RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90009115162
Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240
tālr. 64263149, 64263706e – pasts: rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv
DOMES SĒDES PROTOKOLS
Rūjienā
2018.gada 15.novembrī
Nr. 16
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:
Izpilddirektors Ivo Virsis
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 15.novembra
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, 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 Rūjienas novada pašvaldības domes 2018.gada 15.novembra sēdes darba kārtību.
Darba kārtība:
1. PSIA “Rūjienas siltums” valdes locekļa G.Vēvera atskaite par darba rezultātiem
2. Par projekta “No lokālā uz globālo – vides ekspedīcija kā mācību pieeja globālās izglītības
apguvei vispārizglītojošā skolā” īstenošanu
3. Par grozījumiem Rūjienas novada pašvaldības domes 18.10.2018. lēmumā (prot.Nr.15, 1§)
“Par aizņēmumu PSIA “Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanai ES Kohēzijas
fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” īstenošanai”
4. Par Meta izstrādi ēku kompleksa Rīgas ielā 8, restaurācijai, pārbūvei un teritorijas
labiekārtošanai konkursa žūrijas komisijas un nolikuma apstiprināšanu
5. Par Rūjienas mūzikas skolas teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijas meta izstrādes
konkursa žūrijas komisijas un tehniskās specifikācijas apstiprināšanu
6. Par Rūjienas novada pašvaldībai piederošo SIA „Altius Parks” kapitāla daļu atsavināšanu
7. Par finansiālu atbalstu fondam ''Sibīrijas bērni''
8. Par Ziemassvētku apsveikumu paciņu iegādi
9. Par Rūjienas novada attīstības programmas 2019-2025.gadam izstrādes uzsākšanu
10. Par Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju
nolikuma apstiprināšanu
11. Par grozījumiem Sociālā aprūpes centra “Lode” nolikumā
12. Par SAC “Lode” maksas pakalpojumu apstiprināšanu
13. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamajam īpašumam Pentes iela 2, Rūjienā,
Rūjienas novadā
14. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Sildedži”
15. Par nekustamo īpašumu „Skrodeļi” nomu
16. Par nekustamā īpašuma „Teikas” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanu
17. Par zemes ierīcības projekta „Lāčplēši” apstiprināšanu
18. Par nekustamā īpašuma „Robežnieki” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanu
19. Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem - kravas pašizgāzējs
ar manipulatoru Mercedes Benz 1823

1. §
Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes locekļa G.Vēvera atskaite par darba
rezultātiem
(G.Vēveris)
Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris sniedz deputātiem atskaiti par
uzņēmuma darba rezultātiem saskaņā ar 2013.gada 12.aprīlī noslēgto Deleģēšanas līgumu
Nr.23/2013.

