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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Rūjienā
2018.gada 20.decembrī

Nr. 17

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
Guna Ķibere
Ilze Leska
Jānis Galzons
Armands Taims
Aiga Siliņa
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Izpilddirektors Ivo Virsis
Finanšu nodaļas vadītāja Anete Āre
Administratīvās nodaļas vadītāja Daiga Vanaga

Sēdē nepiedalās: deputāti Modris Karselis, Dairis Šmits, Edgars Bārens - attaisnojošu iemeslu
dēļ
Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā
Domes sēdes vadītājs G.Gladkins aicina deputātus balsot par 2018.gada 20.decembra Rūjienas
novada pašvaldības domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu.

Atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inese
Vīksna, Inguna Ločmele, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis
Galzons, Armands Taims, Aiga Siliņa); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības domes 2018.gada 20.decembra sēdes darba kārtību.
Darba kārtība:

1. Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un
sociālo garantiju nolikums
2. Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības administratīvās nodaļas nolikumā
3. Par izmaiņām Rūjienas novada “Noteikumi par komandējuma noformēšanas, atskaites
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iesniegšanas un izdevumu atlīdzināšanas kārtību”
4. Par Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
5. Par PSIA “Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanu
6. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu apstiprināšanu
7. Par projekta „Rūjienas novada jauniešu mobilais darbs” īstenošanu
8. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada 26.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.5/2018 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada
budžetu”” apstiprināšanu
9. Par saistošo noteikumu Nr.15/2018 „Grozījumi Rūjienas novada domes 2014.gada
13.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par materiāliem pabalstiem Rūjienas
novadā”” apstiprināšanu
10. Par saistošo noteikumu Nr.16/2018 “Grozījumi Rūjienas novada domes 2017.gada
16.novembra saistošajos noteikumos Nr.13/2017 “Par sociālās palīdzības pabalstiem
Rūjienas novadā” apstiprināšanu
11. Par zemes nomu Mākoņu ielā 5, Rūjienā, Rūjienas novadā
12. Par zemes nomu Bumbieru ielā 1, Rūjienā, Rūjienas novadā
13. Par zemes nomu Smiltenes ielā 5, Rūjienā, Rūjienas novadā
14. Par zemes nomu Ķiršu ielā 22, Rūjienā, Rūjienas novadā
15. Par nekustamo īpašumu „Alejas” nomu
16. Par nekustamo īpašumu „Alksnīši” nomu
17. Par zemes ierīcības projekta „Jaunkalniņi” apstiprināšanu
18. Par zemes ierīcības projekta „Rozes” apstiprināšanu
19. Par zemes nomu Skolas ielā, Rūjienā, Rūjienas novadā
20. Par deleģējuma līgumu slēgšanu ar Kocēnu novada domi par Būvvaldes pakalpojumu
sniegšanu
21. Par pašvaldības līdzfinansējumu komplekso pusdienu daļējai apmaksai Rūjienas
vidusskolas izglītojamiem
22. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
23. Par zemes nomu Mākoņu ielā 11, Rūjienā, Rūjienas novadā

1. §

Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un
sociālo garantiju nolikumā
(G.Gladkins)

Pamatojoties uz Latvijas Republikas valsts kontroles, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, kas cita starpā nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu
nolikumus, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos
normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas un 06.12.2018. finanšu komitejas atzinumu
atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna
Ločmele, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa,
Dana Alpeusa, Inese Vīksna); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1.
Apstiprināt izmaiņas Rūjienas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības
un sociālo garantiju nolikuma punktā, izsakot tos sekojošā redakcijā:
1.

