LATVIJAS REPUBLIKAS

RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90009115162
Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240
tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820
e – pasts: rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv

SĒDES PROTOKOLS
Rūjienā
2017.gada 21.septembrī

Nr. 10

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
Inese Vīksna
Modris Karselis
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Izpilddirektors Ivo Virsis, Finanšu nodaļas vadītāja Anete Āre, Administratīvās nodaļas vadītāja
Daiga Vanaga, Attīstības nodaļas vadītāja Ieva Zemīte
Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā
Atklāti balsojot: ar 15 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna
Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Modris
Karselis, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Roberts Namnieks, Edgars Bārens);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt darba kārtību
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1. Par pašvaldības līdzfinansējumu komplekso pusdienu daļējai apmaksai Rūjienas
vidusskolas izglītojamiem
2. Par finansējumu apgāda Jumava sadarbības piedāvājumam par mācītāja Roberta
Slokenberga piemiņas rakstu krājuma “Ne ikkatrs, kas uz mani saka…” izdošanai
3. Par nekustamā īpašuma iegādi
4. Par grozījumiem Rūjienas novada pašvaldības noteikumu “Tirgus izpētes kārtība
Rūjienas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
5. Par projekta „Vidzeme iekļauj” īstenošanu
6. Par projektu «Enerģijas taupīšana: atklājot rezerves mājsaimniecībās” (“Saving
energy: discovering reserves in households”)
7. Par projektu “Dārzu pērles”
8. Par atļauju amatu savienošanai Sociālās aprūpes centra “Lode” direktoram Sandim
Svarinskim
9. Par Rūjienas novada pašvaldības iestāšanos Biedrībā Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku
asociācija
10. Par zemes Ternejas iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads nomas līguma pārtraukšanu
11. Par nekustamā īpašuma „Senči” zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 9658 004
0311 8001 2007. gada 3. septembra nomas līguma pagarināšanu
12. Par zemes ierīcības projekta „Josti” apstiprināšanu
13. Par zemes ierīcības projekta „Saulītes” apstiprināšanu un esošas ēkas adreses maiņu
14. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu, apvienošanu un adreses piešķiršanu
15. Par Rūjienas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu

16. Par patapinājuma līguma slēgšanu ar Rūjienas sporta skolu par telpu izmantošanu
“Rūjienas vidusskolā”
17. Par Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu

1. §
Par pašvaldības līdzfinansējumu komplekso pusdienu daļējai apmaksai Rūjienas
vidusskolas izglītojamiem
(G.Gladkins)
Rūjienas novada pašvaldībā 04.08.2017. tika noslēgts iepirkuma līgums Nr.RNP/318/17/23 par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Rūjienas vidusskolā, piedāvātā komplekso
pusdienu cena ir 1,45 euro ar PVN. Ēdināšanas pakalpojuma kvalitāte tiek nodrošināta atbilstoši
2012.gada 13.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.172 "Noteikumi par uztura normām
izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem
un ārstniecības iestāžu pacientiem" (turpmāk – noteikumi) prasībām. Noteikumos ir noteikts,
kādiem produktiem un kādā daudzumā ir jābūt gan dienas, gan nedēļas ēdienkartē
izglītojamajiem, kādai jābūt to uzturvērtībai un enerģētiskai vērtībai. Pamatojoties uz 2010.gada
28.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto
valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai"
viena 1.- 4.klases izglītojamā ēdināšanai valsts no budžeta līdzekļiem piešķir 1,42 euro dienā.
Lai veicinātu iespēju lielākam izglītojamo skaitam ēst Rūjienas vidusskolā piedāvātās
kompleksās pusdienas, kā arī lai attīstītu pareiza, sabalansēta un regulāra uztura lietošanas
paradumus, saskaņa ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, atbilstoši Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 6., 11.
un 21.punktu, atklāti balsojot: ar 15 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins,
Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Modris