2. §
Par projekta “No lokālā uz globālo – vides ekspedīcija kā mācību pieeja globālās izglītības
apguvei vispārizglītojošā skolā” īstenošanu
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(G.Gladkins)
Rūjienas vidusskola piedalījās LR Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā konkursā
“Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas
finanšu instrumenta projektu atlase” izvirzot projekta mērķi: sekmēt izglītojamo izpratni par
lokālās rīcības nozīmīgumu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā un stiprināt pedagogu
profesionālo kompetenci globālās izglītības integrēšanā izglītības saturā atbilstoši lietpratībā
balstīta izglītības satura reformas nostādnēm. Konkursā iesniegtais projekts ir atbalstīts un šī
projekta ietvaros tiks īstenots apmācības kurss pedagogiem par globālo izglītību izstrādi un
īstenošanu, tiks izstrādāts un izdots mācību līdzeklis globālajā izglītībā un īstenotas praktiskas
meistarklases izglītojamiem globālajā izglītībā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, LR Izglītības
un zinātnes ministrijas organizētā atklātā konkursa “Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās
izglītības palielināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta projektu atlase” rezultātiem
un „Rūjienas novada attīstības programmas 2012 – 2018 gadam” 1.2.2. uzdevumam: nodrošināt
sistemātisku metodisko palīdzību vispārizglītojošajām izglītības iestādēm, t.sk. metodisko
izstrādņu krājumu izveide izglītības iestādēs un izglītojamo inovatīvu un interaktīvu prasmju
attīstīšana skolēniem t.sk. arī izstrādāti mācību materiāli,
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna
Ločmele, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš,
Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Īstenot projektu “No lokālā uz globālo – vides ekspedīcija kā mācību pieeja globālās izglītības
apguvei vispārizglītojošā skolā”.
2. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2018.gada 30.oktobra līdz 2019.gada 31.maijam.
3. Noteikt projekta kopējās izmaksas 19 555,00 EUR, t.sk. 50% - t.i. 9 977,50 EUR GENE
(Globālās izglītības tīkls Eiropā) finansējums un 50% - t.i. 9 977,50 EUR valsts budžeta
līdzfinansējums.
4. Par projekta īstenotāju un vadītāju noteikt Rūjienas vidusskolu.
5. Par atbildīgo projekta uzraudzībā noteikt Finanšu nodaļas vadītāju.
3. §
Par grozījumiem Rūjienas novada pašvaldības domes 18.10.2018. lēmumā (prot.Nr.15, 1§)
“Par aizņēmumu PSIA “Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanai ES Kohēzijas
fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” īstenošanai”
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta
pirmās daļas 19.punktu, 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”, 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§) un 2018.gada
18.oktobra Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes lēmumu “Par aizņēmumu PSIA “Rūjienas
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siltums” pamatkapitāla palielināšanai ES Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” īstenošanai” (prot.Nr.15, 1§),
Atklāti balsojot: ar 11 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna
Ločmele, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš,
Aiga Siliņa); PRET – 3 (Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Edgars Bārens); ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
1. Papildināt Lēmuma 1.punktu aiz vārdiem “2018.gadā” ar vārdiem “un 2019.gadā”.
2. Aizstāt Lēmuma 1.punktā ciparu „5” ar ciparu „3”.
3. Aizstāt Lēmuma 2.punktā vārdu “marta” ar vārdu “septembra”.
4. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 15.novembrī.
4. §
Par Meta izstrādi ēku kompleksa Rīgas ielā 8, restaurācijai, pārbūvei un teritorijas
labiekārtošanai konkursa žūrijas komisijas un nolikuma apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas cita starpā
nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Publisko iepirkumu likuma 8.panta otro daļu,
Rūjienas novada domes 2018.gada 8.novembra Finanšu komitejas atzinumu,
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna
Ločmele, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš,
Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Konkursa Meta izstrādi ēku kompleksa Rīgas ielā 8, restaurācijai, pārbūvei un teritorijas
labiekārtošanai norises nodrošināšanai, izveidot un apstiprināt žūrijas komisija šādā
sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs
Ivo Virsis
Rūjienas
novada
pašvaldības
izpilddirektors
Komisijas locekļi
Anita Rumbiņa arhitekte
Inta Vanaga
Kocēnu novada būvvaldes arhitekte
Līga Martinsone Attīstības nodaļas vadītāja
Guna Ķibere
Rūjienas novada Kultūras un tūrisma
centra vadītāja
Dairis Lācis
Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Atbildīgais sekretārs
2. Apstiprināt konkursa „Meta izstrāde Rūjienas Amatu sētas izveidei Rīgas ielā 8, Rūjienā”
nolikumu.
3. Atbildīgs par lēmuma izpildi Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors Ivo Virsis.
Pielikumā: Tehniskā specifikācija (darba uzdevums) konkursam Meta izstrāde Rūjienas Amatu
sētas izveidei Rīgas ielā 8, Rūjienā.

