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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
Edgars Bārens
Madars Zariņš
Dairis Šmits
Armands Taims
Roberts Namnieks
Inguna Ločmele (2-23)
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Izpilddirektors Ivo Virsis, Finanšu nodaļas vadītāja Anete Āre, Administratīvās nodaļas vadītāja
Daiga Vanaga
Sēdē nepiedalās: deputāti Inese Vīksna, Modris Karselis, - 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, Dairis Šmits, Madars Zariņš,
Armands Taims, Roberts Namnieks); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt darba kārtību
1. Par Rūjienas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu štatu (amatu) saraksta
apstiprināšanu
2. Par atļauju amatu savienošanai
3. Par atļauju amatu savienošanai
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Par atļauju amatu savienošanai
Par iestādes „Sociālais dienests” vadītājas Ingūnas Prauliņas atbrīvošanu no amata
Par iestādes „Sociālais dienests” vadītājas iecelšanu amatā
Par Rūjienas novada pašvaldības piederošā teritorijā reģistrētiem audzēkņiem, kuriem,
atbilstoši Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumam, tiek rekomendēts apgūt
speciālu pamatizglītības vai vispārējās izglītības programmu, kuri reģistrēti Valmieras
pašvaldības izglītības iestādēs, nodrošināšanu ar transportu nokļūšanai uz mācību iestādi
un dzīvesvietu
8. Par inventāra nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Sporta un izglītības centrs
Zaļā skola”
9. Par zemes nomu CSDD elektrouzlādes stacijas izvietošanai
10. Par nomas līguma slēgšanu ar LMT
11. Par ārstēšanās izdevumu segšanu
12. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
13. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
14. Par zemes nomu Plūmju ielā 6, Rūjienā, Rūjienas novadā
15. Par zemes nomu Rutku ielā 3, Rūjienā, Rūjienas novadā
16. Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 62, Rūjienā, Rūjienas novadā uzsākšanu
17. Par adrešu maiņu
18. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
19. Par Rūjienas pilsētas zemes komisijas atzinumu un lēmumu atcelšanu un zemes
iekļaušanu Rūjienas novada Rūjienas pilsētas līdzvērtīgās zemes kompensācijas fondā
20. Par zemes vienību apvienošanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu
21. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 9656 004 0046
22. Par zemes vienību apvienošanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu
23. Par zemes ierīcības projekta „Celmiņi” apstiprināšanu
4.
5.
6.
7.

1. §
Par Rūjienas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu štatu (amatu) saraksta
apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Rūjienas novada pašvaldībā saņemto Sociālā aprūpes centra ‘’Lode’’
direktora Sanda Svarinska iesniegums ar lūgumu papildus jau esošai 1 štata (amata) vienībai
veļas mazgātāja, apstiprināt 1 mantziņa (amata) vienību, izveidojot jaunu amatu vienību – veļas
mazgātāja/mantzine, jo palielinoties klientu skaitam, un lai nodrošinātu, ka pakalpojumi tiek
sniegti atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, Ministru kabineta
2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” un Ministru
kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumos Nr.431 „Higiēnas prasības sociālās aprūpes
institūcijām” noteiktajām prasībām, ievērojot Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos
Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” noteiktās prasības, t.i.,
lai nodrošinātu atbilstošu skaitu darbinieku. Šīs štata vietas tiks finansētas no iestādes budžeta,
saskaņā ar 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”, 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#),
Finanšu komitejas 01.08.2017. atzinumu, atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR (Dana Alpeusa,
Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Edgars
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Bārens, Dairis Šmits, Madars Zariņš, Armands Taims, Roberts Namnieks); 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 – “veļas
mazgātāja/mantzine”
Nr.p.k.

Amata nosaukums

Amatu saime, apakšsaime

Mēnešalgas
grupa

1

Veļas
mazgātāja,
mantzine

13. Fiziskais un kvalificētais
darbs
2. Apgāde

2 grupa

II A

5 grupa

I

Saimes
līmenis

Amata
vienību
skaits
1

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Sociālā aprūpes centra direktors Sandis Svarinskis.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram Ivo Virsim.
4. 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 un Sociālā aprūpes centra “Lode” direktoram Sandim Svarinskim,
finanšu nodaļas vadītājai Anetei Ārei un administratīvās nodaļas vadītājai Daigai Vanagai.

