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SĒDES PROTOKOLS
Rūjienā
2017.gada 19.oktobrī

Nr. 13

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:
Guntis Gladkins
Madars Kalniņš
Jānis Galzons
Ilze Leska
Dana Alpeusa
Edgars Bārens
Dairis Šmits
Armands Taims
Inguna Ločmele
Inese Vīksna
Agnese Reuta
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Izpilddirektors Ivo Virsis, Finanšu nodaļas vadītāja Anete Āre, Administratīvās nodaļas vadītāja
Daiga Vanaga
Sēdē nepiedalās: deputāti Guna Ķibere, Roberts Namnieks, Modris Karselis, Madars Zariņš
- attaisnojošu iemeslu dēļ
Atklāti balsojot: ar 11 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Agnese Reuta, Jānis Galzons, Guntis
Gladkins, Ilze Leska, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Inese Vīksna, Inguna
Ločmele, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt darba kārtību:
1. Par dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 2.pamatdarbības (KA2) starpskolu
stratēģiskās partnerības projektā „The Competent Learningprocess”
2. Par dalību kā sadarbības partnerim Izglītības kvalitātes dienestam Eiropas Savienības
struktūrfondu projekta Nr.8.3.4.0./16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” īstenošanā
3. Par maksas pakalpojumiem Sociālā aprūpes centrā „Lode”
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4. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
5. Par iestādes grupu piepildījumu SPII “Vārpiņa” 2017./2018 mācību gadam
6. Par Likteņdārza īstenotāju – “Kokneses fonds” aicinājumu atbalstīt Likteņdārza Lielā
kalna uzbēršanu
7. Par SAC LODE atpazīstamības simbolu
8. Par zemes Ķiršu iela 2, Rūjiena, Rūjienas novads nomas līguma pārtraukšanu
9. Par zemes ierīcības projekta Rīgas iela 62, Rūjiena, Rūjienas novads zemes vienības
kadastra apzīmējums 9615 006 1401 apstiprināšanu un adreses piešķiršanu
10. Par zemes nomu Juratas ielā 38, Rūjienā, Rūjienas novadā
11. Par adreses maiņu dzīvojamai ēkai uz zemes vienības Pentes ielā 15, Rūjienā, Rūjienas
novadā ar kadastra apzīmējumu 9615 006 2508
12. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Lejas Marguži”
13. Par nekustamā īpašuma „Mazsautiņi”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, zemes vienību un
ēku adreses maiņu
14. Par nosaukuma ”RŪJIENAS NOVADA GODA PILSONIS” un ”GADA CILVĒKS –
2016” piešķiršanas komisijas apstiprināšanu
15. Par finansiāla atbalsta sniegšanu
1. §
Par dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 2.pamatdarbības (KA2) starpskolu
stratēģiskās partnerības projektā „The Competent Learningprocess”
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, „Rūjienas
novada attīstības programmas 2012 – 2018 gadam” 1.2.3.uzdevumā noteiktajam: veicināt un
atbalstīt kultūras, sporta un pedagogu radošo darbību un pieredzes apmaiņu, Erasmus +
programmas projekta pieteikuma Nr.2017-1-FI01-KA219-034746_4 2017.gada 8.septembra
apstiprināšanas lēmumu Nr.8.-11.1/5599 un ievērojot Eiropas Savienības programmas Erasmus+
vadlīnijas, atklāti balsojot: ar 11 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Agnese Reuta, Jānis Galzons,
Guntis Gladkins, Ilze Leska, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Inese Vīksna,
Inguna Ločmele, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.
3.
4.

Atbalstīt RPSPII „Vārpiņa” dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus+
2.pamatdarbības (KA2) starpskolu stratēģiskās partnerības projektā „The Competent
Learningprocess”.
Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2017.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.augustam.
Noteikt projekta kopējās izmaksas 18 570,00 EUR, kur Eiropas Savienības budžeta
finansējums ir 100% jeb 18 570,00 EUR.
Par projekta īstenotāju un atbildīgo noteikt RPSPII „Vārpiņa” vadītāju.

