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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Rūjienā
2018.gada 19.jūlijā

Nr. 11

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
Inese Vīksna
Agnese Reuta
Madars Zariņš
Inguna Ločmele
Dana Alpeusa
Madars Kalniņš
Aiga Siliņa
Modris Karselis
Dairis Šmits
Guna Ķibere
Ilze Leska
Armands Taims
Edgars Bārens
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Izpilddirektors Ivo Virsis
Finanšu nodaļas vadītāja Anete Āre
Administratīvās nodaļas vadītāja Daiga Vanaga
Sēdē nepiedalās: deputāts Jānis Galzons - attaisnojošu iemeslu dēļ
Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā
Domes sēdes vadītājs G.Gladkins aicina deputātus balsot par 2018.gada 19.jūlija Rūjienas
novada pašvaldības domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu.
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna,
Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa, Dairis Šmits, Modris Karselis, Guna
Ķibere, Ilze Leska, Armands Taims, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības domes 2018.gada 19.jūlija sēdes darba kārtību.
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Darba kārtība:
1. Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu
sektora projektā “Creative Mind – Key to Future Education (Radoša domāšana – nākotnes
izglītībai)’’.
2. Par nometnes “Rūjas dadzis” dalības maksas segšanu sociālā riska ģimeņu bērniem.
3. Par pašvaldības saistošo noteikumu apstiprināšanu.
4. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 “Gaismas”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā pārdošanu
(brīvās) cenas apstiprināšanu.
5. Par dzīvokļa īpašuma Nr.8 “Gaismas”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā pārdošanu
(brīvās) cenas apstiprināšanu.
6. Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 “Birztalas”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā pārdošanu
(brīvās) cenas apstiprināšanu.
7. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 57-21, Rūjienā, Rūjienas novadā pārdošanu (brīvās) cenas
apstiprināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma „Bāliņi” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanu
9. Par nekustamā īpašuma „Ķīvītes” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanu
10. Par nekustamā īpašuma „Ormaņi” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanu
11. Par nekustamo īpašumu „Klokuļļas” un ”Zemgaļi” nomu

1. §
Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu
sektora projektā “Creative Mind – Key to Future Education (Radoša domāšana – nākotnes
izglītībai)”
(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.2018-1-LV01-KA101-046831 2018.gada 25.maija
apstiprināšanas lēmumu Nr.8.-10.1/3304 un ievērojot Eiropas Savienības programmas Erasmus+
vadlīnijas, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš,
Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa, Dairis Šmits, Modris
Karselis, Guna Ķibere, Ilze Leska, Armands Taims, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.

Atbalstīt Rūjienas vidusskolas dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas
Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projektā “Creative Mind – Key to Future Education
(Radoša domāšana – nākotnes izglītībai)”.

2.

Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam.

3.

Noteikt projekta kopējās izmaksas 8 933,00 EUR, kur Eiropas Savienības budžeta
finansējums ir 100% jeb 8 933,00 EUR.

4.

Par projekta īstenotāju un atbildīgo noteikt Rūjienas vidusskolas direktoru.

3

2. §
Par nometnes “Rūjas dadzis” dalības maksas segšanu sociālā riska ģimeņu bērniem
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma’ 3.panta pirmo daļu,
likuma “Par pašvaldībām ” 41.panta 3.punktu un, ņemot vērā 05.07.2018. Sociālo lietu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš,
Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa, Dairis Šmits, Modris
Karselis, Guna Ķibere, Ilze Leska, Armands Taims, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Segt dalības maksas no sociālajiem pabalstiem paredzētajiem budžeta līdzekļiem par
dalību nometnē “Rūjas dadzis” šādiem bērniem:
- xxxxx
- xxxxx
- xxxxx
- xxxxx
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt finanšu nodaļas vadītājai A.Ārei, sociālā dienesta
vadītājai U.Sniegai, multifunkcionālā jaunatnes centra vadītājai D. Rozei.

3. §
Par pašvaldības saistošo noteikumu “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Rūjienas novadā” apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 6.panta ceturto daļu, ņemot vērā finanšu komitejas
2018.gada 5.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta,
Madars Zariņš, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa, Dairis
Šmits, Modris Karselis, Guna Ķibere, Ilze Leska, Armands Taims, Edgars Bārens); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.Izdot saistošos noteikumus Nr.11/2018 Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Rūjienas novadā.
Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts pielikumā uz 15 lapām.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc publicēšanas informatīvajā izdevumā “Rūjienas Vēstnesī”
un Rūjienas novada mājaslapas informatīvajā vietnē www.rujiena.lv .
3.Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
4.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram.