5
5. §
Par Rūjienas mūzikas skolas teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijas meta izstrādes
konkursa žūrijas komisijas un tehniskās specifikācijas apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas cita starpā
nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Publisko iepirkumu likuma 8.panta otro daļu,
Rūjienas novada domes 2018.gada 8.novembra Finanšu komitejas atzinumu,
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna
Ločmele, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš,
Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Konkursa “Rūjienas mūzikas skolas teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijas meta
izstrāde” norises nodrošināšanai, izveidot un apstiprināt žūrijas komisija šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs
Ivo Virsis
Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas locekļi
Dairis Lācis
Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Gunta Kalniņa
Rūjienas mūzikas skolas direktore
Līga Martinsone Attīstības nodaļas vadītāja
Inta Vanaga
Kocēnu novada būvvaldes arhitekte
Anita Rumbiņa Arhitekte
Atbildīgais sekretārs
2. Apstiprināt konkursa „Rūjienas mūzikas skolas teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijas
meta izstrāde” nolikumu.
3. Atbildīgs par lēmuma izpildi Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors Ivo Virsis.
4. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedības sekretārei Intai Ferderei triju darba dienu laikā
pēc Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma
norakstu Attīstības nodaļas vadītājai Līga Martinsone un Administratīvās nodaļas vadītājai
Daigai Vanagai.
Pielikumā: Tehniskā specifikācija (darba uzdevums) konkursam Rūjienas mūzikas skolas
teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijas meta izstrāde.

6. §
Par Rūjienas novada pašvaldībai piederošo SIA „Altius Parks” kapitāla daļu atsavināšanu
(G.Gladkins)
Rūjienas novada dome 2015.gada 17.decembrī pieņēma lēmumu Par Rūjienas novada
pašvaldības tiešo līdzdalību SIA ”Altius Parks” (protokols Nr.11, 9§) ar kuru nolēma veikt
nepieciešamās darbības, lai izbeigtu Rūjienas novada pašvaldības dalību SIA ”Altius Parks”,
reģistrācijas Nr.44103015852, komercdarbībā, atsavinot Rūjienas novada pašvaldībai piederošās
kapitāldaļas, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 2018.gada 25.aprīlī tika pieņemts
lēmums Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesību izlietojuma uz Rūjienas novada pašvaldībai
piederošām SIA ”Altius Parks” un Rūjienas novada pašvaldībai piederošo kapitālu daļu pārdošanu
(protokols Nr. 7, 2§).
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Saskaņā ar 2018.gada 23.oktobra Grant Thornton Baltic SIA novērtējumu SIA ”Altius
Parks” 3785 kapitāldaļu, kas kopā sastāda 0,95537% no sabiedrības pamatkapitāla, iespējamā
tirgus vērtība pēc stāvokļa uz 2018.gada 9.oktobri ir noteikta EUR 1075,- (viens tūkstotis
septiņdesmit pieci euro).
Saskaņā ar 2018.gada 9.oktobrī Uzņēmuma līgumu Nr. 73B/2018 starp Grant Thornton
Baltic SIA un Rūjienas novada pašvaldību, samaksa par kapitāla daļu novērtēšanu ir EUR darbu
EUR 250 (divi simti piecdesmit euro) un PVN 21% no minētās summas EUR 52,50, kopā EUR
302,50 (trīs simti divi euro 50 centi). Ir ierosinājums minēto summu pievienot novērtējumam, līdz
ar to nosakot pārdošanas cenu EUR 1377,50 (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit septiņi 50
centi).
Ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 8.novembra atzinumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 138.panta pirmo daļu, 140.panta
pirmās daļas 3.punkta, 141.pantu, 142.panta trešo daļu, 143.panta pirmo daļu, Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu un
ņemot vērā 2018.gada 23. oktobra veikto Grant Thornton Baltic SIA novērtējumu SIA “Altius
Parks” 3785 kapitāldaļu, kas kopā sastāda 0,95537% no sabiedrības pamatkapitāla,
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna
Ločmele, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš,
Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Pārdot Rūjienas novada pašvaldībai piederošās SIA Altius Parks (reģistrācijas Nr.44103015852,
juridiskā adrese – Rūjienas arodģimnāzija, Virķēni, Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads, LV4218.) 3785 (trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit piecas) kapitāla daļas, kas kopā sastāda
0,95537% no sabiedrības pamatkapitāla, saskaņā ar pārdošanas noteikumiem.
2. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldībai piederošās SIA Altius Parks kapitāla daļu pārdošanas
noteikumus (pielikumā).
3. Uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai rīkot SIA Altius Parks kapitāla daļu izsoli
atbilstoši apstiprinātajiem pārdošanas noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.
4. Pilnvarot Rūjienas novada domes priekšsēdētāju parakstīt SIA Altius Parks kapitāla daļu
atsavināšanas līgumu.
5. Kapitāla daļu pārdošanas rezultātā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi Rūjienas novada pašvaldības
budžetā.
6. Lēmumu par SIA ”Altius Parks” kapitāla daļu pārdošanu publicēt Rūjienas novada pašvaldības
mājaslapā www.rujiena.lv, informāciju par to, kur var iepazīties ar pārdošanas noteikumiem
publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
7. Par šī lēmuma izpildi atbild novada Rūjienas pašvaldības izpilddirektors.

