinansējuma atlikušo
daļu 90.85 EUR apmaksā Rūjienas novada pašvaldība.
Pielikumā: Rūjienas novada pašvaldības Rūjienas multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra
nometnes “Rūjas dadzis” plānotā izdevumu tāme uz 1. lapas.
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4. §
Par saistošo noteikumu Nr. 9/2017 „Grozījumi Rūjienas novada domes 2014.gada
13.februāra saistošos noteikumos Nr.2/2014 „Par materiāliem pabalstiem Rūjienas
novadā”” apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 13.punktu un ņemot vērā
04.07.2017. Sociālo lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR (Dana Alpeusa,
Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Edgars
Bārens, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Dairis Šmits, Madars Zariņš); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2017 „Grozījumi Rūjienas novada domes 2014.gada
13.februāra saistošos noteikumos Nr.2/2014 „Par materiāliem pabalstiem Rūjienas novadā””
2. Administratīvai nodaļai nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Rūjienas
novada domes 20.07.2017. saistošos noteikumus Nr. 9/2017 „„Grozījumi Rūjienas novada
domes 2014.gada 13.februāra saistošos noteikumos Nr.2/2014 „Par materiāliem pabalstiem
Rūjienas novadā””;
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Sociālā dienesta vadītājai.

5. §
Par Rūjienas novada pašvaldības noteikumu “Tirgus izpētes kārtība Rūjienas novada
pašvaldībā” apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka,
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
cita starpā var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas
nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus, Valsts pārvaldes Iekārtas likuma
72.pants, 73.panta pirmās daļas 4.punktu, un saskaņā ar Rūjienas novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas 04.07.2017. atzinumu, atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR (Dana Alpeusa,
Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Edgars
Bārens, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Dairis Šmits, Madars Zariņš); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības noteikumus Nr.____/2017 “Tirgus izpētes
kārtība Rūjienas novada pašvaldībā”.
2. Noteikumi stājas spēkā no apstiprināšanas brīža.
3. Atbildīgā par lēmuma izpildi – Administratīvās nodaļas vadītāja.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram Ivo Virsim.
5. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedības sekretārei Intai Ferderei triju darba dienu laikā
pēc Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma
norakstu izpilddirektoram Ivo Virsim, Administratīvās nodaļas vadītājai Daigai Vanagai.
6. Nodrošināt noteikumu pieejamību Rūjienas novada pašvaldības administratīvajā centrā
Raiņa ielā 3, Rūjienā un Rūjienas novada pašvaldības pagastu pārvalžu ēkās, kā arī
pašvaldības vietnē www.rujiena.lv
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6. §
Par pārstāvja deleģēšanu Latvijas Pašvaldību savienības komitejā
(G.Gladkins)
Pamatojoties
uz
Latvijas
Pašvaldību
savienības
07.06.2017.
vēstuli
Nr.0620171414/AA851, saņemts pieteikums no domes priekšsēdētāja Gunta Gladkina dalībai
Latvijas Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā:
Pamatojoties uz augstāk izklāstīto un ņemot vērā finanšu komitejas 04.07.2017.
atzinumu, atklāti balsojot: ar 11 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guna Ķibere, Ilze
Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Edgars Bārens, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Dairis
Šmits, Madars Zariņš); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās Guntis Gladkins,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Deleģēt Gunti Gladkinu dalībai Latvijas Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un
sadarbības komitejā.
7. §
Par pārstāvja deleģēšanu uz Vidzemes plānošanas reģionu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 17.panta pirmo daļu, kas paredz:
„Plānošanas reģiona attīstības padomi no attiecīgo pašvaldību deputātiem ievēlē plānošanas
reģionā ietilpstošo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce….”, atklāti balsojot: ar 11 balsīm PAR
(Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Edgars
Bārens, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Dairis Šmits, Madars Zariņš); PRET – nav; ATTURAS
– nav, balsošanā nepiedalās Guntis Gladkins, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
DELEĢĒT darbam Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomē Rūjienas novada
domes priekšsēdētāju Gunti Gladkinu.
8. §
Par atļauju amatu savienošanai Guntim Gladkinam
(G.Gladkins)
Izskatot Rūjienas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Gunta Gladkina iesniegumu
ar lūgumu atļaut savienot Rūjienas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pienākumu
pildīšanu ar Mednieku makšķernieku biedrības “MMK Rūja” valdes priekšsēdētāja, Vidzemes
Partijas valdes priekšsēdētāja vietnieka, Partijas LRA pārstāvju sapulces priekšsēdētāja, VTU
dalībnieku pārstāvja, biedrības “Valmiera-Giterslo reģionu sadarbība” valdes locekļa, ZAAO
dalībnieku pārstāvja, Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes pārstāvja un Latvijas
Pašvaldību savienības reģionālās attīstības un sadarbības komitejas pārstāvja amatu pildīšanu.