2. §
Par dalību kā sadarbības partnerim Izglītības kvalitātes dienestam Eiropas Savienības
struktūrfondu projekta Nr.8.3.4.0./16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu, kas nosaka, ka
publiskas personas sadarbojoties var slēgt sadarbības līgumu, 61.panta pirmo daļu, kas nosaka,
ka publiskas personas sadarbības līgumu slēdz, lai panāktu vismaz vienas līdzējas – publiskas
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personas kompetencē ietilpstoša pārvaldes uzdevuma efektīvāku veikšanu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas cita starpā nosaka, ka pašvaldību autonomā
funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, 2016.gada 12.jūlija Ministru kabineta noteikumu
Nr.460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa
"Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"
īstenošanas noteikumi” 14.1.apakšpunktu, kas nosaka, ka finansējuma saņēmējs (Izglītības
kvalitātes valsts dienests) projektu īsteno sadarbībā ar novadu pašvaldībām kā sadarbības
partneri, atklāti balsojot: ar 11 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Agnese Reuta, Jānis Galzons, Guntis
Gladkins, Ilze Leska, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Inese Vīksna, Inguna
Ločmele, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties kā sadarbības partnerim Izglītības un kvalitātes valsts dienestam Eiropas Sociālā
fonda projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā,
projekta aktivitātēs iesaistot Rūjienas vidusskolu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivo Virsim.

3. §
Par maksas pakalpojumiem Sociālā aprūpes centrā „Lode”
(G.Gladkins)
Izskatot SAC „Lode” direktora Sanda Svarinska iesniegumu (reģistrēts pašvaldības
lietvedībā 02.10.2017. Nr.RNP/1-1/17/816) un pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 28.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas
nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, un
21.panta pirmās daļas 14.punktu, 2003.gada 27.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.275
„Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 12.punktu, kas nosaka, ja klients
prombūtnes dēļ īslaicīgi nesaņem pakalpojumu ilgstošas aprūpes institūcijā, bet pakalpojuma
sniegšana viņam nav pārtraukta, ilgstošas aprūpes institūcija samaksu par pakalpojumu samazina
par ēdināšanas izdevumu apmēru un 2014.gada 23.oktobra Rūjienas novada domes sēdē
apstiprinātajiem noteikumiem „Par Rūjienas novada pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību
sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas
kārtību”, atklāti balsojot: ar 11 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Agnese Reuta, Jānis Galzons, Guntis
Gladkins, Ilze Leska, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Inese Vīksna, Inguna
Ločmele, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