7. §
Par finansiālu atbalstu fondam ''Sibīrijas bērni''
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība
kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), un 21.panta
pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, fonda ''Sibīrijas bērni'’ iesnieguma (saņemts pašvaldībā 24.10.2018. Reģ.nr.
RNP/2-1/18/986), Izglītības, kultūras un sporta un Finanšu komiteju 08.11.2018. atzinumiem,
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Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna
Ločmele, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš,
Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. atbalstīt fonda ''Sibīrijas bērni'' projektiem - konferencei un koncertam ''Aizvestajiem'' par
godu 1941.gadā izsūtīto piemiņai, bērnu zīmējumu-sacerējuma konkursa organizēšanai,
filmas ''Tālie Austrumi, Zeja, Sivaki un Vladivostoka” montāžai, ekspedīcijas uz Tomskas
apgabalu organizēšanai un operatora ceļa izdevumu segšanai;
2. piešķirt finansējumu 250,00 EUR (divi simti piecdesmit eiro 00 centi), slēdzot finansējuma
līgumu;
3. finansējumu paredzēt no Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada budžeta;
4. Atbildīgs par lēmuma izpildi Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors Ivo Virsis.
8. §
Par Ziemassvētku apsveikumu paciņu iegādi
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām ” 41.panta 3.punktu un ņemot vērā 08.11.2018.
Sociālo lietu komitejas atzinumu,
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna
Ločmele, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš,
Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Iegādāties Ziemassvētku apsveikumu paciņas Rūjienas novada administratīvajā teritorijā
deklarētām personām, kurām Rūjienas novada Sociālais dienests piešķīris aprūpes mājās
pakalpojumu.
2. Vienas ziemassvētku apsveikuma paciņas vērtība EUR 10,00 (desmit euro 00 centi).
Ziemassvētku apsveikuma paciņu iegādes izdevumus segt no Sociālā dienesta 2018.gada
budžeta līdzekļiem

9. §
Par Rūjienas novada attīstības programmas 2019-2025.gadam izstrādes uzsākšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta
3.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un 10.pantu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 22.panta 1. un 2.daļu,
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna
Ločmele, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš,
Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt Rūjienas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādi.
2.Noteikt par programmas izstrādi atbildīgo personu Rūjienas novada pašvaldības Attīstības
nodaļas vadītāju Līgu Martinsoni.
3. Izveidot novada attīstības programmas izstrādes vadības grupu šādā sastāvā:
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- Rūjienas novada domes priekšsēdētājs Guntis Gladkins
- Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors Ivo Virsis
- Kultūras un tūrisma centra vadītāja Guna Ķibere
- Attīstības nodaļas vadītāja Līga Martinsone
- Rūjienas novada domes deputāte Inese Vīksna
4. Apstiprināt Rūjienas novada attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu un izpildes
termiņus saskaņā ar pielikumu.
5. Paziņojumu par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas
lapā www.rujiena.lv un laikrakstā “Rūjienas Vēstnesis”.
6. Lēmumu par attīstības programmas izstrādi nosūtīt Vidzemes plānošanas reģionam un ievietot
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

10. §
Par Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju
nolikuma apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un
nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumu, 41.panta 2.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas)un
08.11.2018. finanšu komitejas atzinumu
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna
Ločmele, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš,
Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju
nolikumu.
2. Atbildīgs par lēmuma izpildi Rūjienas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntis
Gladkins.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.janvāri.