Guntis Gladkins apliecina, ka darba pienākumi Mednieku makšķernieku biedrības
“MMK Rūja” valdes priekšsēdētāja, Vidzemes Partijas valdes priekšsēdētāja vietnieka, Partijas
LRA pārstāvju sapulces priekšsēdētāja, VTU dalībnieku pārstāvja, biedrības “Valmiera-Giterslo
reģionu sadarbība” valdes locekļa, ZAAO dalībnieku pārstāvja, Vidzemes plānošanas reģiona
attīstības padomes pārstāvja un Latvijas Pašvaldību savienības reģionālās attīstības un sadarbības
komitejas pārstāvja amatos netraucēs darbu kā domes priekšsēdētājam, kā arī neradīs interešu
konfliktu.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus dome
konstatēja, ka:
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1. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. pants
nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatu ar citu amatu,
uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā
nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi; termins „amats”
saskaņā ar šī likuma 1.panta pirmo punktu nozīmē darbu vai dienestu noteiktu
pilnvaru ietvaros valsts vai pašvaldības iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai
reliģiskajā organizācijā, kā arī komercsabiedrībā.
2. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
8.¹panta pirmā daļā noteikto, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot
amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas (uzņēmuma
līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz
minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu.
3. Likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punkts noteic, ka Likumā noteiktajos
gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai
trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu,
ir pienākums izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un mēneša laikā pieņemt lēmumu par
atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai, savukārt
Likuma 8.1panta septītā daļa noteic, ka šā panta piektās daļas 2.punktā un sestajā daļā
minēto lēmumu pieņem un noformē Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā, norādot lēmuma pamatojumu saskaņā ar šā panta piektās daļas 1.punktu un
citu normatīvo aktu prasībām.
Izvērtējot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”,
secināms, ka Mednieku makšķernieku biedrības “MMK Rūja” valdes priekšsēdētāja, Vidzemes
Partijas valdes priekšsēdētāja vietnieka, Partijas LRA pārstāvju sapulces priekšsēdētāja, VTU
dalībnieku pārstāvja, biedrības “Valmiera-Giterslo reģionu sadarbība” valdes locekļa, ZAAO
dalībnieku pārstāvja, Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes pārstāvja un Latvijas
Pašvaldību savienības reģionālās attīstības un sadarbības komitejas pārstāvja amati un domes
priekšsēdētāja pienākumu pildīšana interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai.
Pamatojoties uz augstāk izklāstīto, Likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi, Likuma
6.panta pirmo, otro un trešo daļu, 7.panta piektās daļas 4.punktu, Administratīvā procesa likuma
67.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas 04.07.2017. atzinumu, atklāti balsojot: ar 11 balsīm
PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš,
Edgars Bārens, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Dairis Šmits, Madars Zariņš); PRET – nav;
ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās Guntis Gladkins, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Atļaut Guntim Gladkinam savienot Mednieku makšķernieku biedrības “MMK Rūja”
valdes priekšsēdētāja, Vidzemes Partijas valdes priekšsēdētāja vietnieka, Partijas LRA pārstāvju
sapulces priekšsēdētāja, VTU dalībnieku pārstāvja, biedrības “Valmiera-Giterslo reģionu
sadarbība” valdes locekļa, ZAAO dalībnieku pārstāvja, Vidzemes plānošanas reģiona attīstības
padomes pārstāvja un Latvijas Pašvaldību savienības reģionālās attīstības un sadarbības
komitejas pārstāvja amatus ar domes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu Rūjienas novada
pašvaldībā.
Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 81.panta sestajai daļai un Administratīvā
procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Personai savas
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kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Pašvaldības domes priekšsēdētāju, ja
mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut
turpmāku amatu savienošanu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu šo
lēmumu Personai ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī
lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc deklarētās
dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.
9. §
Par atļauju amatu savienošanai Gunai Ķiberei
(G.Gladkins)
Izskatot Rūjienas novada pašvaldības deputātes Gunas Ķiberes iesniegumu ar lūgumu
atļaut savienot Rūjienas novada pašvaldības deputātes pienākumu pildīšanu ar Rūjienas
amatnieku biedrības “Rūzele” valdes priekšsēdētājas, Vidzemes tūrisma asociācijas valdes
locekles, biedrības “No “Salacas līdz Rūjai” valdes locekles amatiem, kā arī darbu Rūjienas
novada pašvaldības domes finanšu komitejā, kultūras, izglītības un sporta komitejā un iepirkumu
komisijā. Guna Ķibere apliecina, ka darba pienākumi Rūjienas amatnieku biedrības “Rūzele”
valdes priekšsēdētājas, Vidzemes tūrisma asociācijas valdes locekles un biedrības “No “Salacas
līdz Rūjai” valdes locekles amatos, kā arī Rūjienas novada pašvaldības domes finanšu komitejā,
kultūras, izglītības un sporta komitejā, iepirkumu komisijā netraucēs darbu kā deputātei, kā arī
neradīs interešu konfliktu.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus dome
konstatēja, ka:
1.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. pants nosaka,
ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai
pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas
amata savienošanas ierobežojumi; termins „amats” saskaņā ar šī likuma 1.panta pirmo punktu
nozīmē darbu vai dienestu noteiktu pilnvaru ietvaros valsts vai pašvaldības iestādē, sabiedriskajā,
politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, kā arī komercsabiedrībā.
