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SĒDES PROTOKOLS
Rūjienā
2017.gada 21.decembrī

Nr. 15

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
Guna Ķibere
Madars Kalniņš
Jānis Galzons
Ilze Leska
Inese Vīksna
Agnese Reuta
Modris Karselis
Madars Zariņš
Dana Alpeusa
Armands Taims
Dairis Šmits
Edgars Bārens
Aiga Kupce
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Izpilddirektors Ivo Virsis
Sēdē nepiedalās: deputāte Inguna Ločmele - attaisnojošu iemeslu dēļ
Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna
Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Madars
Zariņš, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Modris Karselis, Aiga Kupce); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
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Apstiprināt darba kārtību:
Par grozījumiem Rūjienas novada pašvaldības komitejas sastāvā
Par grozījumiem Rūjienas novada pašvaldības komisijas sastāvā
Par deleģēšanas līgumu biedrībai "SPORTA KLUBS RŪJIENA"
Izmaiņas Rūjienas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo
garantiju nolikumā
5. Izmaiņas saistošajos noteikumos NR. 1 „RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
NOLIKUMS”
6. Par finansiālu atbalstu
7. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu
8. Par līdzfinansējumu PSIA “Rūjienas siltums” projektam “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2. kārta”
9. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada
budžetu”” apstiprināšanu
10. Par Saistošo noteikumu Nr. 13/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rūjienas
novadā” precizēšanu
11. Par Rūjienas novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu
apkalpošanas noteikumu apstiprināšanu
12. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu
13. Par adreses piešķiršanu
14. Par zemes piešķiršanu
15. Par zemes nomu Mākoņu ielā 1, Rūjienā, Rūjienas novadā
16. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 002 0109 platības precizēšanu
17. Par nekustamā īpašuma „Mežluikas”(kadastra Nr. 9658 006 0100) platību precizēšanu
1.
2.
3.
4.

1. §
Par grozījumiem Rūjienas novada pašvaldības komitejas sastāvā
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas citā starpā nosaka,
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Rūjienas novada
domes saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Rūjienas novada pašvaldības nolikums”, kas apstiprināts
ar Rūjienas novada domes 09.07.2009. (protokols Nr.3, 3.§), Pašvaldības domes 15.08.2013.
lēmums (protokols Nr.10, 1. §), atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons,
Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis Šmits,
Armands Taims, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Modris Karselis, Aiga Kupce);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

atbrīvot Robertu Namnieku no Kultūras, izglītības un sporta komitejas locekļa
pienākumu veikšanas.
apstiprināt Aigu Kupci par Kultūras, izglītības un sporta komitejas locekli.
lēmums stājas spēkā 2017.gada 21.decembrī.
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2. §
Par grozījumiem Rūjienas novada pašvaldības komisijas sastāvā
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas citā starpā nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Rūjienas novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Rūjienas novada pašvaldības nolikums”, kas apstiprināts ar
Rūjienas novada domes 09.07.2009. (protokols Nr.3, 3.§), Pašvaldības domes 15.08.2013.
lēmums (protokols Nr.10, 1. §), atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons,
Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands
Taims, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Modris Karselis, Aiga Kupce); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. atbrīvot Robertu Namnieku no Tautsaimniecības, būvniecības un attīstības komisijas un
Iepirkumu komisijas locekļa pienākumu veikšanas.
2. apstiprināt Aigu Kupci par Tautsaimniecības, būvniecības un attīstības komisijas locekli.
3. lēmums stājas spēkā 2017.gada 21.decembrī.