Punktu izteikt jaunā redakcijā:
28. Deputātu apmaksāto nostrādāto stundu skaits mēnesī ir neierobežots.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Administratīvās nodaļas vadītāja Daiga Vanaga.
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3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram Ivo Virsim
Pielikumā: Rūjienas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo
garantiju nolikums

2. §

Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības administratīvās nodaļas nolikumā
(G.Gladkins)

Pamatojoties uz 2017.gada 12.decembrī noslēgto līgumu Nr. MCL175094 ar SIA “Media
Control” par darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu sniegšanu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas cita starpā nosaka, ka tikai dome var
apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas un
06.12.2018. finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR (Guntis Gladkins,
Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna Ločmele, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons,
Armands Taims, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Rūjienas novada pašvaldības ”Administratīvās nodaļas nolikums”:
Aizstāt 12.punktā tekstu “ar rīkojumu pilda juriskonsults” ar tekstu “ar izpilddirektora
rīkojumu iecelts cits darbinieks”.
Izslēgt punktu ”26’’ un apakšpunktus ”26.1.”, ”26.2.”, ”26.3.”, ”26.4.”, ”26.5. ”, ”26.6.”, un
”26.7. ”.
2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Administratīvās nodaļas vadītāja Daiga Vanaga.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram Ivo Virsim
Pielikumā: Rūjienas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo
garantiju nolikums
3. §

Par izmaiņām Rūjienas novada “Noteikumi par komandējuma noformēšanas, atskaites
iesniegšanas un izdevumu atlīdzināšanas kārtību”
(G.Gladkins)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas cita
starpā nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, 41.panta pirmās daļas
2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi,
nolikumi, instrukcijas un 06.12.2018. finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: ar 12 balsīm
PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna Ločmele, Guna Ķibere, Ilze
Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese
Vīksna); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Rūjienas novada pašvaldības “Noteikumi par komandējuma
noformēšanas, atskaites iesniegšanas un izdevumu atlīdzināšanas kārtību” 9.punktā aizstājot
vārdu “Finanšu” ar “Administratīvajā”.
2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Administratīvās nodaļas vadītāja Daiga Vanaga.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram Ivo Virsim
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Pielikumā: Rūjienas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo
garantiju nolikums
4. §

Par Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
(G.Gladkins)

Pamatojoties uz Sociālās aprūpes centra “Lode” direktores E.Reiziņas iesniegumu
(reģistrēts Rūjienas novada pašvaldības lietvedībā 07.11.2018. Nr.RNP/2-1/18/1044, likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.pantu, 11.panta pirmo daļu un 3.pielikumu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību amatu
katalogs”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”,
Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumiem “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru,
profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām” 08.11.2018. finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars
Zariņš, Inguna Ločmele, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars
Kalniņš, Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) sarakstu.
1. Svītrot Pašvaldības iestādes “Sociālās aprūpes centrs “Lode”” amata aprūpētāja 1(vienu)
štata vietu, saime 39, mēnešalgu grupa 3, IA līmenis.
2.Papildināt Pašvaldības iestādes “Sociālās aprūpes centrs “Lode”” ar 1 (vienu) štata (amata)
vienību un sekojošu amatu – “māsas palīgs”
Nr.p.k.
1

Amata nosaukums

Amatu saime, apakšsaime

Māsas
/normālais
laiks/

5.2. Aprūpe

palīgs
darba

Mēnešalgas
grupa
5 grupa

Saimes
līmenis

Amata
vienību
skaits

IB
1

2. Precizēt Pašvaldības iestādes “Sociālās aprūpes centrs “Lode”” štata (amata) vienību “ārsta
palīgs”
Nr.p.k.
1

Amata nosaukums

Ārsta
/summētais
laiks/

palīgs
darba

Amatu saime, apakšsaime

Mēnešalgas
grupa
8 grupa

Saimes
līmenis

Amata
vienību
skaits

IA

5.1. Ārstniecības pakalpojumi

1

3. Atbildīgs par lēmuma izpildi Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors Ivo Virsis.
4. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.janvāri.
5. §

Par PSIA “Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanu
(G.Gladkins)