2. §
Par atļauju amatu savienošanai
(G.Gladkins)
Izskatot Rūjienas novada pašvaldības deputātes Ineses Vīksnas iesniegumu ar lūgumu
atļaut savienot Rūjienas novada pašvaldības deputātes pienākumu pildīšanu ar darbu Vidzemes
Augstskolas Padomnieku konventā, kā arī Rūjienas novada pašvaldības kultūras, izglītības un
sporta komitejā, tautsaimniecības, būvniecības un attīstības komisijā, zemes lietu komisijā. Inese
Vīksna apliecina, ka darba pienākumi Vidzemes Augstskolas Padomnieku konventā, kā arī
Rūjienas novada pašvaldības kultūras, izglītības un sporta komitejā, tautsaimniecības,
būvniecības un attīstības komisijā, zemes lietu 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
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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 Vidzemes Augstskolas Padomnieku konventā, kā arī Rūjienas novada
pašvaldības kultūras, izglītības un sporta komitejā, tautsaimniecības, būvniecības un attīstības
komisijā, zemes lietu 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 13 balsīm
PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta,
Madars Kalniņš, Edgars Bārens, Dairis Šmits, Madars Zariņš, Armands Taims, Roberts
Namnieks, Inguna Ločmele); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
Atļaut Inesei Vīksnai savienot darbu Vidzemes Augstskolas Padomnieku konventā kā arī
Rūjienas novada pašvaldības kultūras, izglītības un sporta komitejā, tautsaimniecības,
būvniecības un attīstības komisijā, zemes lietu 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.
3. §
Par atļauju amatu savienošanai
(G.Gladkins)
Izskatot Rūjienas novada pašvaldības deputātes Ingunas Ločmeles iesniegumu ar
lūgumu atļaut savienot Rūjienas novada pašvaldības deputātes pienākumu pildīšanu ar darbu SIA
I. Ločmeles ārsta praksē, valdes locekles amatu Latvijas ģimenes ārstu asociācijas valdē, lektora
darbu Latvijas Universitātē, kā arī Rūjienas novada pašvaldības sociālo lietu komitejā, deklarētās
dzīvesvietas anulēšanas komisijā. Inguna Ločmele apliecina, ka darba pienākumi SIA I.
Ločmeles ārsta praksē, valdes locekles amats Latvijas ģimenes ārstu asociācijas valdē, lektora
darbs Latvijas Universitātē, kā arī darbs Rūjienas novada pašvaldības sociālo lietu komitejā,
deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijā netraucēs darbu kā deputātei, 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 darbs SIA I. Ločmeles ārsta praksē, valdes locekles amatā Latvijas ģimenes ārstu
asociācijas valdē, lektora darbs Latvijas Universitātē, kā arī darbs Rūjienas novada pašvaldības
sociālo lietu komitejā, deklarētās dzīvesvietas anulēšanas 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 01.08.2017. atzinumu, atklāti balsojot: ar 12 balsīm
PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta,
Madars Kalniņš, Edgars Bārens, Dairis Šmits, Madars Zariņš, Armands Taims, Roberts
Namnieks); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās Inguna Ločmele, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
Atļaut Ingunai Ločmelei savienot darbu SIA I. Ločmeles ārsta praksē, valdes locekles
amatu Latvijas ģimenes ārstu asociācijas valdē, lektora darbu Latvijas Universitātē, kā arī darbu
Rūjienas novada pašvaldības sociālo lietu komitejā, deklarētās dzīvesvietas anulēšanas 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.
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4. §
Par atļauju amatu savienošanai
(G.Gladkins)
Izskatot Rūjienas novada pašvaldības deputāta Jāņa Galzona iesniegumu ar lūgumu atļaut
savienot Rūjienas novada pašvaldības deputāta pienākumu pildīšanu ar darbu Rūjienas mākslas
skolas direktora amatā, kā arī Rūjienas novada pašvaldības kultūras, izglītības un sporta
komitejā, administratīvajā komisijā. Jānis Galzons apliecina, ka darba pienākumi Rūjienas
mākslas skolas direktora amatā, kā arī Rūjienas novada pašvaldības kultūras, izglītības un sporta
komitejā, administratīvajā 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 darbs Rūjienas mākslas skolas direktora amatā, kā arī Rūjienas novada pašvaldības
kultūras, izglītības un sporta komitejā, administratīvajā komisijā un 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 01.08.2017. atzinumu, atklāti balsojot: ar 12 balsīm
PAR (Dana Alpeusa, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš,
Edgars Bārens, Dairis Šmits, Madars Zariņš, Armands Taims, Roberts Namnieks, Inguna
Ločmele); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās Jānis Galzons, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
Atļaut Jānim Galzonam savienot darbu Rūjienas mākslas skolas direktora amatā, kā arī
Rūjienas novada pašvaldības kultūras, izglītības un sporta komitejā, administratīvajā komisijā un
deputāta pienākumu pildīšanu Rūjienas novada pašvaldībā.
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Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 81.panta sestajai daļai un Administratīvā
procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Personai savas
kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Pašvaldības domes priekšsēdētāju, ja
mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut
turpmāku amatu savienošanu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu šo
lēmumu Personai ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī
lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc deklarētās
dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.
5. §
Par iestādes „Sociālais dienests” vadītājas Ingūnas Prauliņas atbrīvošanu no amata
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas cita
starpā nosaka, ka tikai dome var atbrīvot no amatā pašvaldības iestāžu vadītājus, Darba likuma
100.panta pirmo daļu, 01.03.2004., Rūjienā, starp Pašvaldību, kā darba devēju, un Ingūnu
Prauliņu, kā darbinieku, noslēgtā Darba līguma Nr.10 2.6. apakšpunktu, Ingūnas Prauliņas
01.08.2017. iesniegumu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons,
Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Edgars Bārens, Dairis
Šmits, Madars Zariņš, Armands Taims, Roberts Namnieks, Inguna Ločmele); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot no amata Pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāju Ingūnu Prauliņu pēc
Darba likuma 100.panta pirmās daļas.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 31.augustu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram Ivo Virsim.
4. 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, finanšu nodaļas vadītājai Anetei Ārei un
administratīvās nodaļas vadītājai Daigai Vanagai.