11. §
Par grozījumiem Sociālā aprūpes centra “Lode” nolikumā
(G.Gladkins)
Rūjienas novada dome ir izskatījusi Rūjienas novada pašvaldības sociālās aprūpes centra
”Lode” (turpmāk SAC “Lode”) direktores E.Reiziņas 2018. gada . 7 novembra iesniegumu ”Par
grozījumiem Sociālā aprūpes centra “Lode” nolikumā” (reģistrēts pašvaldības lietvedībā
07.11.2018. Nr. RNP/2-1/18/1042), ar kuru viņa lūdz Sociālā aprūpes centra “Lode” nolikumā
(apstiprināts 2014. gada 13. februāra lēmumu (prot.Nr. 3;12#), kurā noteikts, ka pašvaldības
iestādes vadītājam, iestādes funkciju izpildei ir tiesības parakstīt piegādes un pakalpojumu
līgumus, kuru līguma summa nav lielāka par 4000 euro. Patreiz sociālās aprūpes centra “Lode”
sniegtā pakalpojuma maksa ir 450 euro mēnesī. 450 euro x 12 mēneši = 5400 euro- pēc šiem
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aprēķiniem redzams, ka aprūpes centra sniegto pakalpojumu līgumus, kuru mēneša maksa ir
lielāka par 333 euro iestādes vadītājs nav tiesīgs parakstīt.
Izvērtējot iesnieguma pamatotību, pamatojoties uz likuma Pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 08.11.2018. finanšu komitejas atzinumu
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna
Ločmele, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš,
Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus SAC “Lode” nolikumā.
2. Noteikt, ka Sociālā aprūpes centra direktorei, iestādes funkciju izpildei, ir tiesības parakstīt
piegādes un pakalpojumu līgumus, kuru summas nav lielāka par 6000,00 EUR (seši
tūkstoši eiro 00 centi).
3. Atbildīgs par lēmuma izpildi Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors Ivo Virsis.
4. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.janvāri.