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Rūjienas novada
pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus (siltuma apgādi, ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana
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un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Pašvaldības SIA „Rūjienas
siltums” ir kapitālsabiedrība (turpmāk - sabiedrība), kuras 100% kapitāla daļu pieder Rūjienas
novada pašvaldībai, (turpmāk – pašvaldība), un kura pašvaldības administratīvajā teritorijā
nodrošina no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta izrietošu uzdevumu –
sniedz komunālos pakalpojumus, nodrošina apkuri, ūdensapgādi un kanalizāciju, kā arī
notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
62.pantu, pamatkapitālu drīkst palielināt tikai pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, kurā
iekļauti pamatkapitāla palielināšanas noteikumi”. Saskaņā ar minētā likuma 63.panta pirmās
daļas 1.punktu, pamatkapitālu var palielināt, dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības
pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. Atbilstoši Komerclikuma 196.panta
trešajai daļai un 198.panta pirmajai daļai, ja tiek pieņemts dalībnieku lēmums par pamatkapitāla
izmaiņām, vienlaikus izdarāmi attiecīgi grozījumi statūtos un apstiprina pamatkapitāla
palielināšanas noteikumus. Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar 06.12.2018. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: ar 11 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna Ločmele,
Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa, Dana
Alpeusa); PRET – 1 (Inese Vīksna); ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums”, reģ.Nr.44103023807, pamatkapitālā naudas
līdzekļus 17 740,00 euro (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro 00 centi) ar
mērķi Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta"
īstenošanai.
2. Apstiprināt pašvaldības SIA „ Rūjienas siltums” pamatkapitālu EUR 3199742,00 (Trīs
miljoni deviņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit divi euro) apmērā.
3. Apstiprināt pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus
(Pielikumā uz 1 lapas).
4. Apstiprināt pašvaldības SIA „ Rūjienas siltums” statūtu jauno redakciju. (Pielikumā uz 1
lapas).
5. Uzdot PSIA „ Rūjienas siltums” valdes loceklim Gintam Vēverim veikt normatīvajos aktos
paredzētās darbības izmaiņu izdarīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
6. §

Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu apstiprināšanu
(G.Gladkins)

Rūjienas novada pašvaldībai ir piešķirts vienreizējais maksājums divu jaunatnes
iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.
specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus
un intervences pasākumus” ietvaros. Konkursā atbalstāmās aktivitātes ir pasākumi, kas vērsti uz
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt
izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīšanu jauniešu
aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, „Rūjienas
novada attīstības programmas 2012 – 2018 gadam” 1.9.6. uzdevumā noteiktajam: veicināt bērnu
un jauniešu piedalīšanos dažāda mēroga sacensībās, konkursos un projektos un 1.9.7. uzdevumā
noteiktajam: integrēt ievirzes programmas izglītības procesā un dalības projektos un pašvaldībai
piešķirto vienreizējo maksājumu jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros, atklāti balsojot: ar 12
balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna Ločmele, Guna Ķibere,
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Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese
Vīksna); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Projektu konkursā tika iesniegti 2 projekti:
1.1. Biedrība “Atbalsta centrs ”Doma”, projekts “Tev blakus” – komisijas sēdes
31.10.2018 protokols nr. 1/2018 ir noraidīt projekta iesniegumu atbilstoši konkursa
nolikumam. Projekta pieteikums neatbilst atbilstības kritērijiem (nolikuma II daļa);
1.2. Biedrība “Jauniešu organizācija “Ligzda””, projekts “Es varu manīt sevi un pasauli
ap mani” – komisijas protokols 31.10.2018 nr. 1/2018 apstiprināt projekta
pieteikumu ar nosacījumiem, kas izpildāmi līdz 21.11.2018. Projekta precizējumi
ir iesniegti un 26.11.2018 notika atkārtota komisijas sēde, protokols 2/2018,
26.11.2018, kurā tika izvērtēti iesniegtie precizējumi un pieņemts lēmums projekta
apstiprināšanai un līguma slēgšanai.
2. Apstiprināt atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” iesniegto projekta pieteikumu “Es varu mainīt sevi
un pasauli ap mani”, biedrība “Jauniešu organizācija “Ligzda””, piešķirt finansējumu
4 600,00 EUR apmērā un slēgt līgumu par projekta īstenošanu ar projekta vadītāju Sanniju
Kalniņu.
3. Apstiprināt Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra vadītāju par projekta atbildīgo
personu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes
iniciatīvu projektos”.