4. §
Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 “Gaismas”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā pārdošanas
(brīvās) cenas apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka,
ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, “Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos
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publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa
īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā un šā likuma 3.panta pirmās daļas 2. punktu, kas
nosaka, ka publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt pārdodot par brīvu
cenu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu, 2018.gada
15.februāra Rūjienas domes sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 11§) un 2018.gada 14.jūnija
Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas sēdes protokolu Nr.2, 1§), atklāti balsojot: ar 14
balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Inguna Ločmele,
Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa, Dairis Šmits, Modris Karselis, Guna Ķibere, Ilze
Leska, Armands Taims, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
apstiprināt nekustamā īpašuma – “Gaismas” -7, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā,
kadastra numurs 9694 900 0036, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.7 ar platību 54,80 m² un tam
piederošo koplietošanas telpu un zemes kopīpašuma domājamās daļas no zemes kopīpašuma ar
platību 3904,0 m2 – 5480/60350, “brīvo cenu” 2079,23 EUR (Divi tūkstoši septiņdesmit deviņi
euro un 23 centi).
Pielikumā:
14.06.2018. Nekustamā īpašumu novērtēšanas komisijas sēdes protokola Nr.12 kopija uz 4 lapām.

5. §
Par dzīvokļa īpašuma Nr.8 “Gaismas”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā pārdošanas
(brīvās) cenas apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka,
ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu,
“Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka atsevišķos
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas:
īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai
dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā un šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.
punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt pārdodot
par brīvu cenu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu,
2018.gada 18.janvāra Rūjienas domes sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 15§) un 2018.gada 14.jūnija
Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas sēdes protokolu Nr.2, 2§), atklāti balsojot: ar 14
balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Inguna Ločmele,
Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa, Dairis Šmits, Modris Karselis, Guna Ķibere, Ilze
Leska, Armands Taims, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
apstiprināt nekustamā īpašuma – “Gaismas” - 8, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā,
kadastra numurs 9694 900 0032, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.8 ar platību 46,00 m² un tam
piederošo koplietošanas telpu un zemes kopīpašuma domājamās daļas no zemes kopīpašuma ar
platību 3904,0 m2 – 4600/60350, “brīvo cenu” 1784,72 EUR (Viens tūkstotis septiņi simti
astoņdesmit četri euro un 72 centi).
Pielikumā:
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14.06.2018. Nekustamā īpašumu novērtēšanas komisijas sēdes protokola Nr.12 kopija uz 4 lapām.
6. §
Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 “Birztalas”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā pārdošanas
(brīvās) cenas apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka,
ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu,
“Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka atsevišķos
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas:
īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai
dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā un šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.
punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt pārdodot
par brīvu cenu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu,
2018.gada 18.janvāra Rūjienas domes sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 14§) un 2018.gada 14.jūnija
Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas sēdes protokolu Nr.2, 3§), atklāti balsojot: ar 14
balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Inguna Ločmele,
Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa, Dairis Šmits, Modris Karselis, Guna Ķibere, Ilze
Leska, Armands Taims, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
apstiprināt nekustamā īpašuma – “Birztalas” - 9, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā,
kadastra numurs 9694 900 0031, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.9 ar platību 87,50 m² un tam
piederošo koplietošanas telpu un zemes kopīpašuma domājamās daļas no zemes kopīpašuma ar
platību 4437,0 m2 – 8750/111260, “brīvo cenu” 2614,99 EUR (Divi tūkstoši seši simti četrpadsmit
euro un 99 centi).
Pielikumā:
14.06.2018. Nekustamā īpašumu novērtēšanas komisijas sēdes protokola Nr.12 kopija uz 4 lapām.

