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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Rūjienā
2018.gada 17.maijā

Nr. 8

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
Ilze Leska
Inese Vīksna
Agnese Reuta
Madars Zariņš
Dairis Šmits
Inguna Ločmele
Modris Karselis
Armands Taims
Edgars Bārens
Jānis Galzons
Dana Alpeusa
Madars Kalniņš
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Izpilddirektors Ivo Virsis
Administratīvās nodaļas vadītāja Daiga Vanaga
Ekonomiste Ingrīda Lapiņa
Sēdē nepiedalās: deputāte Aiga Kupce - attaisnojošu iemeslu dēļ
Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā
Domes sēdes vadītājs G.Gladkins aicina deputātus balsot par Rūjienas novada pašvaldības
domes 2018.gada 17.maija sēdes darba kārtības apstiprināšanu.
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta,
Madars Zariņš, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Armands Taims, Inguna
Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
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Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības domes 2018.gada 17.maija sēdes darba kārtību.
Darba kārtība:
Par Rūjienas novada pašvaldības 2017. gada pārskata apstiprināšanu
Par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu “Green Towers”
Par projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi 2018”
Par sadarbības līguma parakstīšanu ar Ungārijas pilsētu Sződliget
Par zemes nomu Ķiršu ielā 3, Rūjienā, Rūjienas novadā
Par grozījumiem 2010.gada 20.maija Rūjienas novada domes lēmumā /prot. Nr.6, 25#/
Par zemes nomu Vēju ielā 2, Rūjienā, Rūjienas novadā
Par nekustamā īpašuma „Gaismas 2” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9694 003
0050 nodošanu atsavināšanai
9. Par zemes ierīcības projekta „Mikmežkalēji” apstiprināšanu
10. Par ēdināšanas izdevumu segšanu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. §
Par Rūjienas novada pašvaldības 2017. gada pārskata apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Lai sniegtu finanšu pārskatu lietotājiem priekšstatu par Rūjienas novada pašvaldības
finansiālo darbību 2017.gadā, ir sagatavots Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada pārskats.
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 70.pantu, 71.panta pirmo
daļu, likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 30.panta pirmo daļu un trešo daļu, kā arī ņemot vērā
LR Ministra kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumus Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas
kārtība”, atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese
Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Armands Taims, Dana Alpeusa,
Madars Kalniņš, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – 2 (Edgars Bārens, Inguna Ločmele),
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada pārskatu tajā skaitā:
1.1. Bilances kopsummu 21 661 528 euro apmērā;
1.2. Kopējo naudas līdzekļu atlikumu pārskata gada beigās 1 661 129 euro apmērā,
t.sk.:
1.2.1. pamatbudžetā 1 502 301 euro;
1.2.2. speciālā budžetā 155 621 euro;
1.2.3. ziedojumu un dāvinājumu budžetā 3 207 euro.
1.3. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu 289 741 euro apmērā, t.sk.:
1.3.1. pamatbudžeta izpildes rezultāts 303 379 euro;
1.3.2. speciālā budžeta izpildes rezultāts -15 155 euro;
1.3.3. ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildes rezultāts 1 517 euro.
1.4. Vadības ziņojumu par Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada pārskatu.
2. Ar Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu pilnā
apjomā var iepazīties Finanšu nodaļā.
Pielikumā: Vadības ziņojums uz 5 lapām.
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2. §
Par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu “Green Towers”
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 5. un 6. Punktu un Rūjienas novada
Attīstības programmas 2012.-2018.gadam III daļu, 1.8.3.1. un 2.1.1.2. uzdevumu, atklāti balsojot: ar 14

balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese
Vīksna, Edgars Bārens, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Armands Taims, Inguna Ločmele, Dana
Alpeusa, Madars Kalniņš, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada
dome NOLEMJ:
1. Piedalīties kā projekta galvenajam partnerim Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas projektā “Green Towers”. Projekta plānotās izmaksas EUR 204 500,00 tai
skaitā Rūjienas novada pašvaldības pašu ieguldījums EUR 20 450,00.
2. Uzdot Rūjienas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājai Līgai Martinsonei
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.
3. §
Par projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi 2018”
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, kas nosaka pašvaldību autonomās
funkcijas, un Rūjienas novada pašvaldības apstiprināto budžetu 2018.gadam, atklāti balsojot: ar
14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese
Vīksna, Edgars Bārens, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Armands Taims, Inguna Ločmele, Dana
Alpeusa, Madars Kalniņš, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2018” nolikumu.
2. Izsludināt projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi 2018” ar šī gada 18.maiju.
3. Apstiprināt projektu konkursa vadītāju: Attīstības nodaļas vadītāju Līgu Martinsoni.
3. Apstiprināt projektu vērtēšanas komisiju: Dairis Lācis, Sigrija Roķe un Baiba Pētersone.
4. §
Par sadarbības līguma parakstīšanu ar Ungārijas pilsētu Sződliget
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Ungārijas pilsētas Sződliget oficiālo ielūgumu apmeklēt Eiropas dienu
pasākumu 25.-28.07.2018., kura ietvaros paredzēts parakstīt Sződliget pilsētas un Rūjienas novada
pašvaldības sadarbības līgumu;
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 97.pantu, kā arī Rūjienas novada domes 15.02.2018.
lēmumu (Prot.Nr.3, 24. §), atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze
Leska, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Armands Taims,
Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – 1
(Edgars Bārens) , Rūjienas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Rūjienas novada delegācijas sastāvu uz Ungāriju no 2018.gada 25.jūlija līdz
2018.gada 28.jūlijam sadarbības līguma parakstīšanai:
- Domes priekšsēdētājs Guntis Gladkins
- Kultūras un tūrisma centra vadītāja Guna Ķibere
- Attīstības nodaļas vadītāja Līga Martinsone
2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr. 969
„Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un dienesta braucieniem saistītie izdevumi” izmaksāt dienas naudu par komandējuma dienām 100 % apmērā no noteiktās dienas naudas
normas no Rūjienas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem,
3. Segt papildus ceļošanas izmaksas 100-150 EUR apmērā no Rūjienas novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem. Lidojuma izmaksas 450 EUR apmērā sedz sadarbības partneris Ungārijā.
4. Desmit darba dienu laikā pēc atgriešanās no komandējuma Rūjienas novada pašvaldības
delegācijas dalībniekiem iesniegt Finanšu nodaļā atskaiti par komandējuma laikā veiktajiem
pasākumiem un iegūto rezultātu.
5. Saskaņā ar Darba likuma 143.panta pirmo, otro un trešo daļu, par darba pienākumu veikšanu
komandējuma laikā no 2018.gada 21. jūlijā (nedēļas atpūtas diena) Rūjienas novada pašvaldības
delegācijas dalībniekiem piešķirt 1 (vienu) brīvu dienu 2018.gada 23.jūliju.
6. Atbildīgs par lēmuma izpildi Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors Ivo Virsis.

5. §
Par zemes nomu Ķiršu ielā 3, 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 14
balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese
Vīksna, Edgars Bārens, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Armands Taims, Inguna Ločmele, Dana
Alpeusa, Madars Kalniņš, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada
dome NOLEMJ:
1.Noteikt, ka S.B. ar 01.07.2018. iegūst zemes nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību 600m2 platībā, kadastra Nr.9615 002 0106, Ķiršu ielā 3, Rūjienā, Rūjienas novadā.
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar S.B. un noteikt:
2.1.zemes nomas līguma termiņu no 01.07.2018. līdz 30.06.2028. (nomas termiņš desmit gadi).
2.2.zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28,00 gadā;
2.3. nomas maksa palielināma, piemērojot koeficientu 1,5 uz laiku līdz tiesiskais valdītājs sakārto
īpašuma tiesības uz namīpašumu (ēkām un būvēm);
2.4. zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve /kods 0601/.
3. Ja tiesību aktos tiks paredzēta zemes nomas maksas reglamentācija, zemes vienības nomas
maksa var tikt pārskatīta atbilstoši attiecīgajiem likumiem, Ministru kabineta normatīvajiem
aktiem vai pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
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*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.

6. §
Par grozījumiem 2010.gada 20.maija Rūjienas novada domes lēmumā /prot. Nr.6, 25#/
(G.Gladkins)
Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma
72.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”
6.¹ pantu, 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu",
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Civillikuma 968.pantu un Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta
“Rīcība ar neizpirkto pilsētas zemi” otro daļu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins,
Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Jānis
Galzons, Dairis Šmits, Armands Taims, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Modris
Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Rūjienas novada domes 2010.gada 20.maija lēmumu /prot. Nr.6, 25#/ “ Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu un zemes nomas tiesību iegūšanu” izteikt šādā redakcijā:
1.1. lemjošās daļas 3.punktu:
“Slēgt zemes nomas līgumu ar Z.B. un noteikt:
3.1.zemes nomas līguma termiņu no 01.07.2018. līdz 30.06.2028. (nomas termiņš 10 gadi);
3.2.zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28,00 gadā;
3.3. nomas maksa palielināma, piemērojot koeficientu 1,5 uz laiku līdz tiesiskais valdītājs savas
īpašuma tiesības uz namīpašumu (ēkām un būvēm ar kadastra Nr.9615 005 2610 001, 9615 005
2610 002 ) nostiprina zemesgrāmatā.”
2. Nekustamā īpašuma nodaļai viena mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās sagatavot un
noslēgt zemes nomas līgumu ar Z.B.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.