3

Karselis, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Roberts Namnieks, Edgars Bārens);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt pašvaldības līdzfinansējumu Rūjienas vidusskolas izglītojamo komplekso
pusdienu daļējai apmaksai 0,03 euro apmērā 1.- 4.klašu skolēniem.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Finanšu nodaļas vadītājai.
2. §
Par finansējumu apgāda Jumava sadarbības piedāvājumam par mācītāja Roberta
Slokenberga piemiņas rakstu krājuma “Ne ikkatrs, kas uz mani saka…” izdošanai
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība
kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), un 21.panta
pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, apgāda Jumava valdes locekļa Jura Visocka vēstuli, kurā lūgts atbalsts
grāmatas “Ne ikkatrs, kas uz mani saka…’’ ko apgāds gatavo par Robertu Slokenbergu (18981957) ikgadēju Rūjienas draudzes mācītāju, kurš ir dibinājis privātu draudzes pamatskolu
Rūjienā, bijis draudzes mācītājs no 1929. līdz 1942. gadam, Izglītības, kultūras un sporta un
Finanšu komiteju 05.09.2017. atzinumiem, atklāti balsojot: ar 15 balsīm PAR (Dana Alpeusa,
Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis
Šmits, Armands Taims, Modris Karselis, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Roberts
Namnieks, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt grāmatas “Ne ikkatrs, kas uz mani saka…’’ izdošanu;
2. Piešķirt finansējumu EUR 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti eiro 00 centi) + 12% PVN
slēdzot finansējuma līgumu;
3. Atbildīgs par lēmuma izpildi Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors Ivo Virsis.
4. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedības sekretārei Intai Ferderei triju darba dienu laikā
pēc Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma
norakstu Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivo Virsim, Administratīvās
nodaļas vadītājai Daigai Vanagai, Finanšu nodaļas vadītājai Anetei Ārei, nosūtīt apgāda
Jumava valdes loceklim Jurim Visockim uz e-pastu visockis@jumava.lv

3. §
Par nekustamā īpašuma iegādi
(G.Gladkins)
Izskatot AS “Latvenergo” Rūjienas novada pašvaldībā š.g. 21.augustā saņemto
iesniegumu (reģistrēts Rūjienas novada pašvaldībā 21.08.2017. ar reģ. Nr. RNP/3-6/17/632) ,
Rūjienas novada dome konstatē:
1. AS “Latvenergo” vēlas noskaidrot Rūjienas novada pašvaldības ieinteresētību
iegādāties nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 9615 501 1203, adrese: Ternejas
iela 10A par tirgus cenu 200 EUR.
2. Iepriekš Rūjienas novada pašvaldība (vēstule Nr. 23/3-6, 21.01.2016.) bija lūgusi AS
“Latvenergo” izvērtēt zemākas cenas piedāvājumu, kas sekojoši tagad saņemts.
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3. Atbilstoši Valmieras rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas aktuālajai informācijai AS
“Latvenergo” nekustamais īpašums Ternejas ielā 10A, Rūjienā sastāv no vienas ēkas
19,10 platībā. Ēka atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9615 001 1211,
adrese: Dārza iela 8, Rūjiena, reģistrēta Valmieras rajona tiesas zemesgrāmatu
nodaļas Rūjienas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.623 un pieder Rūjienas
novada pašvaldībai.
4. Ēka Ternejas iela 10A Rūjienas novada pašvaldībai nepieciešama Rūjienas SPII
“Vārpiņa” noliktavas vajadzībām.
5. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem, ēkas Ternejas ielā 10A aktuālā kadastra
vērtība ir 346,00 EUR
Pamatojoties uz Rūjienas novada pašvaldības Finanšu komitejas š.g. 5. septembra lēmumu,
atklāti balsojot: ar 15 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere,
Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Modris Karselis,
Madars Zariņš, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Roberts Namnieks, Edgars Bārens); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt nekustamā īpašuma iegādi Ternejas iela 10A par tās tirgus cenu 200 EUR
2. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai saskaņot nepieciešamo dokumentāciju un noslēgt
pirkuma līgumu ar AS “Latvenergo”.
Pielikumā:
1) AS “Latvenergo” vēstule uz 1 lapas