2.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
8.¹panta pirmā daļā noteikto, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas
(institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas (uzņēmuma līguma noslēgšanas vai
pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai)
lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu.
3.
Likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punkts noteic, ka Likumā noteiktajos gadījumos
valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu
atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums izvērtēt, vai amatu
savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas
normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un mēneša laikā pieņemt
lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai, savukārt
Likuma 8.1panta septītā daļa noteic, ka šā panta piektās daļas 2.punktā un sestajā daļā minēto
lēmumu pieņem un noformē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, norādot lēmuma
pamatojumu saskaņā ar šā panta piektās daļas 1.punktu un citu normatīvo aktu prasībām.
Izvērtējot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”,
secināms, ka darbs Rūjienas amatnieku biedrības “Rūzele” valdes priekšsēdētājas, Vidzemes
tūrisma asociācijas valdes locekles un biedrības “No “Salacas līdz Rūjai” valdes locekles, kā arī
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darbs Rūjienas novada pašvaldības domes finanšu komitejā, kultūras, izglītības un sporta
komitejā, iepirkumu komisijā un deputātes pienākumu pildīšana interešu konfliktu nerada, kā arī
nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas
tiešo pienākumu pildīšanai.
Pamatojoties uz augstāk izklāstīto, Likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi, Likuma
6.panta pirmo, otro un trešo daļu, 7.panta piektās daļas 4.punktu, Administratīvā procesa likuma
67.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas 04.07.2017. atzinumu, atklāti balsojot: ar 11 balsīm
PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars
Kalniņš, Edgars Bārens, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Dairis Šmits, Madars Zariņš); PRET –
nav; ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās Guna Ķibere, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Atļaut Gunai Ķiberei savienot Rūjienas amatnieku biedrības “Rūzele” valdes
priekšsēdētājas, Vidzemes tūrisma asociācijas valdes locekles, biedrības “No “Salacas līdz
Rūjai” valdes locekles amatus, kā arī darbu Rūjienas novada pašvaldības domes finanšu
komitejā, kultūras, izglītības un sporta komitejā, iepirkumu komisijā un deputātes pienākumu
pildīšanu Rūjienas novada pašvaldībā.
Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 81.panta sestajai daļai un Administratīvā
procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Personai savas
kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Pašvaldības domes priekšsēdētāju, ja
mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut
turpmāku amatu savienošanu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu šo
lēmumu Personai ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī
lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc deklarētās
dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

10. §
Par atļauju amatu savienošanai Agnesei Reutai
(G.Gladkins)
Izskatot Rūjienas novada pašvaldības deputātes Agneses Reutas iesniegumu ar lūgumu
atļaut savienot Rūjienas novada pašvaldības deputātes pienākumu pildīšanu ar VSAC “Vidzeme”
filiāle “Rūja” sektora (veselības aprūpe) vadītājas, masieres darbu ārstniecības iestādē ar kodu
9616-00009 (Saimnieciskās darbības veicējs), kā arī darbu Rūjienas novada pašvaldības sociālo
lietu komitejā, kultūras, izglītības un sporta komitejā. Agnese Reuta apliecina, ka darba
pienākumi VSAC “Vidzeme” filiāle “Rūja” sektora (veselības aprūpe) vadītājas, masieres darbs
ārstniecības iestādē ar kodu 9616-00009 amatos, kā arī darbs Rūjienas novada pašvaldības
sociālo lietu komitejā, kultūras, izglītības un sporta komitejā netraucēs darbu kā deputātei, kā arī
neradīs interešu konfliktu.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus dome konstatēja,
ka:
1. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. pants nosaka,
ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma
vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts
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amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi; termins „amats” saskaņā ar šī likuma
1.panta pirmo punktu nozīmē darbu vai dienestu noteiktu pilnvaru ietvaros valsts vai
pašvaldības iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, kā arī
komercsabiedrībā.
2. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
8.¹panta pirmā daļā noteikto, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot
amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas (uzņēmuma
līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz
minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu
ar citu amatu.
3. Likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punkts noteic, ka Likumā noteiktajos gadījumos
valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto
lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums izvērtēt,
vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un
mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju
amatu savienošanai, savukārt Likuma 8.1panta septītā daļa noteic, ka šā panta piektās
daļas 2.punktā un sestajā daļā minēto lēmumu pieņem un noformē Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā, norādot lēmuma pamatojumu saskaņā ar šā panta
piektās daļas 1.punktu un citu normatīvo aktu prasībām.
Izvērtējot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, secināms,
ka VSAC “Vidzeme” filiāle “Rūja” sektora (veselības aprūpe) vadītājas, masieres darbs
ārstniecības iestādē ar kodu 9616-00009, kā arī darbs Rūjienas novada pašvaldības sociālo lietu
komitejā, kultūras, izglītības un sporta komitejā un deputātes pienākumu pildīšana interešu
konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs
valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Pamatojoties uz augstāk izklāstīto, Likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi, Likuma
6.panta pirmo, otro un trešo daļu, 7.panta piektās daļas 4.punktu, Administratīvā procesa likuma
67.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas 04.07.2017. atzinumu, atklāti balsojot: ar 11 balsīm
PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Madars Kalniņš,
Edgars Bārens, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Dairis Šmits, Madars Zariņš); PRET – nav;
ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās Agnese Reuta, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Atļaut Agnesei Reutai savienot VSAC “Vidzeme” filiāle “Rūja” sektora (veselības
aprūpe) vadītājas, masieres darbu ārstniecības iestādē ar kodu 9616-00009 amatus, kā arī darbu
Rūjienas novada pašvaldības sociālo lietu komitejā, kultūras, izglītības un sporta komitejā un
deputātes pienākumu pildīšanu Rūjienas novada pašvaldībā.
Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 81.panta sestajai daļai un Administratīvā
procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Personai savas
kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Pašvaldības domes priekšsēdētāju, ja
mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut
turpmāku amatu savienošanu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu šo
lēmumu Personai ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī
lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc deklarētās
dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.
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11. §
Par atļauju amatu savienošanai Modrim Karselim
(G.Gladkins)
Izskatot Rūjienas novada pašvaldības deputāta Modra Karseļa iesniegumu ar lūgumu
atļaut savienot Rūjienas novada pašvaldības deputāta pienākumu pildīšanu ar VSAC “Vidzeme”
direktora un Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju direktoru (SARIDA)
prezidenta amatu pildīšanu, kā arī darbu Rūjienas novada pašvaldības sociālo lietu komitejā un
administratīvo lietu komisijā. Modris Karselis apliecina, ka darba pienākumi VSAC “Vidzeme”
direktora un Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju direktoru (SARIDA)
prezidenta amatos, kā arī darbs Rūjienas novada pašvaldības sociālo lietu komitejā un
administratīvo lietu komisijā netraucēs darbu kā deputātam, kā arī neradīs interešu konfliktu.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus dome konstatēja,
ka:
1. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. pants nosaka,
ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma
vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts
amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi; termins „amats” saskaņā ar šī likuma
1.panta pirmo punktu nozīmē darbu vai dienestu noteiktu pilnvaru ietvaros valsts vai
pašvaldības iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, kā arī
komercsabiedrībā.
2. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
8.¹panta pirmā daļā noteikto, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot
amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas (uzņēmuma
līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz
minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu
ar citu amatu.
3. Likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punkts noteic, ka Likumā noteiktajos gadījumos
valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto
lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums izvērtēt,
vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un
mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju
amatu savienošanai, savukārt Likuma 8.1panta septītā daļa noteic, ka šā panta piektās
daļas 2.punktā un sestajā daļā minēto lēmumu pieņem un noformē Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā, norādot lēmuma pamatojumu saskaņā ar šā panta
piektās daļas 1.punktu un citu normatīvo aktu prasībām.
Izvērtējot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, secināms,
ka VSAC “Vidzeme” direktora un Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju
direktoru (SARIDA) prezidenta amati, kā arī darbs Rūjienas novada pašvaldības sociālo lietu
komitejā un administratīvo lietu komisijā interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai.
Pamatojoties uz augstāk izklāstīto, Likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi, Likuma 6.panta
pirmo, otro un trešo daļu, 7.panta piektās daļas 4.punktu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu
un ņemot vērā finanšu komitejas 04.07.2017. atzinumu, atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR (Dana
Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars
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Kalniņš, Edgars Bārens, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Dairis Šmits, Madars Zariņš); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Atļaut Modrim Karselim savienot VSAC “Vidzeme” direktora un Sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju direktoru (SARIDA) prezidenta amatus un deputāta
pienākumu pildīšanu, kā arī darbu Rūjienas novada pašvaldības sociālo lietu komitejā un
administratīvo lietu komisijā Rūjienas novada pašvaldībā.
Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 81.panta sestajai daļai un Administratīvā
procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Personai savas
kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Pašvaldības domes priekšsēdētāju, ja
mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut
turpmāku amatu savienošanu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu šo
lēmumu Personai ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī
lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc deklarētās
dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.