Apstiprināt šādus maksas pakalpojumus Sociālās aprūpes centrā „Lode”:
1.1. Uzturēšanās maksu 450,00 EUR (četri simti piecdesmit euro 00 centi) 1
(vienam) klientam mēnesī Rūjienas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrā
„Lode”;
1.2. Klientu ēdināšanas izdevumu apmērs dienā 2,30 EUR (divi euro 30 centi) 1
(vienam) klientam Rūjienas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrā “Lode”.
Lēmuma izpildes nodrošināšanu uzdot Sociālās aprūpes centra „Lode” direktoram.
Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1. janvāri.
4. §
Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
(G.Gladkins)
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Ņemot vērā Rūjienas novada domes priekšsēdētāja Gunta Gladkina iesniegumu, kurā tiek
lūgts piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājuma vienu kalendāro nedēļu no 06.11.2017. līdz
13.11.2017., pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
21.panta pirmās daļas 13.puntu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 41.panta 1.daļu, Rūjienas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības un sociālo garantiju nolikuma 49. un 119. punktu un finanšu komitejas 03.10.2017.
lēmumu, atklāti balsojot: ar 10 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Agnese Reuta, Jānis Galzons, Ilze
Leska, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Edgars
Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās Guntis Gladkins, Rūjienas novada
dome NOLEMJ:
Piešķirt Rūjienas novada domes priekšsēdētājam Guntim GLADKINAM ikgadējo
atvaļinājumu, no 2017.gada 6.novembra līdz 13.novembrim (ieskaitot).
1. Noteikt domes priekšsēdētāja Gunta Gladkina ikgadējā atvaļinājuma laikā domes
priekšsēdētāja pienākumus pildīt domes priekšsēdētāja vietniecei Gunai Ķiberei.
2. Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 14.
panta pirmo daļu, noteikt Gunai Ķiberei piemaksu par papildus darbu 20 (divdesmit) procentu
apmērā no noteiktās mēnešalgas.
3. Uzdot Finanšu nodaļai aprēķināt un izmaksāt G.Gladkinam pienākošos samaksu par
atvaļinājuma laiku.
4. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedei Intai Ferderei nodot šā lēmuma izrakstu Rūjienas
novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai Anetei Ārei, Administratīvās nodaļas vadītājai
Daigai Vanagai un Kultūras un tūrisma nodaļas vadītājai Gunai Ķiberei.
5. §
Par iestādes grupu piepildījumu SPII “Vārpiņa” 2017./2018 mācību gadam
(G.Gladkins)
Rūjienas novada pašvaldībā 18.09.2017. (reģistrēts pašvaldības lietvedībā 18.09.2017.
Nr. RNP/1-1/17/817) saņemts Rūjienas SPII vadītājas Lilitas Romanovskas iesniegums par
2017./2018. gada grupu piepildījumu. Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.591 “Kārtība kādā
izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmskolas izglītības grupās
un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi’’, un 2017.gada 3.oktobra finanšu komitejas
atzinumu, Atklāti balsojot: ar 11 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Agnese Reuta, Jānis Galzons,
Guntis Gladkins, Ilze Leska, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Inese Vīksna,
Inguna Ločmele, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2017./2018.gada grupu piepildījumu SPII “Vārpiņa”.
2. Atbildīgs par lēmuma izpildi Rūjienas pilsētas SPII vadītāja Lilita Romanovska.
Pielikumā: Rūjienas pilsētas SPII vadītājas L. Romanovskas iesniegums.
6. §
Par Likteņdārza īstenotāju – “Kokneses fonds” aicinājumu atbalstīt Likteņdārza Lielā
kalna uzbēršanu
(G.Gladkins)
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Pamatojoties uz saņemto vēstuli no KOKNESES FONDA, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, finanšu komitejas 2017.gada 3.oktobra finanšu komitejas
atzinumu, Atklāti balsojot: ar 11 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Agnese Reuta, Jānis Galzons,
Guntis Gladkins, Ilze Leska, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Inese Vīksna,
Inguna Ločmele, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Akceptēt lēmuma projektu Par Likteņdārza īstenotāju – “Kokneses fonds” aicinājumu
atbalstīt Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanu pārskaitot 100,00 EUR uz KOKNESES
FONDA norādīto bankas kontu.
2. Atbildīgs par lēmuma izpildi Rūjienas novada domes priekšsēdētājs Guntis Gladkins.
Pielikumā: Koknese fonda vēstule.