6. §
Par iestādes „Sociālais dienests” vadītājas iecelšanu amatā
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas cita
starpā nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā pašvaldības iestāžu vadītājus, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 41.pantu, Rūjienas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
saistošo noteikumu Nr.1 „Rūjienas novada pašvaldības nolikums”, kas apstiprināti ar
Pašvaldības domes 09.07.2009. lēmumu (protokols Nr.3, 3.§), 19.punkta 19.6.apakšpunktu, kas
cita starpā nosaka, ka izpilddirektors ierosina domei iecelt amatā Pašvaldības iestāžu vadītājus,
atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere,
Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Edgars Bārens, Dairis Šmits, Madars Zariņš,
Armands Taims, Roberts Namnieks, Inguna Ločmele); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
1. Iecelt Pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītājas amatā Unu Sniegu.
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2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.septembri.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram Ivo Virsim.
4. 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, finanšu nodaļas vadītājai Anetei Ārei un
administratīvās nodaļas vadītājai Daigai Vanagai.

7. §
Par Rūjienas novada pašvaldības piederošā teritorijā reģistrētiem audzēkņiem, kuriem,
atbilstoši Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumam, tiek rekomendēts apgūt
speciālu pamatizglītības vai vispārējās izglītības programmu, kuri reģistrēti Valmieras
pašvaldības izglītības iestādēs, nodrošināšanu ar transportu nokļūšanai uz mācību iestādi
un dzīvesvietu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas, kas nosaka, ka dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā 27.punktu, saskaņā ar
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 14. punktā noteikto pašvaldība nodrošina transportu
izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot
sabiedrisko transportu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 23. punktu, kurā noteikts, ka viena
no pašvaldības funkcijām ir īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā
teritorijā, Rūjienas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. 2/2017 „Par braukšanas
maksas atvieglojumu piešķiršanu izglītojamam, kuram, atbilstoši Valsts pedagoģiski
medicīniskās komisijas atzinumam, tiek rekomendēts apgūt speciālu pamatizglītības vai
vispārējās izglītības programmu” un saskaņā ar Rūjienas novada pašvaldības domes Sociālo lietu
komitejas 01.08.2017. atzinumu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis
Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Edgars
Bārens, Dairis Šmits, Madars Zariņš, Armands Taims, Roberts Namnieks, Inguna Ločmele);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Rūjienas novada pašvaldības piederošā teritorijā reģistrētiem audzēkņiem, kuri reģistrēti
Valmieras pašvaldības izglītības iestādēs mācību gada laikā vienu reizi nedēļā nodrošināt
transportu nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā.
2. Atbildīgā par lēmuma izpildi – Sociālā dienesta vadītāja.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram Ivo Virsim.
4. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedības sekretārei Intai Ferderei triju darba dienu laikā
pēc Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma
norakstu izpilddirektoram un Sociālās nodaļas vadītājai.
8. §
Par inventāra nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Sporta un izglītības centrs
Zaļā skola”
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz biedrības “Sporta un izglītības centrs Zaļā skola” iesniegumu Nr.
ZS2017-6/2 no 13.07.2017., kas reģistrēts Rūjienas novada pašvaldības lietvedībā 19.07.2017.
ar Nr. RNP/3-6/17/564, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
”Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 2.panta pirmo
daļu, Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.08.2017. atzinumu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm
PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta,
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Madars Kalniņš, Edgars Bārens, Dairis Šmits, Madars Zariņš, Armands Taims, Roberts
Namnieks, Inguna Ločmele); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Sporta un izglītības centrs Zaļā skola” Rūjienas
vidusskolas struktūrvienību īpašumā esošās mēbeles un klases piederumus:
Rūjas skola
Vienvietīgie (lielie, tumši brūnie) skolnieku galdi 12 gab.
Bibliotēkas plaukti 5gab. (3 dubultie + 2 parasti)
Tāfele zaļa + tāfeles lampa 1 kompl.
Tāfele brūna + lampa 1 kompl.
Tāfele brūna ar zaļu kvadrātu + lampa 1 kompl.
Fizikas kabineta piederumu komplekts.
Vilpulkas skola
Kastes ar rotaļlietām 2 gab.
Koka bērnudārza gultiņas 6 gab.
Vienvietīgie sākumskolas galdiņi + krēsliņi 24 kompl.
Tāfele zaļa + lampa 1 kompl.
Tāfele brūna + lampa 1 kompl.
Jeru pamatskola
Stūra galdi 4 gab.
Divu korpusu plaukts ar daļēji slēgtām durvīm 2 gab.
Datora galdi 4 gab.
Vienvietīgie skolnieku galdiņi 64 gab.
Vienvietīgie sākumskolas galdiņi 11 gab.
Oranži krēsli 23 gab.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Rūjienas vidusskolas direktors Vidars Zviedris.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram Ivo Virsim.
4. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedības sekretārei Intai Ferderei triju darba dienu laikā
pēc Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma
norakstu izpilddirektoram, Rūjienas vidusskolas direktoram un nosūtīt biedrībai “Sporta
un izglītības centrs Zaļā skola”, Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, LV-4201.
9. §
Par zemes nomu CSDD elektrouzlādes stacijas izvietošanai
(G.Gladkins)
Izskatot SIA “Daina EL” Rūjienas novada pašvaldībā š.g. 31.maijā saņemto iesniegumu
(reģistrēts Rūjienas novada pašvaldībā 31.05.2017. ar reģ. Nr. RNP/17/198) , Rūjienas novada
pašvaldības Finanšu komiteja konstatē:
1. SIA “Daina EL”, kā projektētājs un CSDD kā pasūtītājs vēlas nomāt zemi Ganību
ielā 9 (kadastra numurs 96150010113) 40-60 m² platībā elektrouzlādes stacija
izvietošanai.
2. Atbilstoši Valmieras rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas aktuālajai informācijai
Rūjienas novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Ganību ielā 9, Rūjienā
sastāv no vienas zemes vienības 0.3627 ha platībā.
3. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 735 (30.10.2007.) “Noteikumi par valsts vai
pašvaldības zemes nomu” 7.2. punktu apbūvēta zemesgabala vai tā daļas gada nomas
maksa ir – 1,5% apmērā no zemes kadastrālā vērtības, savukārt šo noteikumu 7.²
punkts nosaka, ka apbūvētā zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28
eiro gadā.
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Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu un MK noteikumu Nr.
735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.2. un 7.² punktu, atklāti balsojot: ar
13 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska,
Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Edgars Bārens, Dairis Šmits, Madars Zariņš, Armands Taims,
Roberts Namnieks, Inguna Ločmele); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt līguma slēgšanu ar VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” par elektrouzlādes
stacija izvietošanu objektā Ganību ielā 9, Rūjienā (kadastra numurs 96150010113
2. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai saskaņot nepieciešamo dokumentāciju un noslēgt
nomas līgumu ar SIA “Daina EL” un CSDD.
Pielikumā:
1) Daina EL vēstule uz 2 lapām
2) Projekta vizualizācija uz 1 lapas