4. §
Par grozījumiem 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 05.09.2017. atzinumu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Dana Alpeusa,
Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis
Šmits, Armands Taims, Modris Karselis, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Roberts
Namnieks); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Edgars Bārens), Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumos šādus grozījumus:
1.1.Izteikt noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:
Kārtību piemēro visiem pakalpojumiem un piegādēm, kuru plānotā līgumcena ir sākot no EUR
1000,00 bez PVN (atbilstoši pilnvarojuma līguma nosacījumiem) līdz EUR 9999,99 bez PVN;
būvdarbiem, kuru plānotā līgumcena ir sākot no EUR 1000,00 bez PVN (atbilstoši pilnvarojuma
līguma nosacījumiem) līdz EUR 19999,99 bez PVN; PIL 5.pantā minētājos izņēmuma gadījumos
no EUR 1000.00 bez PVN (atbilstoši pilnvarojuma līguma nosacījumiem) līdz EUR 134999,99
bez PVN.
Gadījumos, ja Iepirkuma priekšmeta iegāde ir paredzēta Eiropas Savienības vai citu fondu
programmu ietvaros, iestāde/struktūrvienība var piemērot citu kārtību šāda Iepirkuma priekšmeta
iegādei, atbilstoši Eiropas Savienības vai citu fondu līdzekļus administrējošo institūciju
vadlīnijām un noteikumiem.
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Noteikto procesa kārtību zemsliekšņa iepirkumos var nepiemērot, ja Iepirkuma priekšmets ir
neatliekams, tas nepieciešams steidzamības kārtā, vai Iepirkuma priekšmets neparedzamu
(ārkārtas) apstākļu dēļ kļuvis nepieciešams VPP iestādes/struktūrvienības darbības
nodrošināšanai. Šādu apstākļu gadījumā Atbildīgajam darbiniekam Līgumam jāpievieno
attiecīgs situācijas izklāsts un pamatojums.
grozījumi stājas spēkā no apstiprināšanas brīža.
Atbildīgā par lēmuma izpildi – Administratīvās nodaļas vadītāja.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram Ivo Virsim.
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
2.
3.
4.
5.

5. §
Par projekta „Vidzeme iekļauj” īstenošanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu, Ministru kabineta
2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo
pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar
invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”,
Rūjienas novada domes sēdes 20.04.2017. protokolu Nr.4, §13 un 17.08.2017. protokolu Nr. 9
§13, atklāti balsojot: ar 15 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna
Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Modris
Karselis, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Roberts Namnieks, Edgars Bārens);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Projektu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa
9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Vidzemes plānošanas reģiona izstrādātā projekta
“Vidzeme iekļauj” norises nodrošināšanai Rūjienas novadā, atjaunot projekta darba grupu šādā
sastāvā:
Darba grupas vadītāja:
- Una Sniega – Sociālā dienesta vadītāja,

-

Darba grupas locekļi:
Ivo Virsis – Izpilddirektors,
Ieva Zemīte - Attīstības nodaļas vadītāja,
Modris Karselis - Labklājības ministrijas Valsts sociālās aprūpes centrs
"Vidzeme", direktors,
Sandis Svarinskis – Aprūpes centra “Lode” vadītājs,
Dace Petkēvica – Sociālā darbiniece.
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6. §
Par projektu «Enerģijas taupīšana: atklājot rezerves mājsaimniecībās” (“Saving
energy: discovering reserves in households”)
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 5. un 6. punktu, atklāti
balsojot: ar 15 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze
Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Modris Karselis, Madars
Zariņš, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Roberts Namnieks, Edgars Bārens); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.
4.