7. §
Par SAC LODE atpazīstamības simbolu
(G.Gladkins)
Rūjienas novada pašvaldībā 18.09.2017. (reģistrēts pašvaldības lietvedībā 18.09.2017.
Nr. RNP/1-1/17/703) saņemts Sociālā aprūpes centra Lode direktora Sanda Svarinska iesniegums
par iestādes atpazīstamības simbolu. Simbols izveidots ar mērķi nostiprināt Rūjienas novada
pašvaldības Sociālās aprūpes centra Lode identitāti un veicināt atpazīstamību. Simbolu paredzēts
lietot izveidojot savus kontus sociālajos medijos, iestādes spiedogos, uz iestādes veidlapām,
darbinieku apliecībām, nozīmītēm un vizītkartēm, apbalvojumiem (atzinības un goda rakstiem).
Kā arī svinīgu pasākumu, sarīkojumu, ielu gājienu noformēšanai, ēku fasāžu, kā arī iekštelpu
noformēšanai, ceļa norādēm, sabiedrisko pasākumu norises vietās un uz reprezentācijas
materiāliem.
Pamatojoties uz iepriekšminēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un 2017.gada 3.oktobra kultūras, izglītības un sporta komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: ar 11 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Agnese Reuta, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Ilze
Leska, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Edgars
Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut lietot iestādes atpazīstamības simbolu.
2. Atbildīgs par lēmuma izpildi Rūjienas novada pašvaldības Sociālā aprūpes centra Lode
direktors Sandis Svarinskis.
3. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedei Intai Ferderei triju darba dienu laikā pēc Rūjienas
novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma norakstu
Sociālā aprūpes centra Lode direktoram Sandim Svarinskim.
Pielikumā: SAC Lode direktora S.Svarinska iesniegums.

8. §
Par zemes Ķiršu iela 2, Rūjiena, Rūjienas novads nomas līguma pārtraukšanu
(G.Gladkins)
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
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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.102/2017/10-2 VII.daļas “Līguma izbeigšana” 7.2.punktu un Zemes komisijas 2017.gada
03.oktobra atzinumu 7 1§, atklāti balsojot: ar 11 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Agnese Reuta,
Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Ilze Leska, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Inese
Vīksna, Inguna Ločmele, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
Izbeigt zemes nomas līgumu (20.07.2017. Nr.102/2017/10-2) ar 31.12.2017., kas noslēgts
starp Rūjienas novada pašvaldību kā iznomātāju un I.B., deklarētā adrese ….., kā nomnieku par
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Ķiršu iela 2, Rūjiena, Rūjienas novads (kadastra Nr.9615
002 0104) 500m2 platībā nomu.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.

