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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Rūjienā
2018.gada 18.oktobrī

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
Inese Vīksna
Agnese Reuta
Madars Zariņš
Inguna Ločmele
Dana Alpeusa
Madars Kalniņš
Dairis Šmits
Guna Ķibere
Ilze Leska
Edgars Bārens
Jānis Galzons
Armands Taims
Aiga Siliņa
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Finanšu nodaļas vadītāja Anete Āre
Administratīvās nodaļas vadītāja Daiga Vanaga
Sēdē nepiedalās: deputāts Modris Karselis - attaisnojošu iemeslu dēļ
Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā
Domes sēdes vadītājs G.Gladkins aicina deputātus balsot par 2018.gada 18.oktobra
Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu.
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Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese
Vīksna, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska,
Edgars Bārens, Jānis Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības domes 2018.gada 18.oktobra sēdes darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Par aizņēmumu PSIA “Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanai ES Kohēzijas fonda
projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” īstenošanai
2. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada 26.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.5/2018 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada budžetu””
apstiprināšanu
3. Par viena skolēna vai audzēkņa izmaksu apstiprināšanu Rūjienas vidusskolā un Rūjienas
pilsētas SPII “Vārpiņa” pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 2018.gada 1. septembra
4. Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas mūzikas skolā un Rūjienas mākslas
skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2018. gadā
5. Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas novada sporta skolā pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem 2018.gadā
6. Par novada domes 2018.gada 17.maija lēmuma /prot. Nr.8, 7§/ atcelšanu
7. Par nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9694 005 0178, Vilpulkas
pagastā, Rūjienas novadā nodošanu pašvaldībai tās funkcijas veikšanai
8. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam
9. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
10. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
11. Par nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9668 003 0090) platību precizēšanu
12. Par nekustamā īpašuma „Ezeriņš” nomu
13. Par nekustamo īpašumu nomu
14. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 9658 002 0103 nomu
15. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 9694 004 0065 nomu
16. Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu
apmaiņas partnerības projektā „Heritage in Europe – Appreciation, Respect, Tolerance”
1. §
Par aizņēmumu PSIA “Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanai ES Kohēzijas fonda
projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” īstenošanai
(G.Gladkins)
2018.gada 11.aprīlī PSIA “Rūjienas siltums” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir
noslēgusi līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.3.1.0/17/I/026,
līgumslēdzēju puses ir vienojušās par kārtību projekta īstenošanai, finansējuma piešķiršanai un
uzraudzībai. Projekta kopējie izdevumi ir 448 323,15 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi
ir 370 515,00 EUR, atbalsta summa ir 62,36% no attiecināmajiem izdevumiem no tā Kohēzijas
fonda finansējums 62,36% no attiecināmajiem izdevumiem nepārsniedzot 231 065,00 EUR.
Privātais attiecināmais finansējums 37,64% no attiecināmajiem izdevumiem nepārsniedzot
139 450,00 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi ir 77 808,15 EUR.
2018.gada 3.oktobrī Rūjienas novada pašvaldībā saņemts PSIA “Rūjienas siltums” valdes
locekļa Ginta Vēvera iesniegums (reģistrēts pašvaldības lietvedības sistēmā 03.10.2018. ar
reģ.Nr.RNP/1-1/18/898) ar lūgumu palielināt PSIA “Rūjienas siltums” pamatkapitālu par
120 111,00 EUR saistībā ar projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”
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īstenošanu. 2017.gada 21.decembrī Rūjienas novada pašvaldības dome (lēmums “Par
līdzfinansējumu PSIA “Rūjienas siltums” projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Rūjienā, 2.kārta” (prot.Nr.15, 8§)) lēma projekta atbalsta gadījumā pašu finansējumu nodrošināt
kā ieguldījumu PSIA “Rūjienas siltums” pamatkapitālā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta
pirmās daļas 19.punktu, likuma “Likums par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu,
likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam”14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 24.pantu, “Komerclikuma” 196.panta pirmo daļu, likuma “Publiskas personas kapitāla
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 62.panta, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru
kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 “Par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
6.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija 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 pieslēgšanās iespējas” īstenošanas
noteikumi” un 2017.gada 21.decembra Rūjienas novada pašvaldības domes lēmumu “Par
līdzfinansējumu PSIA “Rūjienas siltums” projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Rūjienā, 2.kārta” (prot.Nr.15, 8§),
Atklāti balsojot: ar 10 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna
Ločmele, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa);
PRET – 4 (Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Madars Kalniņš, Edgars Bārens); ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
aizņēmuma saņemšanai no Valsts kases 2018.gadā 120 111,00 EUR apmērā PSIA
“Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt pašvaldības
līdzfinansējumu ES Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Rūjienā, 2.kārta”īstenošanai ar Valsts kases noteikto kredītprocentu likmi un atmaksas
termiņu 5 gadi ar aizdevuma procentu fiksēšanas periodu 12 mēneši.
2. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – atmaksa no 2019.gada marta.
3. Kredīta atmaksu garantēt ar Rūjienas novada pašvaldības budžetu.
4. Pēc aizņēmuma saņemšanas, palielināt PSIA “Rūjienas siltums”, vienotais reģistrācijas
numurs 44103023807, pamatkapitālu par 120 111,00 EUR, veicot naudas ieguldījumu.
2. §
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada 26.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.5/2018 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2018.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 11 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna
Ločmele, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims,
Aiga Siliņa); PRET – nav; ATTURAS – 3 (Inese Vīksna, Dana Alpeusa, Edgars Bārens), Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13/2018 „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības
2018.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2018 „Par Rūjienas novada pašvaldības
2018.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.
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3. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedības sekretārei Intai Ferderei triju darba dienu laikā
pēc Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot lēmuma
norakstu Finanšu nodaļas vadītājai Anetei Ārei.
3. §
Par viena skolēna vai audzēkņa izmaksu apstiprināšanu Rūjienas vidusskolā un Rūjienas
pilsētas SPII “Vārpiņa” pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 2018.gada 1. septembra
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, likuma „Par
pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” 16. pantu un Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem
Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 10 punktu, kas nosaka, ka pakalpojuma sniedzējs līdz saimnieciskā gada
20.oktobrim precizē viena izglītojamā izmaksas mēnesī, ja uz kārtējā budžeta gada 1.septembri ir
mainījies audzēkņu skaits, ņemot vērā, ka Valsts izglītības informatizācijas sistēmā 01.09.2018.
reģistrēto audzēkņu skaits Rūjienas vidusskolā ir 448, un Rūjienas novada pašvaldības 2017.gadā
pēc naudas plūsmas uzskaitītajiem Rūjienas vidusskolas izdevumiem viena skolēna izmaksām,
Rūjienas pilsētas SPII “Vārpiņa” reģistrēto audzēkņu skaits ir 236, un Rūjienas novada pašvaldības
2018 gadā plānotajiem (28.06.2016. MK 418 21. punkts) izglītības iestādes izdevumiem viena
skolēna vai audzēkņa izmaksām,
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese
Vīksna, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska,
Edgars Bārens, Jānis Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas savstarpējiem norēķiniem par Rūjienas vidusskolas sniegtajiem
pakalpojumiem no 2018. gada 1. septembra pēc 2017. gada naudas plūsmas uzskaitītiem
izdevumiem un Rūjienas pilsētas SPII “Vārpiņa” sniegtajiem pakalpojumiem pēc 2018.
gadā plānotajiem izglītības iestādes izdevumiem saskaņā ar pielikumu.
2. Ar šo lēmumu spēku zaudē Rūjienas novada domes 2018 gada 153. februāra lēmums (prot.
Nr.3,3§ ), “Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas vidusskolā un Rūjienas
pilsētas SPII “Vārpiņa” pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2018 gadā”
Pielikumā: Rūjienas vidusskolas izdevumu tāme pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par
izglītības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem 2018.gadā uz 1. lapas.