3. §
Par deleģēšanas līgumu biedrībai "SPORTA KLUBS RŪJIENA"
(G.Gladkins)
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā
teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu, kā arī saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par
iedzīvotāju izglītību.
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai
personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts
pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro
daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starp deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā
normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes
uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.
Uz pašreizējo brīdi novada sporta dzīvi organizē Valdis Zariņš, ar kuru ir noslēgts terminēts
līgums par sporta pasākumu plānošanu un koordinēšanu Rūjienas novadā, tai skaitā, bet ne tikai,
veikt visus nepieciešamos organizatoriskos pasākumus, saimnieciskos un informatīvos darbus,
veicināt inovāciju ieviešanu novada sporta dzīvē, sadarboties ar projekta “Veselīga pašvaldība”
ietvaros utt. 2017. gadā ir veiktas Biedrības "SPORTA KLUBS RŪJIENA" izmaiņas statūtos.
Par tā vadītāju ir ievēlēts Valdis Zariņš. Biedrībā ir iestājušās dažas interešu grupas.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta
pirmo daļu, 43., 45. un 46.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. 6. un
10.punktu, 15.panta ceturto daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4.1 un 5.punktu,
Kultūras, izglītības un sporta komitejas sēdes 05.12.2017. atzinumu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm
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PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta,
Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Edgars Bārens,
Modris Karselis, Aiga Kupce); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.

Slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību "SPORTA KLUBS RŪJIENA" uz vienu
gadu, deleģējot tai no likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un
10.punkta izrietošos pārvaldes uzdevumus, saskaņā ar Deleģēšanas līgumu.

4. §
Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un
sociālo garantiju nolikumā
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas cita
starpā nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, 41.panta pirmās daļas
2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi,
nolikumi, instrukcijas, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis
Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands
Taims, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Modris Karselis, Aiga Kupce); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt izmaiņas Rūjienas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un
sociālo garantiju nolikuma punktos, izsakot tos sekojošā redakcijā:
27. Punktu izteikt jaunā redakcijā:
Domes deputātu mēnešalgu nosaka nepārsniedzot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā
statistikas paziņojumā publicēto 2016.gadā valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas
apmēru, kas noapaļots pilnos euro, proti, 859 euro, kurai piemēro koeficentu 1,2 ar stundas likmi
6,20 EUR/stundā:
27.1.Domes deputātiem mēnešalgu nosaka piemērojot šādu formulu:
VDS x 1,2
stundas likme ≤

———,

kur

X
X

- vidējais darba stundu skaits mēnesī 2018.gadā

VDS- Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētais
2016.gadā valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmērs, kas noapaļots
pilnos euro
1,2 – ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likumā noteikto, koeficients pašvaldības domes deputātam
27.2.Pastāvīgās komitejas priekšsēdētājam mēnešalgu (t.sk.par deputāta pienākumu
pildīšanu) noteikt nepārsniedzot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā
statistikas paziņojumā publicēto 2016.gadā valstī strādājošo mēneša vidējās
darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro, proti, 859
27.3.euro, kuram piemēro koeficientu 2,4 ar stundas likmi 12,40 EUR/stundā.
Domes patstāvīgās komitejas priekšsēdētāja mēnešalgu nosaka piemērojot šādu
formulu:
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VDS x 2,4
stundas likme ≤

———,

kur

X
X

- vidējais darba stundu skaits mēnesī 2018.gadā

VDS- Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētais
2016.gadā valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmērs, kas noapaļots
pilnos euro
2,4 – ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likumā noteikto, koeficients pašvaldības domes deputātam.
32. punkts.

Vārdu “vadītājs” aizstāt “lietvedības sekretāre”.

49. punkts.

Skaitli “2014”, aizstāt “2016”, un “1,67”uz “1,92”.

51. punkts.

Vārdu “vadītājs” aizstāt “lietvedības sekretāre”.

67. punkts

Izteikt jaunā redakcijā:

Mēnešalgu apmērs tiek noteikts sekojoši (Pielikums Nr.2):

67.1.

Mēnešalgu
grupa
11

67.1.1.

11

67.2.

10

67.2.1.

10

67.3.

9

67.3.
67.4.
67.5.
67.6.