7. §
Par zemes nomu Vēju ielā 2, 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 14
balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese
Vīksna, Edgars Bārens, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Armands Taims, Inguna Ločmele, Dana
Alpeusa, Madars Kalniņš, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada
dome NOLEMJ:
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1.Noteikt, ka L.Z. ar 01.07.2018. iegūst zemes nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību 600m2 platībā, kadastra Nr.9615 006 3201, Vēju ielā 2, Rūjienā, Rūjienas novadā.
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar L.Z. un noteikt:
2.1.zemes nomas līguma termiņu no 01.07.2018. līdz 30.06.2028. (nomas termiņš desmit gadi).
2.2.zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28,00 gadā;
2.3. nomas maksa palielināma, piemērojot koeficientu 1,5 uz laiku līdz tiesiskais valdītājs sakārto
īpašuma tiesības uz namīpašumu (ēkām un būvēm);
2.4. zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve /kods 0601/.
3. Ja tiesību aktos tiks paredzēta zemes nomas maksas reglamentācija, zemes vienības nomas
maksa var tikt pārskatīta atbilstoši attiecīgajiem likumiem, Ministru kabineta normatīvajiem
aktiem vai pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
8. §
Par nekustamā īpašuma „Gaismas 2” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9694 003
0050 nodošanu atsavināšanai
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3. panta pirmās
daļas 1.punktu, 4. panta ceturtās daļas 1.punktu, 5. panta pirmo un piekto daļu, 8. panta otro un
trešo daļu, 44. panta astotās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
17.punktu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese
Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Armands Taims,
Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Rūjienas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Gaismas 2”
(nekustamā īpašuma kadastra numurs 9694 003 0050, atrodas Rūjienas novada Vilpulkas pagastā),
kas sastāv no vienas zemes vienības 4.17 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9694 003 0050.
2. Noteikt atsavināšanas veidu pārdot izsolē ar augšupejošu soli ierobežotam pretendentu lokam,
pierobežojošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9694 003 0048, 9694 003 0006 un 9694
0030017 īpašniekiem.
3. Uzdot Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai sagatavot nepieciešamo dokumentāciju
īpašuma atsavināšanai un novērtēšanai.
4. Uzdot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai noteikt pārdodamā nekustamā īpašuma
izsoles sākumcenu saskaņā ar likumu “Publiskas personu mantas atsavināšanas likums” 8. panta
otro un trešo daļu.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.

9. §
Par zemes ierīcības projekta „Mikmežkalēji” apstiprināšanu
(G.Gladkins)
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Pamatojoties uz 2016. gada 2. augusta MK noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 11.6 punktu, likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1. panta
14. punktu un 9. panta pirmās daļas 1. punktu, 1999. gada 9. decembra likuma „Valsts valodas
likums” 18. pantu un MK noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. punktu, un 2015. gada
8. decembra MK noteikumu Nr. 698 "Adresācijas noteikumi" 8., 11. un 15.punktu, Rūjienas
novada teritorijas plānojumu 2012.-2024. gadam (Rūjienas novada domes 2012. gada 19. jūlija
saistošie noteikumi Nr. 9, apstiprināti ar Rūjienas novada domes 2012. gada 19. jūlija lēmumu,
protokols Nr.7,48#), atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze
Leska, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Jānis Galzons, Dairis Šmits,
Armands Taims, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Modris Karselis); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9668 004 0013 sadalīšanai izstrādāto
zemes ierīcības projektu „Mikmežkalēji”;
2. Zemes vienībai 4.5 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes gabals Nr.1 ar
kadastra apzīmējumu 9668 004 0085, kas tiek saglabāts nekustamā īpašuma „Mikmežkalēji”
sastāvā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, kods 0101;
3. Zemes vienībai 6.7 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes gabals Nr.2 ar
kadastra apzīmējumu 9668 004 0086, kas tiek saglabāts nekustamā īpašuma „Mikmežkalēji”
sastāvā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība, kods 0201;
4. Zemes vienību 12.1 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes gabals Nr.3 ar
kadastra apzīmējumu 9668 004 0087), kas atdalīta no īpašuma „Mikmežkalēji”, iekļaut vienā
īpašumā ar esošo zemes vienību 11.7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9668 004 0014, piešķirot
jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Mikmežkalēju zālāji” un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101;
* Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.

10. §
Par ēdināšanas izdevumu segšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Likuma par sociālo drošību 11.pantu, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 3.punkts un personas
iesniegumu un ņemot vērā 03.05.2018. Sociālo lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: ar 14
balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese
Vīksna, Edgars Bārens, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Armands Taims, Inguna Ločmele, Dana
Alpeusa, Madars Kalniņš, Modris Karselis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada
dome NOLEMJ:
Piešķirt personai, personas kods ……., no 09.04.2018. līdz 31.05.2018. brīvpusdienas
……. pamatskolā, nepārsniedzot EUR 1,50 dienā, ņemot vērā faktiski apmeklēto mācību dienu
skaitu mēnesī.
Pabalstu izmaksāt, naudu pārskaitot pakalpojuma sniedzējam pēc saņemtā rēķina.
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Sēdi slēdz plkst. 11.00
Sēdes vadītājs

(personisks paraksts)

Guntis Gladkins

Protokoliste

(personisks paraksts)

Inta Ferdere

2018.gada 23.maijā