10. §
Par nomas līguma slēgšanu ar LMT
(G.Gladkins)
Izskatot SIA “Latvijas Mobilais Telefons” Rūjienas novada pašvaldībā š.g. 8.maijā
saņemto lūgumu (reģistrēts Rūjienas novada pašvaldībā 08.05.2017. ar reģ. Nr. RNP/17/347), ,
Rūjienas novada pašvaldības Finanšu komiteja konstatē:
1. SIA “Latvijas Mobilais Telefons” vēlas nomāt ēkas Valdemāra ielā 26, Rūjienā (būves
kadastra apzīmējums 9615 005 2202 005) dūmeņa atsevišķas daļas aparatūras un antenufīderu sistēmas uzstādīšanai un ekspluatācijai
2. Atbilstoši Valmieras rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas aktuālajai informācijai Rūjienas
novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Valdemāra 26, Rūjienā sastāv no
vienas zemes vienības 2.5261 ha platībā un 5 būvēm ar kadastra apzīmējumiem 9615
005 2202 001, 004, 005, 006, 007.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 14) punkta b) apakšpunktu „Dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var:
noteikt ... maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu)”, atklāti balsojot:
ar 13 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska,
Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Edgars Bārens, Dairis Šmits, Madars Zariņš, Armands Taims,
Roberts Namnieks, Inguna Ločmele); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt līguma slēgšanu ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons” par bāzes stacijas
uzstādīšanu un ekspluatāciju objektā Valdemāra ielā 26, Rūjienā (būves kadastra
apzīmējums 9615 005 2202 005)
2. Noteikt ikmēneša nomas maksu 190.00 EUR (viens simts deviņdesmit euro) bez
pievienotās vērtības nodokļa, apmērā.
3. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai saskaņot nepieciešamo dokumentāciju un noslēgt
nomas līgumu ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons”.
Pielikumā:
3) LMT vēstule uz 1 lapas
4) LMT bāzes stacijas ierīkošanas skice uz 1 lapas
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11. §
Par ārstēšanās izdevumu segšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Likuma par sociālo drošību 11.pantu, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 3.punkts un personas
iesniegumu un ņemot vērā 01.08.2017. Sociālo lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: ar 13
balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese
Reuta, Madars Kalniņš, Edgars Bārens, Dairis Šmits, Madars Zariņš, Armands Taims, Roberts
Namnieks, Inguna Ločmele); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt personai, pabalstu 532,50 EUR (Pieci simti trīsdesmit divi euro un 50 centi)
……..ārstēšanās izdevumu (paliatīvā aprūpe) segšanai 100% apmērā.
2. Izmaksāt personai….., pabalstu 532,50 EUR apmērām, naudu pārskaitot norēķinu kontā
……….
3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Sociālā dienesta vadītāja un Finanšu nodaļas vadītāja.