4. §
Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas mūzikas skolā un Rūjienas mākslas
skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2018. gadā
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un
Rūjienas novada pašvaldības 2017.gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītajiem izglītības iestādes
izdevumiem viena izglītojamā izmaksām,
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese
Vīksna, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska,
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Edgars Bārens, Jānis Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt izglītības iestādes izdevumu tāmi, viena izglītojamā mācību izmaksām
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Rūjienas mūzikas skolā un Rūjienas mākslas skolā no
2018.gada 1.septembra
Pielikumā: Rūjienas mūzikas skolas un Rūjienas mākslas skolas izdevumu tāme pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par sniegtajiem pakalpojumiem 2018.gadā uz 1 lapas.

5. §
Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas novada sporta skolā pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem 2018.gadā
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un
Rūjienas novada pašvaldības 2017.gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītajiem izglītības iestādes
izdevumiem viena izglītojamā izmaksām,
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese
Vīksna, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska,
Edgars Bārens, Jānis Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt izglītības iestādes izdevumu tāmi, viena izglītojamā mācību izmaksām
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Rūjienas novada sporta skolā no 2018.gada 1.septembra.
Pielikumā: Rūjienas novada sporta skolas izdevumu tāme pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
par sniegtajiem pakalpojumiem 2018.gadā uz 1 lapas.