9. §
Par zemes ierīcības projekta Rīgas iela 62, Rūjiena, Rūjienas novads zemes vienības
kadastra apzīmējums 9615 006 1401 apstiprināšanu un adreses piešķiršanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu,
19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
“Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu,
Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 “Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju
un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma klasifikāciju” 2.2. apakšpunktu, Ministru kabineta
2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.,
28.1., 28.2 un 47.punktiem, 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#) un Zemes komisijas 2017.gada
03.oktobra atzinumu 7 2§, atklāti balsojot: ar 11 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Agnese Reuta,
Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Ilze Leska, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Inese
Vīksna, Inguna Ločmele, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “Novadmērnieks” zemes ierīkotājas, sertificētas personas Sarmītes Alekses,
sertifikāts BA Nr. 480, 2017.gada 14.septembrī izstrādāto zemes ierīcības projektu (turpmāk –
Projekts) zemes vienības Rīgas iela 62, Rūjienā, Rūjienas novadā, sadalīšanai.
2.Apstiprināt zemes vienības Rīgas ielā 62, Rūjienā, Rūjienas novadā, ar kopējo platību 17693m2
reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 2413m2 platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
zemes gabals Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 9615 006 0026), un piešķirot adresi Rīgas iela 60A,
Rūjiena, Rūjienas novads.
3.Noteikt, ka zemes vienības Rīgas ielā 62, Rūjienā, Rūjienas novadā, platība pēc zemes vienības
atdalīšanas ir 15280m2, kadastra apzīmējums 9615 006 0025 (zemes ierīcības projekta grafiskajā
daļā zemes gabals Nr.1).
4.Noteikt, ka zemes vienībai Rīgas ielā 62, Rūjienā, Rūjienas novadā, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).
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5.Noteikt zemes vienībai Rīgas ielā 62, Rūjienā, Rūjienas novadā, nekustamā īpašuma
apgrūtinājumus (apgrūtinājuma precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības
apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):
5.1.vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu
(kods: 7311090900);
5.2.ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods 7312050201);
5.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos
ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (kods 7312050601);
5.4.biosfēras rezervāta neitrālā zona (kods 7313030600);
5.5.sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu (kods 7316080100).
6.Izveidot zemes vienību Rīgas iela 60A, Rūjienā, Rūjienas novadā, ar kopējo platību 2413m2,
kadastra apzīmējums 9615 006 0026 (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes gabals Nr.2).
7. Noteikt, ka zemes vienībai Rīgas ielā 60A, Rūjienā, Rūjienas novadā, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).
8.Noteikt zemes vienībai Rīgas ielā 60A, Rūjienā, Rūjienas novadā, nekustamā īpašuma
apgrūtinājumus (apgrūtinājuma precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības
apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):
8.1. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu
(kods: 7311090900);
8.2.biosfēras rezervāta neitrālā zona (kods 7313030600);
8.3.sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu (kods 7316080100).
9.Mainīt adresi saimnieciskai darbībai paredzētai ēkai ar kadastra apzīmējumu 9615 006 1401
007, kas atrodas uz atdalītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 9615 006 0026), no Rīgas iela
62, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 uz adresi Rīgas iela 60A, Rūjiena, Rūjiena novads, LV4240.
* Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.
10. §
Par zemes nomu Juratas ielā 38, Rūjienā, Rūjienas novadā
(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 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”, atklāti balsojot: ar 10
balsīm PAR (Dana Alpeusa, Agnese Reuta, Jānis Galzons, Ilze Leska, Madars Kalniņš, Dairis
Šmits, Armands Taims, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS
– nav, balsošanā nepiedalās Guntis Gladkins, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.Noteikt, ka I.K. ar 01.01.2018. iegūst zemes nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību 600m2 platībā, kadastra Nr.9615 006 4304, Juratas ielā 38, Rūjienā, Rūjienas novadā.
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar I.K. un noteikt:
2.1.zemes nomas līguma termiņu no 01.01.2018. līdz 31.12.2020. (nomas termiņš trīs gadi).
2.2.zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28,00 gadā.
2.3. nomas maksa palielināma, piemērojot koeficientu 1,5 uz laiku līdz lietotājs sakārto īpašuma
tiesības uz dārza māju ar kadastra Nr.9615 006 4304 001.
2.4. zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve /kods 0601/.
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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.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
11. §
Par adreses maiņu dzīvojamai ēkai uz zemes vienības Pentes ielā 15, Rūjienā, Rūjienas
novadā ar kadastra apzīmējumu 9615 006 2508
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru kabineta
2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8. apakšpunktu, 5.10.
apakšpunktu, 9.punktu un 12.punktu, atklāti balsojot: ar 11 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Agnese
Reuta, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Ilze Leska, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands
Taims, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt adresi Pentes iela 15, Rūjiena, Rūjienas novads, dzīvojamai ēkai, kas atrodas uz zemes
vienības Pentes iela 15, Rūjiena, Rūjienas novads ar kadastra apzīmējumu 9615 006 2508 un
piešķirt plānoto adresi - Pentes iela 15A, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240, saskaņā ar grafisko
pielikumu.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
12. §
Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Lejas Marguži”
(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, atklāti
balsojot: ar 11 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Agnese Reuta, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Ilze
Leska, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Edgars
Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Lejas Marguži” ar kadastra
apzīmējumu 9656 002 0020, paredzot zemes vienības sadalīšanu divās zemes vienībās atbilstoši
šī lēmuma grafiskajam priekšlikumam:
1.1.Esošā īpašuma „Lejas Marguži” sastāvā paliekošā zemes vienība ~ 0.7 ha platībā
(grafiskajā pielikumā zemes gabals Nr.1);
1.2.Atdalāmā zemes vienība 7.7 ha platībā (grafiskajā pielikumā zemes gabals Nr.2)
iekļaujama jauna īpašuma sastāvā.
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:
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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;
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 9656 002 0020 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. 7.70 ha platībā (grafiskajā pielikumā zemes gabals Nr.2), piešķirt nosaukumu „Meža
Marguži”;
Pielikumā:

Zemes ierīcības projekta priekšlikums zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9656 002 0020 sadalīšanai

*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
13. §
Par nekustamā īpašuma „Mazsautiņi”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, zemes vienību un
ēku adreses maiņu
(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, 2015. gada 8.
decembra MK noteikumu Nr.698 "Adresācijas noteikumi" 9. un 52. Punktu, 12.1., 29.1., 2.9 un
49.3 apakšpunktu, atklāti balsojot: ar 11 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Agnese Reuta, Jānis
Galzons, Guntis Gladkins, Ilze Leska, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Inese
Vīksna, Inguna Ločmele, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9694 003 0058 un uz tās esošajai kūtij
(kadastra apzīmējums 9694 003 0058 004) adresi no „Mazsautiņi” uz adresi „Lejassautiņi”,
Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads, LV-4241.
2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9694 003 0039 un uz tās esošajām ēkām
(dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 9694 003 0039 001 un trīs nedzīvojamās ēkas ar
kadastra apzīmējumiem 9694 003 0039 002, 9694 003 0039 003 un 9694 003 0039 004) adresi
no „Maldupes” uz adresi „Mazsautiņi”, Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads, LV-4241.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
14. §
Par nosaukuma ”RŪJIENAS NOVADA GODA PILSONIS” un ”GADA CILVĒKS –
2016” piešķiršanas komisijas apstiprināšanu
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(G.Gladkins)
Atklāti balsojot: ar 11 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Agnese Reuta, Jānis Galzons, Guntis
Gladkins, Ilze Leska, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Inese Vīksna, Inguna
Ločmele, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nosaukuma ”RŪJIENAS NOVADA GODA PILSONIS” un ”GADA CILVĒKS –
2017” piešķiršanas komisijas sastāvu:
Novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntis Gladkins,
Kultūras nama direktore Ilze Leska,
Rūjienas vidusskolas direktors Vidars Zviedris,
Uzņēmējdarbības pārstāvis, Kaspars Portnajs,
Deputāte Inese Vīksna,
Jeru pagasta pārvaldes vadītāja Indra Celmiņa,
Ipiķu pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Buņķe
2. Apstiprināt nosaukuma ”RŪJIENAS NOVADA GODA PILSONIS” un ”GADA CILVĒKS –
2017” nolikumu.
3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Rūjienas Kultūras un tūrisma centra vadītāja Guna Ķibere.
4. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedei Intai Ferderei triju darba dienu laikā pēc Rūjienas
novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma norakstu Kultūras un
tūrisma centra vadītāja Gunai Ķiberei.
15. §
Par finansiāla atbalsta sniegšanu
(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.punktu un personas
iesniegumu, atklāti balsojot: ar 11 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Agnese Reuta, Jānis Galzons,
Guntis Gladkins, Ilze Leska, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Inese Vīksna,
Inguna Ločmele, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt P.V. personas kods ….., pabalstu 1000.00 EUR (Viens tūkstotis eiro un 00
centi), ģimenes pamatvajadzību nodrošināšanai .
2. Izmaksāt P.V., personas kods ……, pabalstu EUR 1000.00 apmērā, pārskaitot naudu
bankas norēķinu kontā ……………...
3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Sociālā dienesta vadītāja un Finanšu nodaļas vadītāja.
Sēdi slēdz plkst. 11:00
Sēdes vadītājs

(personiskais paraksts)

Guntis Gladkins
Parakstīts 20.10.2017.

Protokoliste

(personiskais paraksts)

Inta Ferdere
Parakstīts 20.10.2017.