Piedalīties SIA Vides Investīciju Fonds izstrādātajā projektā «Enerģijas taupīšana: atklājot
rezerves mājsaimniecībās” (“Saving energy: discovering reserves in households”), kas
tiek gatavots Interreg V-A Igaunijas–Latvijas programmai.
Uzdot Rūjienas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājai Ievai Zemītei nodrošināt
tālāko projekta sagatavošanas uzraudzību.
Uzdot Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivo Virsim piesaistīt pēc
nepieciešamības citus pašvaldības speciālistus dalībai projekta aktivitāšu sagatavošanā.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivo
Virsim.

7. §
Par projektu “Dārzu pērles”
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 5. un 6. punktu, atklāti
balsojot: ar 15 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze
Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Modris Karselis, Madars
Zariņš, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Roberts Namnieks, Edgars Bārens); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Vidzemes tūrisma asociācijas izstrādātajā projektā „Dārzu pērles” (“Garden Pearls”),
kas tiek gatavots Interreg V-A Igaunijas–Latvijas programmai.
2.

Uzdot Rūjienas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājai Ievai Zemītei nodrošināt tālāko
projekta sagatavošanas uzraudzību.

3.

Uzdot Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivo Virsim piesaistīt pēc nepieciešamības
citus pašvaldības speciālistus dalībai projekta aktivitāšu sagatavošanā.

4.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivo Virsim.

8. §
Par atļauju amatu savienošanai Sociālās aprūpes centra “Lode” direktoram Sandim
Svarinskim
(G.Gladkins)
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

7

67.pantu, atklāti balsojot: ar 15 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins,
Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Modris
Karselis, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Roberts Namnieks, Edgars Bārens);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Atļaut Sandim Svarinskim savienot darbu Rūjienas novada pašvaldības Sociālās aprūpes
centra “Lode” direktora amatā, kā arī veikt darba pienākumus SIA “Sanis”, SIA “Magberg”, un
SIA “Latvijas metāllūžņu pārstrāde”.
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.

9. §
Par Rūjienas novada pašvaldības iestāšanos Biedrībā Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku
asociācija
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām”15..panta 1.daļas 15.punkta un 21.panta pirmās daļas 27.punkta, atklāti balsojot: ar
15 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska,
Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Modris Karselis, Madars Zariņš,
Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Roberts Namnieks, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Iestāties Biedrībā Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija (DZINDA), reģ. Nr.
40008248596.
2. Par Rūjienas novada pašvaldības pārstāvi Biedrībā Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku
asociācija noteikt Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Intu Ferderi.
3. Apmaksāt iestāšanās maksu 30.00 EUR un biedru naudu 50.00 EUR gadā no
Dzimtsarakstu nodaļas budžeta līdzekļiem.
4. Par lēmuma izpildi atbild Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada pašvaldības izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

10. §
Par zemes Ternejas iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads nomas līguma pārtraukšanu
(G.Gladkins)
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Pamatojoties uz Civillikuma 896.pantu un 2173.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 27.punktu, MK 30.10.2007.gada noteikumiem Nr.375 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu”, MK 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka
valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, nomas līguma
Nr.8/2009/10-2 VII.daļas “Līguma izbeigšana” 7.2.punktu un Zemes komisijas 2017.gada
05.septembra atzinumu 6 1§, atklāti balsojot: ar 15 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons,
Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis Šmits,
Armands Taims, Modris Karselis, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Roberts
Namnieks, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.Izbeigt zemes nomas līgumu (06.03.2009. Nr.8/2009/10-2) ar 30.11.2017., kas noslēgts starp
Rūjienas pilsētas domi kā iznomātāju un O.M., deklarētā adrese …., kā nomnieku par
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Ternejas iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads (kadastra
Nr.9615 002 0116) 400m2 platībā nomu.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.