7. §

Par projekta „Rūjienas novada jauniešu mobilais darbs” īstenošanu
(G.Gladkins)

Multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs piedalījās Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūras organizētajā atklātajā projektu konkursā “Atbalsts mobilā darba ar
jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai”. Tika iesniegts projekts “Rūjienas novada jauniešu
mobilais darbs”, kas norisināsies no 01.03.2019 līdz 01.10.2019. Norises vieta ir Rūjienas
novada pagasti – Vilpulkas pagasts un Jeru pagasts. Projekta mērķis ir attīstīt mobilo darbu ar
jaunatni Rūjienas novadā, lai veicinātu jauniešu līdzdalību vietās, kur darbs ar jaunatni tiek veikts
neregulāri. Galvenās aktivitātes: situācijas izpēte Rūjienas novada 4 pagastu centros – Vilpulkā,
Jeros, Ipiķos un Lodē. Atbilstoši izpētes rezultātiem īstenot mobilo jaunatnes darbu Jeru un
Vilpulkas pagastos, nodrošinot regulāras un plānotas aktivitātes jauniešiem iespējami tuvu
dzīvesvietai, no maija līdz augustam vienu reizi divās nedēļās. Noslēgumā veikt centru darbības
sasniegto rezultātu izvērtēšanu un iegūtos secinājumus prezentēt Rūjienas vidusskolas 7. 8.klases skolēniem un pašvaldības pārstāvjiem. Projekta rezultātā tiks aizsākts regulārs un
sistemātisks darbs ar jauniešiem vecumā no 13 – 25 gadiem Rūjienas novada pagastu centros,
kas ļaus veikt izpēti un iegūt secinājumus par mobilā darba sistēmas izveidi, nodrošinot
jauniešiem pilnvērtīgu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un sabiedriskajā dzīvē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes
likumu, 05.11.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1243 “Kārtība, kāda piešķir valsts
budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu
pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības
atbalstam” un „Rūjienas novada attīstības programmas 2012 – 2018 gadam” 2.2.7. uzdevumā
noteiktajam: veicināt brīvprātīgo iesaistīšanos vietējas nozīmes pasākumu organizēšanā un
2.3.1.1. uzdevumā noteiktajam: uzlabot pakalpojumu kvalitāti Multifunkcionālā jaunatnes dienas
centrā, atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš,
Inguna Ločmele, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš, Aiga
Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Īstenot projektu “Rūjienas novada jauniešu mobilais darbs”.
Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2019.gada 1.marta līdz 2019.gada 1.oktobrim.
Noteikt projekta kopējās izmaksas 6 057,67 EUR.
Nodrošināt priekšfinansējumu 10% apmērā no kopējām projekta izmaksām t.i. 605,77 EUR.
Par projekta īstenotāju un vadītāju noteikt Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra
vadītāju.
Par atbildīgo projekta uzraudzībā noteikt izpilddirektoru Ivo Virsi.

8. §

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, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa,
Dana Alpeusa); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Inese Vīksna), Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14/2018 „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.
9. §

Par saistošo noteikumu Nr.15/2018 „Grozījumi Rūjienas novada domes 2014.gada 13.februāra
saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par materiāliem pabalstiem Rūjienas novadā”” apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 13.punktu un ņemot vērā 06.12.2018. Sociālo
lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta,

Madars Zariņš, Inguna Ločmele, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims,
Madars Kalniņš, Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15/2018 „Grozījumi Rūjienas novada domes
2014.gada 13.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par materiāliem pabalstiem
Rūjienas novadā””
2. Administratīvai nodaļai nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
Rūjienas novada domes saistošos noteikumus Nr.15/2018 „„Grozījumi Rūjienas novada
domes 2014.gada 13.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par materiāliem
pabalstiem Rūjienas novadā””;
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Sociālā dienesta vadītājai.
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10. §