10
9
8
7

75% ja nodaļā darbinieku skaits no 6 – 10 darbiniekiem,
iestādē 10 un vairāk darbinieki
70% ja nodaļā darbinieku skaits no 1 – 5 darbiniekiem,
iestādē 1-9 un vairāk darbinieki
70% ja nodaļā darbinieku skaits no 6 darbiniekiem, iestādē
10 un vairāk darbinieki
60% ja nodaļā darbinieku skaits no 1 – 5 darbiniekiem/ja
iestādē 1-9 darbinieki
60% ja nodaļā darbinieku skaits no 1 – 5 darbiniekiem/ja
iestādē 1-9 darbinieki
60 %
55 %
45 %
39 %

67.7.
67.8.
67.9.
67.10.
67.11.
67.12.

Mēnešalgu
grupa
6
5
4
3
2
1

% no atbilstošās mēnešalgu grupas maksimālā apmēra
(noteikts atbilstošos valsts normatīvajos aktos)
77 %
73 %
78 %
78 %
85 %
Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga

% no Pašvaldības izpilddirektora mēnešalgas

6
69. punkts

Svītrot

88. punkts

Izteikt jaunā redakcijā:

Pamatojoties uz darbinieku novērtēšanas rezultātiem amatpersonas (darbinieki) saņem pabalstu
vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā.
88.1. Novērtējums teicami
40% (procentiem) no mēnešalgas.
88.2. Novērtējums ļoti labi
35% (procentiem) no mēnešalgas;
88.3. Novērtējums labi
30% (procentiem) no mēnešalgas.
126. 6. punkts. Vārdus “Administrācijas darbinieks” aizstāt ar “Pakalpojuma sniedzējs”, vārdus
“vizīte pie ārsta un ar optisko redzes korekcijas līdzekļu (brilles, kontaktlēcas) iegādi saistītie
izdevumi” aiz vārda “apmaksāti”.
2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Administratīvās nodaļas vadītāja Daiga Vanaga.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram Ivo Virsim
4. Uzdot lietvedības sekretārei Intai Ferderei triju darba dienu laikā pēc Rūjienas novada
pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nosūtīt zināšanai finanšu nodaļas vadītājai
Anetei Ārei un administratīvās nodaļas vadītājai Daigai Vanagai.
Pielikumā: Rūjienas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo
garantiju nolikums
5. §
Par izmaiņām saistošajos noteikumos NR. 1 „RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
NOLIKUMS”
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos
normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Dana
Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars
Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Modris
Karselis, Aiga Kupce); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas saistošajos noteikumos NR. 1 „RŪJIENAS
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” punktos, izsakot tos sekojošā redakcijā:
51.punkts.

Vārdu “otrdienā” uz vārdu “ceturtdienā”.

53. punkts.

Vārdu “vadītājs” aizstāt “lietvedības sekretāre”.

80.punkts

Vārdu “vadītājs” aizstāt “lietvedības sekretāre”.

NOVADA

2. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

7
6. §
Par finansiālu atbalstu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis
Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis
Šmits, Armands Taims, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Modris Karselis, Aiga
Kupce); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apmaksāt aviobiļetes iegādes izdevumus R.R. dalībai pavasara mācību treniņu nometnē
Albir, Spānijā, kas norisināsies no 2018.gada 10.aprīļa līdz 1.maijam, pēc piestādītajiem
attaisnojošiem dokumentiem.
2. Paredzēt pašvaldības 2018.gada budžeta projektā finansējumu aviobiļešu iegādes
izdevumu segšanai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļas vadītājai.
7. §
Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkta prasībām, kas nosaka,
ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts
vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites, atklāti
balsojot: ar 11 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze
Leska, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Modris
Karselis); PRET – nav; ATTURAS – 3 (Edgars Bārens, Aiga Kupce, Agnese Reuta,), Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
1. Pamatojoties uz parāda piedziņas neiespējamību, atzīt par bezcerīgiem debitoriem un
norakstīt no bilances parādus par pirmskolas izglītības iestādes apmeklējumu par kopējo
summu uz 2017.gada 1.decembri 399,17 EUR:

Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vārds, uzvārds

Summa,
euro
35,56
17,12
54,00
17,50
8,50
8,50
6,50
8,50
164,78
7,11
28,44
7,11
7,11

8
14.
15.
16.