12. §
Par maksas pakalpojumiem Sociālā aprūpes centrā „Lode”
(G.Gladkins)
Izskatot SAC „Lode” direktores iesniegumu un pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 28.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, un
21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 27.05.2013. Ministru kabineta noteikumiem
Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” un 2014.gada 23.oktobra Rūjienas
novada domes sēdē apstiprinātajiem noteikumiem „Par Rūjienas novada pašvaldības, tās iestāžu
un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un
izcenojumu apstiprināšanas kārtību”,
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna
Ločmele, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš,
Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt šādus maksas pakalpojumus Sociālās aprūpes centrā „Lode”:
1.1. Uzturēšanās maksu 485,00 EUR (četri simti astoņdesmit pieci euro 00 centi) 1
(vienam) klientam mēnesī Rūjienas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrā
„Lode”;
1.2. Klientu ēdināšanas izdevumu apmērs dienā 2,30 EUR (divi euro 30 centi) 1 (vienam)
klientam Rūjienas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrā “Lode”.
2. Lēmuma izpildes nodrošināšanu uzdot Sociālās aprūpes centra „Lode” direktorei.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1. janvāri.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Rūjienas novada domes 19.10.2017. lēmumu „Par maksas
pakalpojumiem Sociālās aprūpes centrā “Lode”” (prot.Nr.13, 3§).
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13. §
Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamajam īpašumam Pentes iela 2, Rūjienā,
Rūjienas novadā
(G.Gladkins)
Izskatot akciju sabiedrības “Latvenergo”, reģistrācijas Nr.40003032949, juridiskā adrese
Pulkveža Brieža iela 12, Rīga LV-1230, 2018.gada 05.novembra elektroniski parakstītu
iesniegumu Nr.01VD00-13/3490 (reģistrēts Rūjienas novada pašvaldības lietvedības sistēmā
2018.gada 06.novembrī, reģ. nr. RNP/1-1/18/1035) par atkārtotu lēmuma pieņemšanu par zemes
vienību apvienošanu un sadalīšanu Pentes ielā 2, Rūjienā,
Rūjienas novada dome KONSTATĒ:
1.Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rūjienas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā
Nr.195 uz AS “Latvenergo” vārda reģistrēts nekustamais īpašums Pentes iela 2, Rūjiena, Rūjienas
novads (kadastra Nr.9615 006 1901), kas sastāv no:
1.1.zemes vienības, kadastra apzīmējums 9615 006 1901, platība 9279m2 uz kuras atrodas ēkas ar
kadastra apzīmējumu 9615 006 1901 001 (administratīvā ēka), 9615 006 1901 002 (garāža) un
9615 006 1901 003 (slēgtais transformatora punkts);
1.2.zemes vienības, kadastra apzīmējums 9615 006 1902, platība 2532m2.
2. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem nekustamais īpašums (kadastra
Nr.9615 006 1901) Pentes iela 2, Rūjienā sastāv no:
2.1.zemes vienības, kadastra apzīmējums 9615 006 1901, platība 9279m2 uz kuras atrodas
zemesgrāmatā reģistrētas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9615 006 1901 001 (administratīvā ēka),
9615 006 1901 002 (garāža) un 9615 006 1901 003 (slēgtais transformatora punkts). Zemes
vienībai un ēkām piešķirta adrese Pentes iela 2, Rūjiena, Rūjienas novads. Zemei noteikts
lietošanas mērķis - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas,
naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas
un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201);
2.2.zemes vienības, kadastra apzīmējums 9615 006 1902, platība 2532m2 uz kuras atrodas
zemesgrāmatā nereģistrētas būves - kadastra apzīmējums 9615 006 1902 001 LMT iekārtu
konteiners (tiesiskais valdītājs SIA Latvijas Mobilais Telefons) un antenu balsts – tornis (tiesiskais
valdītājs SIA “Latvenergo”). Zemei un būvēm nav piešķirta adrese. Zemei noteikts lietošanas
mērķis - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un
notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201).
3.Akciju sabiedrība “Latvenergo” lūdz atļauju zemes ierīcības projekta izstrādei Pentes ielā 2,
Rūjienā, Rūjienas novadā, apvienojot un sadalot zemes gabalus ar kadastra apzīmējumu 9615 006
1901, platība 9279m2 un kadastra apzīmējumu 9615 006 1902, platība 2532m2 un izveidot trīs
zemes vienības - zemes gabals nr.1 ar platību 515m2, zemes gabals nr.2 ar platību 4561m2 un
zemes gabals nr.3 ar platību 6735m2, saskaņā ar zemes ierīcības priekšlikumu.
4. Atbilstoši Rūjienas novada pašvaldības teritorijas plānojumam nekustamais īpašums Pentes ielā
2, Rūjienā ar kadastra Nr.9615 006 1901 atrodas teritorijā, kurai plānotā (atļautā) izmantošana
noteikta – ražošanas un tehniskās apbūves teritorija (JRT).
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21. panta 27. punktu, Administratīvā procesa
likuma 55.panta 1.punktu, Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, Zemes ierīcības likuma 7.panta
1.punktu un 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 02.08.2016 MK noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 11.2. apakšpunktu, 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 un Zemes komisijas 2018.gada 08.novembra sēdes atzinumu,
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna
Ločmele, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš,
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Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Pentes iela 2, Rūjienā,
Rūjienas novadā, kadastra Nr. 9615 006 1901, paredzot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
9615 006 1901 un ar kadastra apzīmējumu 9615 006 1902 apvienošanu un sadalīšanu trīs
atsevišķās zemes vienībās atbilstoši šī lēmuma grafiskajam pielikumam:
1.1. Zemes vienība 515m2 platībā (grafiskajā pielikumā zemes vienība Nr.1);
1.2. Zemes vienība 4561m2 platībā (grafiskajā pielikumā zemes vienība Nr.2);
1.3. Zemes vienība 6735m2 platībā (grafiskajā pielikumā zemes vienība Nr.3).
Veicot zemes ierīcības projekta izstrādi un kadastrālo uzmērīšanu, izveidoto zemes vienību
platības var tikt precizētas.
2.Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei:
2.1.zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
2.1.1.to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas zemes
ierīcības projekta teritorijā;
2.1.2.zemes gabala īpašnieku;
2.1.3.citām institūcijām atbilstoši LR 02.08.2016. MK noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” prasībām,
2.2.izstrādāt saskaņā ar Rūjienas novada domes 2012. gada 19. jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr. 9 „Par Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012 - 2024. gadam”,
2.3.konkretizēt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus,
2.4.zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķu priekšlikums,
2.5.zemes vienību adresācijas/nosaukuma priekšlikums,
2.6.kā kartogrāfisko materiāla pamatni izmantot aktuālu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9615 006 1901 un 9615 006 1902 robežu plānu. Projekta mērogs 1:1000 vai 1:2000,
2.7.izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes
vienībām.
Pielikumā:

Zemes ierīcības projekta priekšlikums zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9615
006 1902 un 9615 006 1901 apvienošanai un sadalīšanai

*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.

14. §
Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Sildedži”
(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, Inguna
Ločmele, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš,
Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
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1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Sildedži” ar kadastra
apzīmējumu 9658 004 0178, paredzot zemes vienības sadalīšanu trīs zemes vienībās atbilstoši šī
lēmuma grafiskajam priekšlikumam:
1.1.Esošā īpašuma „Sildedži” sastāvā paliekošā zemes vienība ~ 2.5 ha platībā (grafiskajā
pielikumā zemes gabals Nr.1);
1.2.Atdalāmā zemes vienība 16.5 ha platībā (grafiskajā pielikumā zemes gabals Nr.2)
lauksaimniecībā izmantojamā zeme iekļaujama jauna īpašuma sastāvā.
1.3.Atdalāmā zemes vienība 15.8 ha platībā (grafiskajā pielikumā zemes gabals Nr.3) meža
zeme 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 akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts ceļi”,
2.2. zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
2.2.1. to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas zemes
ierīcības projekta teritorijā;
2.2.2. zemes gabala īpašnieku;
2.2.3. citām institūcijām atbilstoši LR 02.08.2016. MK noteikumu Nr. 505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām,
2.3. izstrādāt saskaņā ar Rūjienas novada domes 2012. gada 19. jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr. 9 „Par Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012 - 2024. gadam”,
2.4. konkretizēt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus,
2.5. kā kartogrāfisko materiāla pamatni izmantot aktuālu zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9658 004 0178 robežu plānu. Projekta mērogs 1:5 000 vai 1:10 000,
2.6. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes
vienībām.
3. Piešķirt jaunu nosaukumu atdalāmajām zemes vienībām:
3.1. 16.5 ha platībā (grafiskajā pielikumā zemes gabals Nr.2), piešķirt nosaukumu „Lauku
Sildedži”;
3.2. 15.8 ha platībā (grafiskajā pielikumā zemes gabals Nr.3), piešķirt nosaukumu „Meža
Sildedži”.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.