Par saistošo noteikumu Nr.16/2018 “Grozījumi Rūjienas novada domes 2017.gada 16.novembra
saistošajos noteikumos Nr.13/2017 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Rūjienas novadā”
apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma “ 35.panta otro, ceturto un
piekto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā ”25.pantu, Ministra kabineta 2009.gada
17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi”43.punktu, Ministru
kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās”27.,30.,31. un 31¹.punktu un ņemot vērā 06.12.2018. Sociālo lietu komitejas atzinumu, atklāti

balsojot: ar 12 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna Ločmele,
Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa, Dana
Alpeusa, Inese Vīksna); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16/2018 „Grozījumi Rūjienas novada domes
2017.gada 16.novembra saistošajos noteikumos Nr.13/2017 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Rūjienas novadā””.
2. Administratīvajai nodaļai nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
Rūjienas novada domes saistošos noteikumus Nr.16/2018 „„Grozījumi Rūjienas novada
domes 2017.gada 16.novembra saistošajos noteikumos Nr.13/2017 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Rūjienas novadā””.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Sociālā dienesta vadītājai.

11. §

Par zemes nomu Mākoņu ielā 5, Rūjienā, Rūjienas novadā
(G.Gladkins)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta otro daļu un MK
01.07.2018.gada noteikumu Nr.350 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” sesto daļu “Neizpirktās pilsētas zemes iznomāšana” 113.punktu un
pirmās daļas “Vispārīgie jautājumi” 5. punktu, atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR (Guntis
Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna Ločmele, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis
Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar M.P. par nekustamā īpašuma Mākoņu iela 5, Rūjienā, Rūjienas
novadā (kadastra Nr….) sastāvā esošās apbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 9615
006 …, platība 600m2, nomu un noteikt:
1.1. zemes nomas līguma termiņu no 01.01.2019. līdz 31.12.2028. (nomas termiņš desmit gadi),
1.2. zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk
kā euro 28.00 gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN)
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.
1.3. 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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2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
3. Nomniekam mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja
nomnieks mēneša laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav
spēkā.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
12. §

Par zemes nomu Bumbieru ielā 1, Rūjienā, Rūjienas novadā
(G.Gladkins)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta otro daļu un MK
01.07.2018.gada noteikumu Nr.350 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” sesto daļu “Neizpirktās pilsētas zemes iznomāšana” 113.punktu un
pirmās daļas “Vispārīgie jautājumi” 5. punktu, atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR (Guntis
Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna Ločmele, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis
Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A.P. par nekustamā īpašuma Bumbieru iela 1, Rūjienā, Rūjienas
novadā (kadastra Nr.9615 002 …) sastāvā esošās apbūvētas zemes vienības, kadastra
apzīmējums 9615 002 …, platība 743m2, nomu un noteikt:
1.1. zemes nomas līguma termiņu no 01.01.2019. līdz 31.12.2028. (nomas termiņš desmit gadi),
1.2. zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk
kā euro 28.00 gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN)
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.
1.3. 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.

2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
3. Nomniekam mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja
nomnieks mēneša laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav
spēkā.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
13. §

Par zemes nomu Smiltenes ielā 5, Rūjienā, Rūjienas novadā
(G.Gladkins)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta otro daļu un MK
01.07.2018.gada noteikumu Nr.350 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” sesto daļu “Neizpirktās pilsētas zemes iznomāšana” 113.punktu un

10
pirmās daļas “Vispārīgie jautājumi” 5. punktu, atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR (Guntis
Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna Ločmele, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis
Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar D.L. par nekustamā īpašuma Smiltenes iela 5, Rūjienā, Rūjienas
novadā (kadastra Nr.9615 006 …) sastāvā esošās apbūvētas zemes vienības, kadastra
apzīmējums 9615 006 …, platība 600m2, nomu un noteikt:
1.1. zemes nomas līguma termiņu no 01.01.2019. līdz 31.12.2023. (nomas termiņš pieci gadi),
1.2. zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk
kā euro 28.00 gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN)
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.
1.3. 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.
2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
3. Nomniekam mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja
nomnieks mēneša laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav
spēkā.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
14. §