12. §
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 un Rūjienas novada pašvaldības Dzīvesvietas anulēšanas komisijas
2017.gada 14.augusta lēmumu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons,
Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Edgars Bārens, Dairis
Šmits, Madars Zariņš, Armands Taims, Roberts Namnieks, Inguna Ločmele); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par S.E., personas kods ….., un S.E., personas kods ……, deklarēto dzīvesvietu
Valdemāra ielā 17, Rūjienā, Rūjienas novadā, ar lēmuma pieņemšanas brīdi 17.08.2017.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā Valmieras tiesu namā V.Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
13. §
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 un Rūjienas novada pašvaldības
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Dzīvesvietas anulēšanas komisijas 2017.gada 14.augusta lēmumu, atklāti balsojot: ar 13
balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska,
Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Edgars Bārens, Dairis Šmits, Madars Zariņš, Armands
Taims, Roberts Namnieks, Inguna Ločmele); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par S.Ž., personas kods ……., deklarēto dzīvesvietu Valdemāra ielā 17,
Rūjienā, Rūjienas novadā, ar lēmuma pieņemšanas brīdi 17.08.2017.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Valmieras tiesu namā V.Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
14. §
Par zemes nomu Plūmju ielā 6, Rūjienā, Rūjienas
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz 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” un
zemes komisijas 2017.gada 1.augusta protokolu Nr.1, 10§, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR
(Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars
Kalniņš, Edgars Bārens, Dairis Šmits, Madars Zariņš, Armands Taims, Roberts Namnieks,
Inguna Ločmele); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.Noteikt, ka R.B. ar 01.09.2017. iegūst zemes nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību 600m2 platībā, kadastra Nr.9615 002 1403, Plūmju ielā 6, Rūjienā, Rūjienas novadā.
2.Slēgt zemes nomas līgumu ar R.B. un noteikt:
2.1.zemes nomas līguma termiņu no 01.09.2017. līdz 31.08.2027. (nomas termiņš desmit gadi);
2.2.zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā;
2.3.nomas maksu palielināma, piemērojot koeficientu 1,5 uz laiku līdz nomnieks sakārto
īpašuma tiesības uz namīpašumu – dārza māju, siltumnīcu un šķūni (kadastra Nr.9615 002 1403
001; 9615 002 1403 002; 9615 002 1403 003).
2.4.zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve /kods 0601/.
3.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.
4.Rūjienas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai līdz 2017.gada 1.septembrim
sagatavot un noslēgt zemes nomas līgumu ar R.B. par pašvaldībai piekritīgas zemes Plūmju ielā
6, Rūjienā nomu.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
15. §
Par zemes nomu Rutku ielā 3, Rūjienā, Rūjienas novadā
(G.Gladkins)
.
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Pamatojoties uz 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” un
zemes komisijas 2017.gada 1.augusta protokolu Nr.1, 11§, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR
(Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars
Kalniņš, Edgars Bārens, Dairis Šmits, Madars Zariņš, Armands Taims, Roberts Namnieks,
Inguna Ločmele); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.Noteikt, ka I.V. ar 01.09.2017. iegūst zemes nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību 600m2 platībā, kadastra Nr.9615 002 0402, Rutku ielā 3, Rūjienā, Rūjienas novadā.
2.Slēgt zemes nomas līgumu ar I.V. un noteikt:
2.1.zemes nomas līguma termiņu no 01.09.2017. līdz 31.08.2027. (nomas termiņš desmit gadi);
2.2.zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā;
2.3.nomas maksu palielināma, piemērojot koeficientu 1,5 uz laiku līdz nomnieks sakārto
īpašuma tiesības uz būvēm– siltumnīcu (kadastra Nr.9615 002 0402 001).
2.4.zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve /kods 0601/.
3.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.
4.Rūjienas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai līdz 2017.gada 1.septembrim
sagatavot un noslēgt zemes nomas līgumu ar I.V. par pašvaldībai piekritīgas zemes Rutku ielā 3,
Rūjienā nomu.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