6. §
Par novada domes 2018.gada 17.maija lēmuma /prot. Nr.8, 7§/ atcelšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 83.pantu un 85.panta otrās daļas 2.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un zemes komisijas 2018.gada
4.oktobra atzinumu,
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese
Vīksna, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska,
Edgars Bārens, Jānis Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Rūjienas novada domes 2018.gada 17.maija lēmumu /prot. Nr.8, 7§/ “Par zemes nomu
Vēju ielā 2, Rūjienā, Rūjienas novadā”.
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*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
7. §
Par nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9694 005 0178, Vilpulkas
pagastā, Rūjienas novadā nodošanu pašvaldībai tās funkcijas veikšanai
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma "Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 42. pantu „Par
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu un 2018. gada
4. oktobra Zemes komisijas atzinumu,
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese
Vīksna, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska,
Edgars Bārens, Jānis Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.Vērsties Latvijas Republikas Zemkopības ministrijā ar atsavināšanas ierosinājumu un
nodošanu bez atlīdzības Rūjienas novada pašvaldības īpašumā nekustamā īpašuma zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 9694 005 0178, kopplatībā 1.04 ha, atrodas Vilpulkas pagastā, Rūjienas
novadā, būvju īpašuma ar kadastra numuru 9694 505 0003 uzturēšanai un apsaimniekošanai.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.
8. §
Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam
(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 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese
Vīksna, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska,
Edgars Bārens, Jānis Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 9658
001 0077, paredzot zemes vienības sadalīšanu divās zemes vienībās atbilstoši šī lēmuma
grafiskajam priekšlikumam:
1.1.Esošā īpašuma sastāvā paliekošā zemes vienība ~ 1 ha platībā (grafiskajā pielikumā
zemes gabals Nr.1);
1.2.Atdalāmā zemes vienība 6.6 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:
2.1.1. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai;
2.1.2. Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts ceļi”,
2.2. zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
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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 9658 001 0077 robežu plānu. Projekta mērogs 1:5 000 vai 1:10 000,
2.6. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes
vienībām.
3. Atdalāmajai zemes vienībai ~ 6.6 ha platībā (grafiskajā pielikumā zemes gabals Nr.2),
piešķirt nosaukumu „Rozītes”.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.