Par zemes nomu Ķiršu ielā 22, Rūjienā, Rūjienas novadā
(G.Gladkins)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta otro daļu un MK
01.07.2018.gada noteikumu Nr.350 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” sesto daļu “Neizpirktās pilsētas zemes iznomāšana” 113.punktu un
pirmās daļas “Vispārīgie jautājumi” 5. punktu, atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR (Guntis
Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna Ločmele, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis
Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar E.B. par nekustamā īpašuma Ķiršu iela 22, Rūjienā, Rūjienas
novadā (kadastra Nr.9615 002 …) sastāvā esošās apbūvētas zemes vienības, kadastra
apzīmējums 9615 002 …, platība 600m2, nomu un noteikt:
1.1. zemes nomas līguma termiņu no 01.01.2019. līdz 31.12.2028. (nomas termiņš desmit gadi),
1.2. zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk
kā euro 28.00 gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN)
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.
1.3. 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.

2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
3. Nomniekam mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja
nomnieks mēneša laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav
spēkā.
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*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
15. §

Par nekustamo īpašumu „Alejas” 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 12
balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna Ločmele, Guna Ķibere,
Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese
Vīksna); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.Iznomāt L.G. sākot ar 2019. gada 1. janvāri uz 10 gadiem nekustamo īpašumu „Alejas”
(kadastra numurs 9694 002 …), kurš sastāv no zemes vienības 0.73 ha kopplatībā ar kadastra
apzīmējumu 9694 002 ….
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 nekustamo īpašumu „Alksnīši” 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 12
balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna Ločmele, Guna Ķibere,
Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese
Vīksna); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.Iznomāt I.P. sākot ar 2019. gada 1. janvāri uz 10 gadiem nekustamo īpašumu „Alksnīši”
(kadastra numurs 9694 002 …), kurš sastāv no zemes vienības 20.79 ha kopplatībā ar kadastra
apzīmējumu 9694 002 ….
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.
17. §

Par zemes ierīcības projekta „Jaunkalniņi” apstiprināšanu
(G.Gladkins)

Pamatojoties uz 2016. gada 2. augusta MK noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta
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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 12 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars
Zariņš, Inguna Ločmele, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars
Kalniņš, Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 001 … sadalīšanai izstrādāto
zemes ierīcības projektu „Jaunkalniņi”;
2. Zemes gabalam 1.88 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes gabals
Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 9658 001 …, kas tiek saglabāts nekustamā īpašuma „Jaunkalniņi”
sastāvā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, kods …;
3. Zemes gabalam 7.17 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes gabals
Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 9658 001 …), kas atdalāms no īpašuma „Jaunkalniņi”, piešķirt
nekustamā īpašuma nosaukumu „Veckalniņi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods …;
* Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
18. §

Par zemes ierīcības projekta „Rozes” 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
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 12 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars
Zariņš, Inguna Ločmele, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars
Kalniņš, Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 001 … sadalīšanai
izstrādāto zemes ierīcības projektu „Rozes”;
2. Zemes gabalam 1.0 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes gabals
Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 9658 001 …, kas tiek saglabāts nekustamā īpašuma „Rozes”
sastāvā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, kods …;
3. Zemes gabalam 6.6 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes gabals
Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 9658 001 …), kas atdalāms no īpašuma „Rozes”, piešķirt
nekustamā īpašuma nosaukumu „Rozītes” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -
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zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods …;
* Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
19. §