16. §
Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 62, Rūjienā, Rūjienas novadā uzsākšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz “Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu; “Par
pašvaldībām” 15.panta. pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.
505 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2.punktu, 13 un 34.punktu un Rūjienas
novada domes 2012.gada 19.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.9 “Par Rūjienas novada
teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam” (apstiprināti ar Rūjienas novada domes 2012.gada
19.jūlija lēmumu /protokols Nr.7, 48#/) 1.pielikuma otro daļu “Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” un zemes komisijas 2017.gada 1.augusta protokolu Nr.1, 12§, atklāti
balsojot: ar 13 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze
Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Edgars Bārens, Dairis Šmits, Madars Zariņš, Armands
Taims, Roberts Namnieks, Inguna Ločmele); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada
dome NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai Rīgas ielā 62, Rūjienā, Rūjienas
novadā, ar kadastra apzīmējumu 9615 006 1401, paredzot zemes vienību sadalīšanu divās zemes
vienībās atbilstoši šī lēmuma grafiskajam priekšlikumam:
1.1. Paliekošā zemes vienība – 15393m2 platībā (grafiskajā pielikumā zemes gabals
Nr.1). Zemes vienībai un uz tā paliekošajām ēkām saglabājama adrese Rīgas iela 62, Rūjiena,
Rūjienas novads.
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1.2. Atdalāmā zemes vienība – 2300m2 platībā (grafiskajā pielikumā zemes gabals Nr.2)
iekļaujama jauna īpašuma sastāvā.
Veicot zemes ierīcības projekta izstrādi un kadastrālo uzmērīšanu, platības var tikt precizētas.
2. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
2.1. to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas zemes
ierīcības projekta teritorijā;
2.2. zemes gabala īpašnieku;
2.3. citām institūcijām atbilstoši LR 02.08.2016. MK noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” prasībām;
2.4. izstrādāt saskaņā ar Rūjienas novada domes 2012. gada 19. jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr. 9 „Par Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012 - 2024. gadam”;
2.5. konkretizēt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus;
2.6. kā kartogrāfisko materiāla pamatni izmantot aktuālu zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9615 006 1401 robežu plānu. Projekta mērogs 1:2000;
2.7. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām
zemes vienībām.
3. Atdalāmajai zemes vienībai 2300m2 platībā (grafiskajā pielikumā zemes gabals Nr.2) un uz
tā esošajai saimnieciskas darbības veikšanai paredzētai ēkai piešķirt adresi Rīgas iela 60A,
Rūjiena, Rūjienas novads.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
17. §
Par adrešu maiņu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz 2015.gada 08.decembra MK noteikumu “Adresācijas noteikumi”
3.pantu; 7.pantu; 8.pantu; 12.pantu, LR 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, 2017.gada 1.augusta zemes komisijas protokolu Nr.1, 13§, atklāti balsojot: ar 13
balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese
Reuta, Madars Kalniņš, Edgars Bārens, Dairis Šmits, Madars Zariņš, Armands Taims, Roberts
Namnieks, Inguna Ločmele); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Mainīt adresi dzīvojamai mājai Rīgas iela 42, Rūjiena, Rūjienas novads, būves kadastra
apzīmējums 9615 006 1011 001 (adresācijas objekta kods adrešu klasifikatorā 101030485) un
piešķirt jaunu adresi Rīgas iela 42A, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 (dzīvojamā mājā
atrodas trīs dzīvokļi ar telpu grupu adresēm no Nr.2; 3; 4).
2. Atstāt spēkā adresi dzīvojamai mājai Rīgas iela 42, Rūjiena, Rūjienas novads, būves kadastra
apzīmējums 9615 006 1011 002, adresācijas objekta kods adrešu klasifikatorā 101030485
(dzīvojamā mājā atrodas pieci dzīvokļi ar telpu grupu adresēm Nr.1; 5; 6; 7; 8) un ar to
funkcionāli saistītajām ēkām ar kadastra apzīmējumu 9615 006 1011 004; 9615 006 1011 005;
9615 006 1011 007.
3.Mainīt telpu grupu adreses:
Esošā telpu grupu (dzīvokļu) Klasifikatora
Jaunā telpu grupu (dzīvokļu) adrese,
adrese,
kods
Klasifikatora kods
telpu grupa Nr.3 Rīgas iela 42, 110824808
Rūjiena, Rūjienas novads
telpu grupa Nr.4 Rīgas iela 42, 110021071
Rūjiena, Rūjienas novads