12. §
Par atļauju amatu savienošanai Edgaram Bārenam
(G.Gladkins)
Izskatot Rūjienas novada pašvaldības deputāta Edgara Bārena iesniegumu ar lūgumu
atļaut savienot Rūjienas novada pašvaldības deputāta pienākumu pildīšanu ar SIA ET GRUPA
valdes locekļa, SIA RS Data valdes locekļa, SIA Almont projektu vadītāja, SIA Arteko servisa
projektu vadītāja amatiem, kā arī darbu Rūjienas novada pašvaldības Finanšu komitejā,
tautsaimniecības, būvniecības un attīstības komisijā, ārkārtējo situāciju operatīvajā komisijā, un
dzīvokļu komisijā. Edgars Bārens apliecina, ka darba pienākumi SIA ET GRUPA valdes locekļa,
SIA RS Data valdes locekļa, SIA Almont projektu vadītāja, SIA Arteko servisa projektu vadītāja
amatos, kā arī Rūjienas novada pašvaldības Finanšu komitejā, tautsaimniecības, būvniecības un
attīstības komisijā, ārkārtējo situāciju operatīvajā komisijā, un dzīvokļu komisijā netraucēs darbu
kā deputātam, kā arī neradīs interešu konfliktu.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus dome
konstatēja, ka:
1. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. pants nosaka,
ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma
vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts
amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi; termins „amats” saskaņā ar šī likuma
1.panta pirmo punktu nozīmē darbu vai dienestu noteiktu pilnvaru ietvaros valsts vai
pašvaldības iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, kā arī
komercsabiedrībā.
2. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
8.¹panta pirmā daļā noteikto, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot
amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas (uzņēmuma
līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz
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minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu
ar citu amatu.
3. Likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punkts noteic, ka Likumā noteiktajos gadījumos
valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto
lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums izvērtēt,
vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un
mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju
amatu savienošanai, savukārt Likuma 8.1panta septītā daļa noteic, ka šā panta piektās
daļas 2.punktā un sestajā daļā minēto lēmumu pieņem un noformē Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā, norādot lēmuma pamatojumu saskaņā ar šā panta
piektās daļas 1.punktu un citu normatīvo aktu prasībām.
Izvērtējot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, secināms,
ka SIA ET GRUPA valdes locekļa, SIA RS Data valdes locekļa, SIA Almont projektu vadītāja
un SIA Arteko servisa projektu vadītāja amati, kā arī darbs Rūjienas novada pašvaldības Finanšu
komitejā, tautsaimniecības, būvniecības un attīstības komisijā, ārkārtējo situāciju operatīvajā
komisijā, un dzīvokļu komisijā deputāta pienākumu pildīšana interešu konfliktu nerada, kā arī
nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas
tiešo pienākumu pildīšanai.
Pamatojoties uz augstāk izklāstīto, Likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi, Likuma 6.panta
pirmo, otro un trešo daļu, 7.panta piektās daļas 4.punktu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu
un ņemot vērā finanšu komitejas 04.07.2017. atzinumu, atklāti balsojot: ar 11 balsīm PAR (Dana
Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars
Kalniņš, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Dairis Šmits, Madars Zariņš); PRET – nav; ATTURAS
– nav, balsošanā nepiedalās Edgars Bārens, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Atļaut Edgara Bārenam savienot SIA ET GRUPA valdes locekļa, SIA RS Data valdes
locekļa, SIA Almont projektu vadītāja, SIA Arteko servisa projektu vadītāja amatus, kā arī darbu
Rūjienas novada pašvaldības Finanšu komitejā, tautsaimniecības, būvniecības un attīstības
komisijā, ārkārtējo situāciju operatīvajā komisijā, un dzīvokļu komisijā un deputāta pienākumu
pildīšanu Rūjienas novada pašvaldībā.
Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 81.panta sestajai daļai un Administratīvā
procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Personai savas
kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Pašvaldības domes priekšsēdētāju, ja
mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut
turpmāku amatu savienošanu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu šo
lēmumu Personai ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī
lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc deklarētās
dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

13. §
Par atļauju amatu savienošanai Danai Alpeusai
(G.Gladkins)
Izskatot Rūjienas novada pašvaldības deputātes Danas Alpeusas iesniegumu ar lūgumu
atļaut savienot Rūjienas novada pašvaldības deputātes pienākumu pildīšanu ar VSAC “Vidzeme”
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filiāle“ iepirkumu speciālistes, kā arī Rūjienas novada pašvaldības sociālo lietu komitejā,
iepirkumu komisijā. Dana Alpeusa apliecina, ka darba pienākumi VSAC “Vidzeme” iepirkumu
speciālistes amatā, kā arī Rūjienas novada pašvaldības sociālo lietu komitejā, iepirkumu komisijā
netraucēs darbu kā deputātei, kā arī neradīs interešu konfliktu.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus dome
konstatēja, ka:
1. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. pants nosaka,
ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma
vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts
amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi; termins „amats” saskaņā ar šī likuma
1.panta pirmo punktu nozīmē darbu vai dienestu noteiktu pilnvaru ietvaros valsts vai
pašvaldības iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, kā arī
komercsabiedrībā.
2. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
8.¹panta pirmā daļā noteikto, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot
amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas (uzņēmuma
līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz
minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu
ar citu amatu.
3. Likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punkts noteic, ka Likumā noteiktajos gadījumos
valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto
lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums izvērtēt,
vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un
mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju
amatu savienošanai, savukārt Likuma 8.1panta septītā daļa noteic, ka šā panta piektās
daļas 2.punktā un sestajā daļā minēto lēmumu pieņem un noformē Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā, norādot lēmuma pamatojumu saskaņā ar šā panta
piektās daļas 1.punktu un citu normatīvo aktu prasībām.
Izvērtējot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, secināms,
ka VSAC “Vidzeme” iepirkumu speciālistes amats, kā arī darbs Rūjienas novada pašvaldības
sociālo lietu komitejā, iepirkumu komisijā un deputātes pienākumu pildīšana interešu konfliktu
nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Pamatojoties uz augstāk izklāstīto, Likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi, Likuma 6.panta
pirmo, otro un trešo daļu, 7.panta piektās daļas 4.punktu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu
un ņemot vērā finanšu komitejas 04.07.2017. atzinumu, atklāti balsojot: ar 11 balsīm PAR (Jānis
Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Edgars
Bārens, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Dairis Šmits, Madars Zariņš); PRET – nav; ATTURAS
– nav, balsošanā nepiedalās Dana Alpeusa, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Atļaut Danai Alpeusai savienot VSAC “Vidzeme” iepirkumu speciālistes amatu, kā arī darbu
Rūjienas novada pašvaldības sociālo lietu komitejā, iepirkumu komisijā un deputātes pienākumu
pildīšanu Rūjienas novada pašvaldībā.
Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 81.panta sestajai daļai un Administratīvā
procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Personai savas
kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Pašvaldības domes priekšsēdētāju, ja
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mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut
turpmāku amatu savienošanu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu šo
lēmumu Personai ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī
lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc deklarētās
dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

14. §
Par Rūjienas novada Rūjienas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu
(G.Gladkins)
Rūjienas novada pašvaldībā 2017.gada 19.jūnijā (reģ. Nr.RNP/1-1/17/460) saņēmusi
Latvijas Republikas Centrālās zemes komisijas 2017.gada 12.jūnija lēmumu Nr.10365 ”Par
saskaņojumu Rūjienas novada Rūjienas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanai”.
Saskaņā ar likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta otro daļu pilsētu
zemes komisijas izbeidz savu darbību pēc tam, kad veikti likuma “Par zemes reformu Latvijas
Republikas pilsētās” 6.panta 4.punktā un 8.panta 1.punktā, kā arī šā likuma 2.pantā noteiktie
pasākumi. Lēmumu par zemes komisijas darbības izbeigšanu pieņem pilsētas vai novada dome
pēc valsts zemes dienesta ierosinājuma un pēc saskaņošanas ar Centrālo zemes komisiju.
Rūjienas novada dome 2016.gada 21.aprīlī pieņēma lēmumu (prot. Nr.4, 8§) “Par zemes
reformas pabeigšanu Rūjienas novada Rūjienas pilsētā”.
Ar Ministru kabineta 2016.gada 27.septembra rīkojumu Nr.557 (prot. 48, 31&) “Par
zemes reformas pabeigšanu Rūjienas novada Rūjienas pilsētā” noteikts pabeigt zemes reformu
Rūjienas novada Rūjienas pilsētā.
Valsts zemes dienests informējis Centrālo Zemes komisiju, ka Rūjienas novada Rūjienas
pilsētas zemes komisija ar zemes reformu saistīto dokumentāciju 2017.gada 19.aprīlī ar aktu
Nr.17-05.4-V/8 “Par pilsētas zemes komisijas dokumentu nodošanu un pieņemšanu” nodevusi
Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas arhīvā.
Latvijas Republikas centrālās zemes komisija 2017.gada 12.jūnija lēmumā Nr.10365
“Par saskaņojumu Rūjienas novada Rūjienas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanai”
atzinusi, ka Rūjienas pilsētas zemes komisija ir izpildījusi likuma “Par zemes reformu Latvijas
Republikas pilsētās 6.panta 4.punktā un 8.panta 1.punktā, kā arī šā likuma 2.pantā noteiktos
pasākumus. Centrālā zemes komisija, pamatojoties uz likuma “Par zemes komisijām” 1.pantu,
4.2.1. pantu un likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta otro daļu nolēmusi
saskaņot Rūjienas novada Rūjienas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu un ierosinājusi
Rūjienas novada domei pieņemt lēmumu par Rūjienas novada Rūjienas pilsētas zemes komisijas
darbības izbeigšanu.