11. §
Par nekustamā īpašuma „Senči” zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 9658 004
0311 8001 2007. gada 3. septembra nomas līguma pagarināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta 14. un 27. punktu un MK noteikumu
Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu" 7.2 un 7.2 punktu, atklāti balsojot: ar
15 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska,
Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Modris Karselis, Madars Zariņš,
Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Roberts Namnieks, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt, sākot ar 2017. gada 3. septembri līdz 2027. gada 2. septembrim (nomas
termiņš 10 gadi) ar apbūves tiesībām, 2007. gada 3. septembra zemes nomas līgumu, noslēgtu ar
mednieku biedrību „Endzele”, reģistrācijas numurs 40008088953, par zemes vienības daļu
0.1067 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0311 8001.
2.Noteikt, ka nomnieks maksā zemes nodokli un nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 eiro gadā.
3. Nekustamo īpašumu nodaļai sagatavot vienošanos par līguma 2007. gada 3. septembra
pagarināšanu.

12. §
Par zemes ierīcības projekta „Josti” 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
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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 15 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis
Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands
Taims, Modris Karselis, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Roberts Namnieks,
Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9694 005 0053 sadalīšanai
izstrādāto zemes ierīcības projektu „Josti”.
2. Zemes gabalam 1.3 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes gabals
Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 9694 001 0185), kas tiek saglabāts nekustamā īpašuma „Josti”
sastāvā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, kods 0101;
3. Zemes gabalam 25.6 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes gabals
Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 9694 005 0186), kas atdalāms no īpašuma „Josti”, piešķirt
nekustamā īpašuma nosaukumu „Jostu pļavas” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101;
4. Zemes gabalam 25.4 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 „Jostu mežs” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201;
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, un elektroniski parakstītu lēmumu nosūtīt Valsts Zemes dienestam uz e-pasta
adresi kac.valmiera@vzd.gov.lv.
* Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.

13. §
Par zemes ierīcības projekta „Saulītes” apstiprināšanu un esošas ēkas adreses maiņu
(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.,9., 11.,15., 52., punktu, 12.1.,
29.1., 2.9 un 49.3 apakšpunktu, 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 15 balsīm
PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta,
Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Modris Karselis, Madars Zariņš, Inese Vīksna,
Inguna Ločmele, Roberts Namnieks, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9694 004 0087 sadalīšanai
izstrādāto zemes ierīcības projektu „Saulītes”.
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2. Zemes gabalam 20.8 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes gabals
Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 9694 004 0176), kas tiek saglabāts nekustamā īpašuma „Saulītes”
sastāvā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
14.5 ha zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, 6.3 ha zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
3. Zemes gabalam 1.7 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes gabals
Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 9694 004 0177), kas atdalāms no īpašuma „Saulītes”, piešķirt
nekustamā īpašuma nosaukumu „Jurģi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Mainīt uz jaunizveidotā zemesgabala (kadastra apzīmējums 9694 004 0177) esošajai
ēkai (dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 9694 004 0087) adresi no „Saulītes” uz adresi
„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 divus
eksemplārus šā lēmuma izrakstus Rūjienas novada pašvaldības zemes lietu speciālistei Santai
Voitehovičai, un elektroniski parakstītu lēmumu nosūtīt Valsts Zemes dienestam uz e-pasta
adresi kac.valmiera@vzd.gov.lv.
* Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.

14. §
Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu, apvienošanu un adreses piešķiršanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 2005. gada
1. decembra likuma "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 53. un 84. pantu un 2015. gada
8. decembra MK noteikumu Nr.698 "Adresācijas noteikumi" 8., 9., 12.1., 29.1., 2.9 un 49.3
apakšpunktu, atklāti balsojot: ar 15 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins,
Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Modris
Karselis, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Roberts Namnieks, Edgars Bārens);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot nekustamo īpašumu, apvienojot nekustamo īpašumu „Kunturi” (kadastra Nr.
9658 002 0145), kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 002 0145 0.68 ha
kopplatībā un būvju īpašumu „Cīrulīši” (kadastra Nr. 9658 502 0002), kurš sastāv no ēkas ar
kadastra apzīmējumu 9658 002 0007 012.
2. Izveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Dūjas” un adresi „Dūjas”,
Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234.
3. 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, un elektroniski parakstītu lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālās nodaļas Adrešu reģistram uz e-pasta adresi kac.valmiera@vzd.gov.lv.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.