telpu grupa Nr.1, Rīgas iela 42A,
Rūjiena, Rūjienas novads
telpu grupa Nr.2, Rīgas iela 42A,
Rūjiena, Rūjienas novads
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telpu grupa Nr.2 Rīgas iela
Rūjiena, Rūjienas novads
telpu grupa Nr.5 Rīgas iela
Rūjiena, Rūjienas novads
telpu grupa Nr.6 Rīgas iela
Rūjiena, Rūjienas novads
telpu grupa Nr.7 Rīgas iela
Rūjiena, Rūjienas novads
telpu grupa Nr.8 Rīgas iela
Rūjiena, Rūjienas novads
telpu grupa Nr.1 Rīgas iela
Rūjiena, Rūjienas novads,

42, 110464453
42, 110014146
42, 110512105
42, 110017215
42, 110490116
42, 110019251

Telpu grupa Nr.3, Rīgas iela 42A,
Rūjiena, Rūjienas nov.,
Telpu grupa Nr.1, Rīgas iela 42, Rūjiena,
Rūjienas novads
Telpu grupa Nr.2, Rīgas iela 42, Rūjiena,
Rūjienas novads
Telpu grupa Nr.3, Rīgas iela 42, Rūjiena,
Rūjienas novads
Telpu grupa Nr.4, Rīgas iela 42, Rūjiena,
Rūjienas novads
Telpu grupa Nr.5, Rīgas iela 42, Rūjiena,
Rūjienas novads

*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
18. §
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta
pirmās daļas 2.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 4.panta
ceturtās daļas 8.punktu, 8.panta otro un trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta
pirmo, ceturto un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 20.panta pirmo daļu, atklāti balsojot:
ar 13 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska,
Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Edgars Bārens, Dairis Šmits, Madars Zariņš, Armands Taims,
Roberts Namnieks, Inguna Ločmele); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Atsavināt Rūjienas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, kadastra Nr.9615 006
3901, Pentes ielā 16, Rūjienā, Rūjienas novadā, kurš sastāv no zemes vienības, kadastra
apzīmējums 9615 006 3901, platība 2708 kvm, pārdodot to par brīvu cenu.
2. Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijai organizēt nekustamā īpašuma Pentes ielā 16,
Rūjienā, Rūjienas novadā novērtēšanu, saskaņā ar likumu “Publiskas personu mantas
atsavināšanas likums”.
19. §
Par Rūjienas pilsētas zemes komisijas atzinumu un lēmumu atcelšanu un zemes
iekļaušanu Rūjienas novada Rūjienas pilsētas līdzvērtīgās zemes kompensācijas fondā
(G.Gladkins)
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, “Par zemes komisijām” 6.pantu, “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta
trešo daļu, “Zemes pārvaldības likums” 17.panta piekto daļu, “Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta trešo daļu, MK noteikumi
Nr.352 “Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā
aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek
piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem” 4.punktu un
Civillikuma 896.pantu, atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis
Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Madars Zariņš,
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Armands Taims, Roberts Namnieks, Inguna Ločmele); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Edgars
Bārens), Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.Atcelt Rūjienas novada pašvaldības Rūjienas pilsētas zemes komisijas 2010.gada 06.aprīļa un
2011.gada 11.augusta atzinumus par līdzvērtīgas zemes piešķiršanu Dz.V par bijušo īpašumu
Brīvības iela 31, Rūjienā:
Nr.
p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zemes
adrese

vienības Kadastra
apzīmējums

Ganību iela 15
Ternejas iela 1
Viestura iela 19
Kronvalda iela 55
Kronvalda iela 57
Rūjas iela 16
Smilšu iela 11A
Marijas iela 30
Valmieras iela 9
Valmieras iela 10
Brīvības iela 27A
Mednieku iela 19
Juratas iela 26
Juratas iela 28
Juratas iela 34
Juratas iela 36

96150010120
96150021602
96150032112
96150031107
96150031108
96150051509
96150052416
96150051411
96150050120
96150051007
96150010223
96150052807
96150063808
96150063809
96150064302
96150064303

Platīb
a m2

vērtība

Zemes komisijas
atzinums vai lēmums

2944
8095
1006
2700
2014
1200
1200
1670
3355
2920
2500
3195
600
600
600
600

1256,00
346,00
359,00
768,00
573,00
341,00
341,00
475,00
955,00
831,00
711,00
909,00
128,00
128,00
128,00
128,00

06.04.2010. Nr.2.2.
06.04.2010. Nr.2.3.
06.04.2010. Nr.2.4.
06.04.2010. Nr.2.5.
06.04.2010. Nr.2.6.
06.04.2010. Nr.2.7.
06.04.2010. Nr.2.9.
06.04.2010. Nr.2.10.
06.04.2010. Nr.2.11.
06.04.2010. Nr.2.12.
06.04.2010. Nr.2.13.
06.04.2010. Nr.2.14.
11.08.2011. Nr.1.1.
11.08.2011. Nr.1.2.
11.08.2011. Nr.1.3.
11.08.2011. Nr.1.4.