Ņemot vērā Latvijas Republikas Centrālās zemes komisijas 2017.gada 12.jūnija lēmumu
Nr.10365 “Par saskaņojumu Rūjienas novada Rūjienas pilsētas zemes komisijas darbības
izbeigšanai”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta otro daļu, atklāti balsojot: ar 12 balsīm
PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta,
Madars Kalniņš, Edgars Bārens, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Dairis Šmits, Madars Zariņš);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt Rūjienas novada Rūjienas pilsētas zemes komisijas darbību.
2. Likvidēt Rūjienas novada Rūjienas pilsētas zemes komisiju, vienlaicīgi atbrīvojot tajā
noteiktās personas no Zemes komisijas priekšsēdētāja un locekļu pienākumu izpildes.
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*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
15. §
Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 7-12, Rūjienā, Rūjienas novadā pārdošanas
(brīvās)cenas apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka,
ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, “Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma”4.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka atsevišķos
gadījumos publiskas personas 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. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu,
2017.gada 23.februāra domes sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 11§) un 2017.gada 25.maija
Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas sēdes protokolu Nr. 8, 1§, atklāti balsojot: ar 12
balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese
Reuta, Madars Kalniņš, Edgars Bārens, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Dairis Šmits, Madars
Zariņš); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt dzīvokļa īpašuma, Brīvības iela 7-12, Rūjiena, Rūjienas novads, kadastra
numurs 9615 900 0601, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 12 ar kopplatību 55.8m2 un
kopīpašumu 5595/109418 domājamās daļas no daudzdzīvokļa dzīvojamās mājas “brīvo cenu”
EUR 5700.00 /pieci tūkstošu septiņi simti eiro un 00 centi/.

16. §
Par zemes nomas tiesību un nomas līguma termiņa pagarināšanu
(G.Gladkins)
Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma
72.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”
6.¹ pantu, 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu",
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Civillikuma 968.pantu un Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta
“Rīcība ar neizpirkto pilsētas zemi” otro daļu, atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR (Dana Alpeusa,
Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Edgars
Bārens, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Dairis Šmits, Madars Zariņš); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.Slēgt zemes nomas līgumu ar G.R. par zemes Kalēju ielā 19, Rūjienā, Rūjienas novadā
kopplatība 1998m2, kadastra apzīmējums 9615 003 1613 – 1/3 domājamo daļu un noteikt:
1.1. zemes nomas tiesību un līguma termiņu no 2017.gada 1.augusta līdz 2027.gada 31.jūlijam
(desmit gadi);
1.2. zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā eiro 28.00 gadā.
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1.3. nomas maksa palielināma, piemērojot koeficientu 1,5 uz laiku līdz tiesiskais valdītājs savas
īpašuma tiesības uz namīpašumu (ēkām un būvēm ar kadastra Nr.9615 003 1613 001, 9615 003
1613 002) nostiprina zemesgrāmatā.
2. Uzdot pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļai viena mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās
noslēgt zemes nomas līgumu ar G.R.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
17. §
Par nosaukuma „Smilgas” piešķiršanu patstāvīgam būvju īpašumam
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz 1994. gada 19. maija likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un 21. panta
pirmās daļas 27.punktu, 2005. gada 1. decembra likuma "Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums” 1. panta 14.punktu, 1999. gada 9. decembra likuma "Valsts valodas likums" 18. pantu,
atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere,
Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Edgars Bārens, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Dairis
Šmits, Madars Zariņš); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no būvēm ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0154
001 un 9658 004 0154 002 (būvju adrese „Smilgas”, Jeru pag., Rūjienas nov.), atrodas uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0154, piešķirt nosaukumu „Smilgas”.
2. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedības sekretārei Intai Ferderei triju darba dienu laikā
pēc Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot trīs eksemplārus
šā lēmuma izrakstus Rūjienas novada pašvaldības zemes lietu speciālistei Santai Voitehovičai.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
18. §
Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Saulītes”
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz 02.08.2016 MK noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 11.2. punktu, 13. punktu un 34. punktu un Rūjienas novada domes 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, 2015.
gada 8. decembra MK noteikumu Nr.698 "Adresācijas noteikumi" 9., 29., punktu un 2.9
apakšpunktu, atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins,
Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Edgars Bārens, Inese Vīksna, Inguna
Ločmele, Dairis Šmits, Madars Zariņš); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Saulītes” ar kadastra
apzīmējumu 9694 004 0087, paredzot zemes vienības sadalīšanu divās zemes vienībās atbilstoši
šī lēmuma grafiskajam priekšlikumam:
1.1.Esošā īpašuma „Saulītes” sastāvā paliekošā zemes vienība ~ 21.0 ha platībā
(grafiskajā pielikumā zemes gabals Nr.1);
1.2.Atdalāmā zemes vienība 1.5 ha platībā (grafiskajā pielikumā zemes gabals Nr.2)
iekļaujama jauna īpašuma sastāvā, izveidojot jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu
un mainīt adresi.