9. §
Par nekustamā īpašuma 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, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska,
Edgars Bārens, Jānis Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu (kadastra numurs 9656 003 0150, atrodas Ipiķu
pagastā), kurš sastāv no 4 zemes vienībām 19.20 ha kopplatībā izveidojot divus nekustamos
īpašumus;
2. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir trīs neapbūvēta zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9656 002 0048, platība 6.10 ha, 9656 003 0150, platība 3.80 ha un 9656
003 0151, platība 5.40 ha, saglabāt nosaukumu „Skaras”
3. Atdalāmajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir viena neapbūvēta zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 9656 002 0027, platība 3.9 ha, piešķirt nosaukumu „Skariņas”.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
10. §
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
(G.Gladkins)
Izskatot Ināras Brigitas Kūķes, deklarētā adrese Viestura iela 4, Rūjiena, LV-4240, 2018.
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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, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska,
Edgars Bārens, Jānis Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu (kadastra numurs 9658 001 0014, atrodas Jeru
pagastā), kurš sastāv no 2 zemes vienībām 21.0 ha kopplatībā izveidojot divus nekustamos
īpašumus;
2. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir viena neapbūvēta zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 9658 003 0015, platība 13.5 ha, saglabāt nosaukumu „Embotes”
3. Atdalāmajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir viena neapbūvēta zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 9658 001 0014, platība 7.5 ha, piešķirt nosaukumu „Strazdiņi”.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
11. §
Par nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 9668 003 0090) 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 (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese
Vīksna, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska,
Edgars Bārens, Jānis Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.Nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 9668 003 0090, kas sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9668 003 0090, precizēt kopplatību no 16.70 uz 15.49 ha.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
12. §
Par nekustamā īpašuma „Ezeriņš” nomu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta 27.
punktu un Rūjienas novada pašvaldības 2014. gada 21. augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.15/2014 “Par neapbūvētu Rūjienas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu
nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.4. punktu,
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese
Vīksna, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska,
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Edgars Bārens, Jānis Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt …. no 2019. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim (nomas termiņš 5
gadi), zivsaimniecības vajadzībām, nekustamā īpašuma „Ezeriņš” zemes vienību 5.88 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0238.
2. Noteikt, ka nomnieks maksā zemes nodokli un nomas maksu 3,0 % 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.
3. Nomniekam ievērot ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumus, nepārsniegt projektā
paredzēto normālo ūdens līmeni (turpmāk NUL) un augstāko ūdens līmeni (turpmāk AUL), kas
īslaicīgi pieļaujams palu laikā. Ja ūdenskrātuves projektā nav noteikts NUL un AUL, tad
nomniekam griezties pie nozarē sertificēta speciālista, lai veiktu NUL un AUL aprēķinu, kas
nodrošina novadošo meliorācijas sistēmu būvju ilglaicīgu un drošu ekspluatāciju.
4. Ūdenskrātuves līmeņa pazemināšanu tādā apjomā, ka var tikt traucēta ūdens ņemšana
ugunsdzēsības vajadzībām, iepriekš saskaņot ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.
Nomniekam aizliegts norobežot piebraucamos ceļus ūdens ņemšanas vietai ugunsdzēsības
vajadzībām.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.
13. §
Par nekustamo īpašumu 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, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska,
Edgars Bārens, Jānis Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt personai sākot ar 2018. gada 1. decembri uz 10 gadiem nekustamo īpašumu
(kadastra numurs 9694 004 0046), kurš sastāv no zemes vienībām 4.0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 9694 004 0046 un 3.5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9694 004 0098.
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.
14. §
Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 9658 002 0103 nomu
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(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta 27. punktu un MK noteikumu Nr.350
”Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumiem " 7., 17. un 22.punktu,
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese
Vīksna, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska,
Edgars Bārens, Jānis Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt personai sākot no 2019. gada 1. janvāri līdz 2021. gada 31. decembrim (nomas
termiņš 3 gadi) nekustamā īpašuma (kadastra numurs 9658 002 0103) zemes vienību 0.5001 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 9658 002 0103 un zemes vienību 1.61 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 9658 002 0108.
2. Noteikt, ka nomnieks maksā zemes nodokli un nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā.
3. Nomas maksa palielināma, piemērojot koeficientu 1.5% uz laiku, līdz lietotājs sakārto
īpašuma tiesības uz namīpašumu.
4. 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 un lēmumiem.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
15. §
Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 9694 004 0065 nomu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta 27. punktu un MK noteikumu Nr.350
”Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumiem " 7., 17. un 22.punktu,
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese
Vīksna, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska,
Edgars Bārens, Jānis Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt personai sākot no 2019. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim (nomas
termiņš 3 gadi) nekustamā īpašuma „Rijas” (kadastra numurs 9694 004 0010) zemes vienību 2.3
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9694 004 0065.
2. Noteikt, ka nomnieks maksā zemes nodokli un nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā.
3. Nomas maksa palielināma, piemērojot koeficientu 1.5% uz laiku, līdz lietotājs sakārto
īpašuma tiesības uz namīpašumu.
4. 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 un lēmumiem.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
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16. §
Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu
apmaiņas partnerības projektā „Heritage in Europe – Appreciation, Respect, Tolerance”
(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, 1.9.6. uzdevumā
noteiktajam: veicināt bērnu un jauniešu piedalīšanos dažāda mēroga sacensībās, konkursos un
projektos un 2.2.3. uzdevumā noteiktajam: veicināt Rūjienas novadā savstarpēju sadarbību gan
pedagogu, gan bērnu, gan jauniešu aktivitāšu kopīgos projektos, Erasmus + programmas projekta
pieteikuma Nr.2018-1-DE03-KA229-047294_6 2018.gada 6.septembra apstiprināšanas lēmumu
Nr.8.-11.1/6072 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, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska, Edgars
Bārens, Jānis Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.

Atbalstīt Rūjienas vidusskolas dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus+
Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerības projektā „Heritage in Europe –
Appreciation, Respect, Tolerance”.
Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2018.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.augustam.
Noteikt projekta kopējās izmaksas 26 760,00 EUR, kur Eiropas Savienības budžeta
finansējums ir 100% jeb 26 760,00 EUR.
Par projekta īstenotāju un atbildīgo noteikt Rūjienas vidusskolas direktoru.

Sēdi slēdz plkst. 11.00

Sēdes vadītājs

(personiskais paraksts)

Guntis Gladkins

Protokoliste

(personiskais paraksts)

Inta Ferdere

2018.gada 22.oktorbī