2.Augstāk minētās zemes vienības iekļaujamas Rūjienas novada Rūjienas pilsētas līdzvērtīgās
zemes kompensācijas fondā.
20. §
Par zemes vienību apvienošanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, „Zemes
ierīcības likums” 8. panta 3.daļa 2.punktu, 2005. gada 1. decembra likuma "Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likums” 53. un 84. pantu, 2015. gada 8. decembra MK noteikumu Nr.698
"Adresācijas noteikumi" 8., 9., 12.1., 29.1., 2.9 un 49.3 apakšpunktu un Ministru Kabineta
noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 17. punktu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm
PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta,
Madars Kalniņš, Edgars Bārens, Dairis Šmits, Madars Zariņš, Armands Taims, Roberts
Namnieks, Inguna Ločmele); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut apvienot nekustamos īpašumus „Cielavas” (zemes vienības kadastra apzīmējums
9658 002 00071), „Pūces” (zemes vienību kadastra apzīmējumi 9658 002 0114, 9658 002
0013 un 9658 002 0080), „Skaras 1” (zemes vienības kadastra apzīmējums 9658 002
0069) un „Cīrulīši 1” (zemes vienības kadastra apzīmējums 9658 002 0067) vienā zemes
gabalā ar kopplatību 5.1394 ha;
2. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, apvienotās zemes vienības platība var tikt precizēta.
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3. Apvienoto zemes vienību saglabāt nekustamā īpašuma „Pūces” sastāvā, piešķirot jaunu
nekustamā īpašuma nosaukumu „Kunturi”;
4. Apvienotajai zemes vienībai un uz tās esošajām funkcionāli saistītām ēkām un būvēm ar
kadastra apzīmējumu 9658 002 0013 001, 9658 002 0080 001, 9658 002 0080 002, 9658
002 0069 001 un 9658 002 0067 001 piešķirt jaunu adresi „Kunturi”, Jeru pagasts,
Rūjienas novads, LV-4234;
5. Apvienotajai zemes vienībai 5.1394 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve /kods 1003/;
6. 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 un nosūtīt Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
Adrešu reģistram, juridiskā adrese Rīgas ielā 47, Valmierā, LV -4201.
Pielikumā:

Apvienoto zemes vienību 9658 002 0071, 9658 002 0114, 9658 002 0013, 9658
002 0080, 9658 002 0069 un 9658 002 0067 shēma.

*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
21. §
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 9656 004 0046
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9 panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru Kabineta noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punkta
2 apakšpunktu un 35.punktu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons,
Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Edgars Bārens, Dairis
Šmits, Madars Zariņš, Armands Taims, Roberts Namnieks, Inguna Ločmele); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.Zemes vienībai 0.4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9656 004 0046 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā /kods 1101/.
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.
22. §
Par zemes vienību apvienošanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, „Zemes
ierīcības likums” 8. panta 3.daļa 2.punktu, 2005. gada 1. decembra likuma "Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likums” 53. un 84. pantu, 2015. gada 8. decembra MK noteikumu Nr.698
"Adresācijas noteikumi" 8., 9., 12.1., 29.1., 2.9 un 49.3 apakšpunktu un Ministru Kabineta
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noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 17. punktu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm
PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta,
Madars Kalniņš, Edgars Bārens, Dairis Šmits, Madars Zariņš, Armands Taims, Roberts
Namnieks, Inguna Ločmele); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut apvienot nekustamā īpašuma „Rostes” (kadastra nr. 9658 004 0240) zemes
vienību 0.4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0240 ar nekustamā īpašuma „Kunturi”
(kadastra nr. 9658 002 0013) zemes vienību 0.17 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9658 004
0192 un zemes vienību 0.26 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0260;
Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, apvienotās zemes vienības platība var tikt precizēta.
2. Apvienoto zemes vienību saglabāt nekustamā īpašuma „Rostes” sastāvā, piešķirot
jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Sakņu pagrabs”;
3. Apvienotajai zemes vienībai un uz tās esošajām funkcionāli saistītām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0240 001, 9658 004 0192 001 un 9658 004 0260 001 piešķirt
jaunu adresi „Sakņu pagrabs”, Endzele, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234;
4. Apvienotajām zemes vienībām 0.83 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve /kods 1003/;
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 un nosūtīt Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Adrešu reģistram,
juridiskā adrese Rīgas ielā 47, Valmierā, LV -4201.
Pielikumā:

Apvienoto zemes vienību 9658 004 0240, 9658 004 0192 un 9658 004 0260
shēma.

*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.

23. §
Par zemes ierīcības projekta „Celmiņi” 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 (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis
Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Edgars Bārens, Dairis Šmits,
Madars Zariņš, Armands Taims, Roberts Namnieks, Inguna Ločmele); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9668 004 0026 sadalīšanai
izstrādāto zemes ierīcības projektu „Celmiņi”.
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2. Zemes gabalam 1.3 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes gabals
Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 9668 004 0080), kas tiek saglabāts nekustamā īpašuma „Celmiņi”
sastāvā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, kods 0101;
3. Zemes gabalam 11.0 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes gabals
Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 9668 004 0081), kas atdalāms no īpašuma „Celmiņi”, piešķirt
nekustamā īpašuma nosaukumu „Celmiņu mežs” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201;
4. Zemes gabalam 19.6 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes gabals
Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 9668 004 0082), kas atdalāms no īpašuma „Celmiņi”, piešķirt
nekustamā īpašuma nosaukumu „Lejascelmiņi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101;
5. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedības sekretārei Intai Ferderei triju darba dienu
laikā pēc Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot divus
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 18.08.2017.

Protokoliste

(personisks paraksts)

Inta Ferdere
Parakstīts 18.08.2017.