7,11
7,11
14,22

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļas vadītājai.

8. §
Par līdzfinansējumu PSIA “Rūjienas siltums” projektam “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2. kārta”
(G.Gladkins)
Rūjienas novada pašvaldībā saņemts PSIA “Rūjienas Siltums” valdes locekļa I.Āboltiņa
iesniegums, reģistrēts pašvaldības lietvedības sistēmā 04.12.2017. ar reģ.Nr.RNP/17/960, ar
lūgumu līdzfinansēt projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2. kārta”
attiecināmās izmaksas 139 450,00 EUR apmērā.
Saskaņā ar 2016.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.403 „Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas
iespējas” īstenošanas noteikumiem” pielikumā noteikto, Rūjienai piešķiramais Kohēzijas fonda
finansējums ir līdz 231 065,00 EUR un sasniedzamais iznākuma rādītājs – iedzīvotāju skaits 300.
Projekta kopējais budžets 448 323,15 EUR (t.sk. PVN 77 808,15), no tām attiecināmās izmaksas
370 515,00 EUR. Nepieciešamais finansējums PVN izmaksu segšanai (kas projekta ietvaros ir
neattiecināmās izmaksas) tiks nodrošināts no PSIA „Rūjienas siltums” finanšu līdzekļiem.
Attiecināmo izmaksu segšanai papildus nepieciešamais finansējums ir 139 450,00 EUR.
Pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 14.panta pirmās daļas
1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 2016.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumiem
Nr.403 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt
pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi”, “Rūjienas novada attīstības programmas 2012 –
2018 gadam” 2.2.1. uzdevumam - nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu
ūdenssaimniecības infrastruktūru un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 63. panta pirmās daļas 1. punktu, atklāti balsojot: ar 9 balsīm PAR (Jānis
Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Dairis Šmits, Armands
Taims, Madars Zariņš, Modris Karselis); PRET – 4 (Edgars Bārens, Dana Alpeusa, Inese Vīksna,
Aiga Kupce); ATTURAS – 1 (Madars Kalniņš) , Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. PSIA “Rūjienas siltums” sagatavot un iesniegt projektu „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2. kārta” SAM 5.3.1. „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas”
aktivitātes ietvaros.
2. Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2. kārta” realizācijai
nodrošināt ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piesaistīšanu 231 065,00 EUR (divi simti
trīsdesmit viens tūkstotis sešdesmit pieci eiro, 00 centi) apmērā.
3. Nodrošināt Rūjienas novada pašvaldības ieguldījumu attiecināmo izmaksu segšanai
139 450,00 EUR (viens simts trīsdesmit deviņi tūkstoši četri simti piecdesmit eiro, 00
centi) apmērā. Finansējumu paredzēt pašvaldības 2018. gada budžeta projektā.
4. Rūjienas novada pašvaldībai Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Rūjienā, 2 kārta” līdzfinansējuma nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu 139 450,00
EUR (viens simts trīsdesmit deviņi tūkstoši četri simti piecdesmit eiro, 00 centi) apjomā
nodrošināt aizņēmuma veidā ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
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5. Finansējumu 139 450,00 EUR (viens simts trīsdesmit deviņi tūkstoši četri simti
piecdesmit eiro, 00 centi) apmērā ieguldīt PSIA „Rūjienas siltums” pamatkapitāla
palielināšanas procedūras ietvaros.
6. Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2. kārta” ieviešanai
nepieciešamo finansējumu 77 808,15 EUR (septiņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti
astoņi eiro, 15 centi) apmērā PVN izmaksu segšanai nodrošināt no Pašvaldības SIA
„Rūjienas siltums” finanšu līdzekļiem.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram un
Finanšu nodaļas vadītājai.
9. §
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada
budžetu”” apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere,
Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Madars Zariņš, Inese
Vīksna, Modris Karselis, Aiga Kupce); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Edgars Bārens), Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14/2017 „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības
2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Rūjienas novada
pašvaldības 2017.gada budžetu”” ar pielikumiem.
2. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