15. §
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Par Rūjienas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu
(G.Gladkins)
Saskaņā ar Republikas pilsētu un novada vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma
7.pantu, 8.pantu un 10.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Rūjienas
novada pašvaldības nolikuma 11.punktu, kas nosaka, ka Dome no pašvaldības administrācijas
darbiniekiem, Rūjienas novada iedzīvotājiem un pieaicinātiem speciālistiem izveido komisijas, atklāti

balsojot: ar 15 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze
Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Modris Karselis, Madars
Zariņš, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Roberts Namnieks, Edgars Bārens); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Izveidot Rūjienas novada vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā:

Nr.
P.k.

1.
2.
3.

Uzvārds,
vārds

Personas kods

Dzīves vietas adrese

Darbavieta un ieņemamais
amats

Dreimane
Māra Guna
Dutčuks
Nikolajs

Rūjienas vidusskola,

Ferdere
Inta

Rūjienas novada
pašvaldība,

Vai agrāk ir
piedalījies
vēlēšanu
sagatavošanā

jā

skolotāja

SIA “ZIPZAP”,

jā

programmēšanas
inženieris

jā

Administratīvās nodaļas
lietvedības sekretāre,
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja

4.

Karsele
Ritma

Rūjienas novada
pašvaldība,

jā

grāmatvede

5.
6.
7.

Krieviņa
Ausma
Kūķe
Inguna
Švēde
Initra

Pensionāre

jā

Rūjienas vidusskola,

jā

skolotāja

VSAC „Vidzeme”,

jā

finansiste

16. §
Par patapinājuma līguma slēgšanu ar Rūjienas sporta skolu par telpu izmantošanu
“Rūjienas vidusskolā”
(G.Gladkins)
Izskatot Rūjienas novada sporta skolas iesniegumu par telpu nodošanu bezatlīdzības
lietošanā sporta skolas vajadzībām, ņemot vērā finanšu komitejas 2017.gada 5.septembra sēdes,
atklāti balsojot: ar 15 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere,
Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Modris Karselis,
Madars Zariņš, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Roberts Namnieks, Edgars Bārens); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Rūjienas novada sporta skolu par Rūjienas vidusskolas sporta
zāles un sporta laukuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā 2017./2018.mācību gadā – 5
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reizes nedēļā (līdz 36 stundām nedēļā) profesionālās ievirzes sporta programmām treniņu grupām vieglatlētikā, volejbolā un vispārējā fiziskā sagatavotībā.
2. Atbildīgs par lēmuma izpildi Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors Ivo Virsis.
3. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedības sekretārei Intai Ferderei triju darba dienu laikā
pēc Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma
norakstu Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivo Virsim, Administratīvās
nodaļas vadītājai Daigai Vanagai, Finanšu nodaļas vadītājai Anetei Ārei.

17. §
Par Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 5. un 6. punktu, atklāti
balsojot: ar 15 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze
Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Modris Karselis, Madars
Zariņš, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Roberts Namnieks, Edgars Bārens); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Piedalīties Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmā (Latvia-Russia Cross-Border
Cooperation Programme) ar projekta iesniegumu «Zaļie torņi” “(“Green towers”).
1. Uzdot Rūjienas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājai Ievai Zemītei nodrošināt
tālāko projekta sagatavošanas uzraudzību.
2. Uzdot Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivo Virsim piesaistīt pēc
nepieciešamības citus speciālistus dalībai projekta sagatavošanā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivo
Virsim.

Sēdi slēdz plkst. 11:00

Sēdes vadītājs

(personiskais paraksts)

Guntis Gladkins
Parakstīts 25.09.2017.

Protokoliste

(personiskais paraksts)

Inta Ferdere
Parakstīts 25.09.2017.