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Veicot zemes ierīcības projekta izstrādi un kadastrālo uzmērīšanu, platības var tikt precizētas.
2. Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei:
2.1. Pieprasīt projekta izstrādes nosacījumus no šādām institūcijām:
2.1.1. Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts ceļi”,
2.2. zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
2.2.1. to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas zemes
ierīcības projekta teritorijā;
2.2.2. zemes gabala īpašnieku vai pilnvaroto personu;
2.2.3. citām institūcijām atbilstoši LR 02.08.2016. MK noteikumu Nr. 505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām,
2.3. izstrādāt saskaņā ar Rūjienas novada domes 2012. gada 19. jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr. 9 „Par Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012 - 2024. gadam”,
2.4. konkretizēt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus,
2.5. kā kartogrāfisko materiāla pamatni izmantot aktuālu zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9694 004 0087 robežu plānu. Projekta mērogs 1:5 000 vai 1:10 000,
2.6. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām
zemes vienībām.
3. Piešķirt jaunu nosaukumu atdalāmajai zemes vienībai:
3.1. 1.5 ha platībā (grafiskajā pielikumā zemes gabals Nr.2), piešķirt nosaukumu „Jurģi”.
4. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam „Jurģi”, kas sastāv no vienas zemes vienības ~ 1,5
ha kopplatībā un vienas būves, ar kadastra apzīmējumu 9694 004 0087 001, mainīt adresi no
„Saulītes”, Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads, LV-4241 uz „Jurģi”, Vilpulkas pagasts, Rūjienas
novads, LV-4241.
5. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedības sekretārei Intai Ferderei triju darba dienu laikā pēc
Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot trīs eksemplārus šā
lēmuma izrakstus Rūjienas novada pašvaldības zemes lietu speciālistei Santai Voitehovičai.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.
Pielikumā:

Zemes ierīcības projekta priekšlikums zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9694 004 0087 sadalīšanai

19. §
Par nekustamā īpašuma „Smilgas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004
0154 nomu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta 14. punktu un MK noteikumu
Nr.644 (30.08.2005) "Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7. un 8. punktu, atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR
(Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars
Kalniņš, Edgars Bārens, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Dairis Šmits, Madars Zariņš); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt G.M. sākot no 2017. gada 15. augusta līdz 2027. gada 14. augustam (nomas
termiņš 10 gadi) ar apbūves tiesībām nekustamā īpašuma „Smilgas” (kadastra numurs 9658 004
0154) zemes vienību 0.1928 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0154.
2. Noteikt, ka nomnieks maksā zemes nodokli un nomas maksu 0.5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības gadā.
3. Noteikt līgumsodu 0.01% apmērā no kavētās summas par katru kavējuma dienu.

18

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 un lēmumiem.
5. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedības sekretārei Intai Ferderei triju darba dienu
laikā pēc Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot četrus šā
lēmuma izrakstus Rūjienas novada pašvaldības zemes lietu speciālistei Santai Voitehovičai.
6. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai 1 mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas,
sagatavot nomas līgumu un noslēgta ar G.M.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
20. §
Par nekustamā īpašuma „Vīksnas” 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 12 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze
Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Edgars Bārens, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Dairis
Šmits, Madars Zariņš); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Vīksnas” (kadastra numurs 9658 002 0090, atrodas
Jeru pagastā), kurš sastāv no 3 zemes vienībām 6.10 ha kopplatībā izveidojot trīs nekustamos
īpašumus;
2. Atdalāmajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 9658 002 0090, platība 1.6 ha, piešķirt nosaukumu „Alkšņi”;
3. Atdalāmajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 9658 004 0253, platība 0.5 ha, piešķirt nosaukumu „Bērzi”;
4. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir viena zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 9658 004 0278, platība 4.0 ha, saglabāt nosaukumu „Vīksnas”.
5. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedības sekretārei Intai Ferderei triju darba dienu
laikā pēc Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot trīs
eksemplārus šā lēmuma izrakstus Rūjienas novada pašvaldības zemes lietu speciālistei Santai
Voitehovičai.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
Sēdi slēdz plkst. 11:00
Sēdes vadītājs

(personisks paraksts)

Guntis Gladkins
Parakstīts 25.07.2017.

Protokoliste

(personisks paraksts)

Inta Ferdere
Parakstīts 25.07.2017.