7. §
Par dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 57-21, Rūjienā, Rūjienas novadā pārdošanas (brīvās)
cenas apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka,
ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu,
“Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka atsevišķos
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas:
īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai
dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā un šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.
punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt pārdodot
par brīvu cenu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu,
2018.gada 19.aprīļa Rūjienas domes sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 12§) un 2018.gada 14.jūnija
Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas sēdes protokolu Nr.2, 4§), atklāti balsojot: ar 14
balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Inguna Ločmele,
Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa, Dairis Šmits, Modris Karselis, Guna Ķibere, Ilze
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Leska, Armands Taims, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
apstiprināt nekustamā īpašuma – Rīgas iela 57-21, Rūjienā, Rūjienas novadā, kadastra
numurs 9615 900 0007, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.21 ar platību 66,5 m² un tam piederošo
koplietošanas telpu un zemes kopīpašuma domājamās daļas no zemes kopīpašuma ar platību 6052,0
m2 – 665/21357, “brīvo cenu” 7320,00 EUR (Septiņi tūkstoši trīs simti divdesmit euro un 00
centi).
Pielikumā:
14.06.2018. Nekustamā īpašumu novērtēšanas komisijas sēdes protokola Nr.12 kopija uz 4 lapām.
8. §
Par nekustamā īpašuma „Bāliņi” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1. panta 14. punktu,
likuma "Valsts valodas likums" 18. pantu un Rūjienas novada pašvaldības 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 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Inguna
Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa, Dairis Šmits, Modris Karselis, Guna
Ķibere, Ilze Leska, Armands Taims, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Bāliņi” kurš sastāv no 2 zemes vienībām 83.50 ha
kopplatībā izveidojot divus nekustamos īpašumus;
2. Atdalāmajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 9658 005 0082, platība 34.19 ha, piešķirt nosaukumu „Jaunbāliņi”;
3. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir viena neapbūvēta zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 9658 001 0208, platība 49.31 ha, saglabāt nosaukumu „Bāliņi”.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
9. §
Par nekustamā īpašuma „Ķīvītes” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1. panta 14. punktu,
likuma "Valsts valodas likums" 18. pantu un Rūjienas novada pašvaldības 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 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Inguna
Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa, Dairis Šmits, Modris Karselis, Guna
Ķibere, Ilze Leska, Armands Taims, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
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1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Ķīvītes”, kurš sastāv no 2 zemes vienībām 74.65 ha
kopplatībā izveidojot divus nekustamos īpašumus;
2. Atdalāmajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 9658 005 0083, platība 31.29 ha, piešķirt nosaukumu „Lejas Ķīvītes”;
3. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir viena neapbūvēta zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 9658 001 0196, platība 43.36 ha, saglabāt nosaukumu „Ķīvītes”.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.

10. §
Par nekustamā īpašuma „Ormaņi” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1. panta 14. punktu,
likuma "Valsts valodas likums" 18. pantu un Rūjienas novada pašvaldības 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 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Inguna
Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa, Dairis Šmits, Modris Karselis, Guna
Ķibere, Ilze Leska, Armands Taims, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Ormaņi”, kurš sastāv no 5 zemes vienībām 94.9 ha
kopplatībā izveidojot divus nekustamos īpašumus;
2. Atdalāmajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir 4 neapbūvēta zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9658 006 0117, platība 12.14 ha, 9658 006 0134, platība 11.29 ha, 9658 006
0135, platība 8.35 ha un 9658 006 0137, platība 8.47 ha, piešķirt nosaukumu „Lejas Ormaņi”;
3. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir viena neapbūvēta zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 9658 001 0207, platība 54.65 ha, saglabāt nosaukumu „Ormaņi”.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
11. §
Par nekustamo īpašumu „Klokuļļas” un ”Zemgaļi” nomu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta 14.punktu, likuma “Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma”
25. panta 2.daļu un MK noteikumiem Nr.644 "Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību", atklāti balsojot: ar 14 balsīm
PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Dana
Alpeusa, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa, Dairis Šmits, Modris Karselis, Guna Ķibere, Ilze Leska,
Armands Taims, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt K.A.S. sākot ar 2018. gada 2. septembri uz 10 gadiem nekustamā īpašuma
„Klokuļļas” . zemes vienību 2.6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9694 002 0136 un nekustamā
īpašuma „Zemgaļi” . zemes vienību 1.0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9694 002 0137.
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2. Noteikt, ka nomnieks maksā zemes nodokli un nomas maksu 0.5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības gadā. 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 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.
Sēdi slēdz plkst. 11.00
Sēdes vadītājs

(personisks paraksts)

Guntis Gladkins

Protokoliste

(personisks paraksts)

Inta Ferdere

2018.gada 24.jūlijā