10. §
Par Saistošo noteikumu Nr. 13/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rūjienas
novadā” precizēšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz LR likuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums “ 35.panta
otro, ceturto un piekto daļu, LR likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā ” 25.pantu,
Ministra kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās par līdzdarbību”13.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu
Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi”43.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra
noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
27.,30.,31. un 31¹.punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 30.11.2017.
vēstuli Nr.18-6/9206 un ņemot vērā 05.12.2017. Sociālo lietu komitejas 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, Madars Zariņš, Inese
Vīksna, Edgars Bārens, Modris Karselis, Aiga Kupce); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:

10
1. Precizēt saistošos noteikumus Nr.13/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rūjienas novadā”,
Pielikums Nr.1.
2. Administratīvai nodaļai nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Rūjienas
novada domes precizētus Saistošos noteikumus Nr.13/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Rūjienas novadā”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Sociālā dienesta vadītājai.

11. §
Par Rūjienas novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu
apkalpošanas noteikumu apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikum Nr.399 “Valsts pārvaldes
pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība” 20.punkta izpildi un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis
Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis
Šmits, Armands Taims, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Modris Karselis, Aiga
Kupce); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Rūjienas novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra
klientu apkalpošanas noteikumus.
Pielikumā: Rūjienas novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu
apkalpošanas noteikumi uz 3 lapām.
12. §
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu
(G.Gladkins)
Rūjienas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA “ZAAO” 2017.gada 16.novembra vēstuli
Nr.1-25/237 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu” (turpmāk - Vēstule)
un tai pievienoto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu.
Vēstulē SIA „ZAAO” ir norādījusi, ka, šāda maksas palielināšanas nepieciešamība ir
saistīta arī ar to, ka laikā, kopš iepriekš tika noteikta pirmā no norādītajām maksu veidojošām
komponentēm, proti, kopš 2011.gada, ar precizējumiem 2015.gadā, ievērojami ir
sadārdzinājušies dažādi maksājumi un izmaksas, kas tiešā veidā ir saistīti ar pakalpojuma
sniegšanu, tajā skaitā ir būtiski pieaugusi un 2018.gadā ir plānots papildus minimālās darba
samaksas pieaugums, kas tiešā veidā ietekmē 45% darbiniekus, ir palielinājušās degvielas
izmaksas pamatā saistībā ar akcīzes nodokļa palielināšanos degvielai, attiecībā uz atkritumu
savākšanā izmantotajiem transporta līdzekļiem ir ieviesta autoceļu lietošanas nodeva, kā arī ir
pieaugušas izmaksas par transportlīdzekļu remonta pakalpojumiem, u.c. Norādīto apstākļu dēļ
SIA “ZAAO” ir spiesta lūgt pašvaldībai pārskatīt maksas par sadzīves atkritumu savākšanu
apmēru, jo sabiedrības veiktā izmaksu optimizācija, kas vairāku gadu garumā ir ļāvusi sabalansēt
ieņēmumus ar pieaugošiem izdevumiem, šobrīd nespēj sniegt nepieciešamo rezultātu.
Līdz ar to maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu sākot no 2018.gada 1.janvāra
būtu nosakāma 14.48 EUR bez PVN, ko veido:
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un
citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas
samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas,
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pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi
pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs – 9.18 EUR apmērā par 1 m3;
2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonā – 3.67 EUR apmērā par 1 m3;
3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā
apmērā – 1.63 EUR apmērā par 1 m3;
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma
39.panta pirmo daļu, pašvaldības 21.01.2016. saistošie noteikumi Nr. 2/2016 “Atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi Rūjienas novadā”, SIA „ZAAO” 2017.gada 16.novembra vēstulē
Nr. 1-25/237 norādītajiem apstākļiem un maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
aprēķinu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins,
Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Madars
Zariņš, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Modris Karselis, Aiga Kupce); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „ZAAO” iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
aprēķinu un noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rūjienas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā 14,48 EUR par 1 m3 atkritumu (bez PVN);
2. Atzīt par spēku zaudējušu Rūjienas novada domes 2015.gada 21.maija (prot. Nr.5, 21§)
lēmumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu”;
3. Uzdot administratīvajai nodaļai sagatavot grozījumus līgumā par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Rūjienas novada administratīvajā teritorijā.