15. §
Par nekustamo īpašumu „Skrodeļi” 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, Inguna
Ločmele, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš,
Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
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1.Iznomāt E.S. sākot ar 2019. gada 1. janvāri uz 10 gadiem nekustamo īpašumu „Skrodeļi”
(kadastra numurs 9694 002 0126), kurš sastāv no zemes vienības 4.01 ha kopplatībā ar kadastra
apzīmējumu 9694 002 0126.
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.
16. §
Par nekustamā īpašuma „Teikas” 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, Inguna
Ločmele, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš,
Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Teikas” (kadastra numurs 9694 002 0077, atrodas
Vilpulkas pagastā), kurš sastāv no 5 zemes vienībām 21.30 ha kopplatībā izveidojot trīs
nekustamos īpašumus;
2. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir viena apbūvēta zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9694 002 0077, platība 0.6 ha un viena neapbūvēta zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 9694 002 0078, platība 1.30 ha, saglabāt nosaukumu „Teikas”
3. Atdalāmajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir viena neapbūvēta zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 9694 004 0025, platība 11.7 ha, piešķirt nosaukumu „Teikas Lauri”.
4. Atdalāmajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir divas neapbūvētas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9694 003 0010, platība 2.40 ha un 9694 003 0013, platība 5.3 ha
piešķirt nosaukumu „Teikas meži”;
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.

17. §
Par zemes ierīcības projekta „Lāčplēši” apstiprināšanu
(G.Gladkins)
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
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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, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna
Ločmele, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš,
Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 001 0006 sadalīšanai
izstrādāto zemes ierīcības projektu „Lāčplēši”;
2. Zemes vienība 1.9 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes gabals Nr.1
ar kadastra apzīmējumu 9658 001 0240), tiek saglabāta nekustamā īpašuma „Lāčplēši” sastāvā,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101;
3. Zemes vienību 2.1 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes gabals Nr.2
ar kadastra apzīmējumu 9658 001 0241, kas atdalīta no īpašuma „Lāčplēši”, iekļaut vienā īpašumā
ar zemes gabalu Nr. 3 un esošo zemes vienību 3.5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9658 001
0073, piešķirot jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Lāčplēsīši” un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101;
4. Zemes vienību 2.7 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes gabals Nr.3
ar kadastra apzīmējumu 9658 001 0242, kas atdalīta no īpašuma „Lāčplēši”, iekļaut vienā īpašumā
ar zemes gabalu Nr. 2 un esošo zemes vienību 3.5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9658 001
0073, piešķirot jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Lāčplēsīši” 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.
18. §
Par nekustamā īpašuma „Robežnieki” 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, Inguna
Ločmele, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš,
Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Robežnieki” (kadastra numurs 9694 005 0016,
atrodas Vilpulkas pagastā), kurš sastāv no 7 zemes vienībām 83.52 ha kopplatībā izveidojot divus
nekustamos īpašumus;
2. Atdalāmajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 9694 004 0093, platība 9.2 ha, piešķirt nosaukumu „Madis”;
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3. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir sešas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 9694 005 0016, platība 10.30 ha, 9694 005 0017, platība 15.0, 9694 005 0018,
platība 5.7 ha, 9694 004 0004, platība 8.4 ha, 9694 005 0090, platība 14.55 ha, 9694 005 0091,
platība 20.37 ha saglabāt nosaukumu „Robežnieki”.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
19. §
Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem - kravas pašizgāzējs
ar manipulatoru Mercedes Benz 1823
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g)
apakšpunktu un 2014.gada 23.oktobra Rūjienas novada domes sēdē apstiprinātajiem noteikumiem
“Par Rūjienas novada pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu
izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtību”,
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna
Ločmele, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš,
Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sekojošu kravas pašizgāzēja ar manipulatoru Mercedes Benz 1823
pakalpojuma (transportēšana un iekraušanas darbi) izcenojumu:
Cena
Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

EUR
(bez PVN)

1.

Kravas pašizgāzējs ar manipulatoru Mercedes Benz
1823

stunda

2.

Atļaut slēgt līgumus par lēmuma 1.punktā noteikto maksas pakalpojumu.

3.

Rūjienas novada pašvaldības Finanšu nodaļai kontrolēt lēmuma izpildi.

Sēdi slēdz plkst. 11.00

Sēdes vadītājs

(personiskais paraksts)

Guntis Gladkins

Protokoliste

(personiskais paraksts)

Inta Ferdere

2018.gada 20.novemrbī

34,95