13. §
Par adreses piešķiršanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta ceturto prim daļu, Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.10.apakšpunktu,
22.punktu, 25.1. apakšpunktu, 29.punktu un Zemes komisijas 2017.gada 5.decembra atzinumu
Nr. 9 1§, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins,
Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Madars
Zariņš, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Modris Karselis, Aiga Kupce); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.Piešķirt adresi apvienotajai telpu grupai ( apvienojamo telpu grupu kadastra apzīmējumi 9615
001 0705 001 001 un 9615 001 0705 001 005) Rīgas iela 13-8, Rūjiena, Rūjienas novads, LV4240.
2.Likvidēt adresi Rīgas iela 13-1, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 (klasifikatora kods
114852103).
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
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14. §
Par zemes piešķiršanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma “Repatriācijas likums” 8.panta trešo daļu, likuma “Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta otro daļu, likuma “Par zemes reformu Latvijas
Republikas pilsētās” 6.panta pirmās daļas 1.apakšpunktu, likuma “Par zemes reformas
pabeigšanu pilsētās 2.panta ceturtā daļu, likuma “Administratīvā procesa likuma” 46.pantu un
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR
(Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars
Kalniņš, Dairis Šmits, Armands Taims, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Modris
Karselis, Aiga Kupce); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Nepiešķirt A.Š., repatriantam, lietošanā zemes gabalu mājas celtniecībai Rūjienas novadā.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
15. §
Par zemes nomu Mākoņu ielā 1, Rūjienā, Rūjienas novadā
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu un 21.panta 27.punktu, MK 30.10.2007.gada noteikumiem Nr.375 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” II.daļu “Apbūvētā publiskas personas zemesgabala nomas
līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēķināšanas kārtība”, 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 14 balsīm PAR (Dana Alpeusa,
Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis
Šmits, Armands Taims, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Modris Karselis, Aiga
Kupce); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka E.M. ar 01.02.2018. iegūst zemes nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgo zemes
gabalu Mākoņu ielā 1, Rūjienā, Rūjienas novadā, kadastra Nr.9615 006 3210, 600m2 platībā.
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar E.M. un noteikt:
2.1. zemes nomas līguma termiņu no 01.02.2018. līdz 31.01.2021. (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 euro 28.00 gadā.
2.3. 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.Nekustamo īpašumu nodaļai sagatavot un noslēgt zemes nomas līgumu ar E.M..
5.Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes
nomas līgums Rūjienas novada pašvaldībā.
.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
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16. §
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 002 0109 platības precizēšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un likuma
„Administratīvā procesa likuma” 72 pantu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Dana Alpeusa,
Jānis Galzons, Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis
Šmits, Armands Taims, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Modris Karselis, Aiga
Kupce); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 002 0109 /atrodas Rūjienas novada
Jeru pagastā/ platību no 1.19 ha uz 0.9595 ha, vairāk vai mazāk pēc zemes kadastrālās
uzmērīšanas apvidū.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.

17. §
Par nekustamā īpašuma „Mežluikas”(kadastra Nr. 9658 006 0100) platību precizēšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019. „Zemes
kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 287. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Dana Alpeusa, Jānis Galzons, Guntis
Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Armands
Taims, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Modris Karselis, Aiga Kupce); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Nekustamam īpašumam „Mežluikas” ar kadastra Nr. 9658 006 0100, kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 006 0100, precizēt kopplatību no 36.00 uz 37.89
ha.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.

Sēdi slēdz plkst. 9.00
Sēdes vadītājs

(personiskais paraksts)

Guntis Gladkins
Parakstīts 22.12.2017.

Protokoliste

(personiskais paraksts)

Inta Ferdere
Parakstīts 22.12.2017.
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