Par zemes nomu Skolas ielā, Rūjienā, Rūjienas novadā
(G.Gladkins)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta otro daļu un MK
01.07.2018.gada noteikumu Nr.350 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” sesto daļu “Neizpirktās pilsētas zemes iznomāšana” 113.punktu,
114.punktu, 114.1.apakšpunktu un pirmās daļas “Vispārīgie jautājumi” 5. punktu, atklāti
balsojot: ar 12 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna Ločmele,
Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa, Dana
Alpeusa, Inese Vīksna); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar V.K. par nekustamā īpašuma Skolas iela …, Rūjienā, Rūjienas
novadā (kadastra Nr.9615 003 …) sastāvā esošās apbūvētas zemes vienības, kadastra
apzīmējums 9615 003 …, platība 1600m2, nomu un noteikt:
1.1. zemes nomas līguma termiņu no 01.01.2019. līdz 31.12.2028. (nomas termiņš desmit gadi),
1.2. zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk
kā euro 28.00 gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN)
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus,
1.3. nomas maksa palielināma piemērojot koeficientu 1,5 līdz brīdim, kad tiesiskais valdītājs
reģistrē zemesgrāmatā savas būves kā patstāvīgu īpašuma objektu.
1.4. 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.

2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
3. Nomniekam mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja
nomnieks mēneša laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav
spēkā.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
20. §

Par deleģējuma līgumu slēgšanu ar Kocēnu novada domi par Būvvaldes pakalpojumu
sniegšanu
(G.Gladkins)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
“Pašvaldības pēc savstarpējas vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo
funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju izpildes nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome.
Pamatojoties uz šo lēmumu, tiek noslēgts rakstveida līgums, kurā paredzēti funkciju izpildes
finansēšanas avoti”, 15.panta pirmās daļas 14.punktu, kas nosaka, ka “Pašvaldības autonomā
funkcija ir: nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu” un
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21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka “Publiska persona var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai (turpmāk –
pilnvarotā persona) pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt
efektīvāk”, atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš,
Inguna Ločmele, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš, Aiga
Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Deleģēt Kocēnu novada domei, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.90009114171,
juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, no
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktā izrietošus pārvaldes
uzdevumus būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanā Rūjienas novada teritorijā.
2. Slēgt līgumu ar Kocēnu novada domi par deleģētās funkcijas apjomu un realizēšanas
kārtību.
3. Noteikt termiņu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim (ieskaitot).
4. Finansējumu nodrošināt no Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada budžeta līdzekļiem
(t.i. 4,98 EUR uz vienu iedzīvotāju gadā).
5. Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivo Virsim nodrošināt lēmuma izpildi.
21. §

Par pašvaldības līdzfinansējumu komplekso pusdienu daļējai apmaksai Rūjienas
vidusskolas izglītojamiem
(G.Gladkins)

Rūjienas novada pašvaldībā 18.12.2018. tika noslēgts iepirkuma līgums par ēdināšanas
pakalpojuma sniegšanu Rūjienas vidusskolas skolēniem, piedāvātā komplekso pusdienu cena 1.12.klašu izglītojamajiem ir 1,60 euro ar PVN. Ēdināšanas pakalpojuma kvalitāte tiek nodrošināta
atbilstoši 2012.gada 13.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.172 "Noteikumi par uztura
normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju
klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem" (turpmāk – noteikumi) prasībām. Noteikumos ir
noteikts, kādiem produktiem un kādā daudzumā ir jābūt gan dienas, gan nedēļas ēdienkartē
izglītojamajiem, kādai jābūt to uzturvērtībai un enerģētiskai vērtībai. Pamatojoties uz 2010.gada
28.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto
valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai"
viena 1.- 4.klases izglītojamā ēdināšanai valsts no budžeta līdzekļiem piešķir 1,42 euro dienā.
Lai veicinātu iespēju lielākam izglītojamo skaitam ēst Rūjienas vidusskolā piedāvātās
kompleksās pusdienas, kā arī lai attīstītu pareiza, sabalansēta un regulāra uztura lietošanas
paradumus, saskaņa ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, atbilstoši Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 6., 11.
un 21.punktu, atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars
Zariņš, Inguna Ločmele, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars
Kalniņš, Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt pašvaldības līdzfinansējumu Rūjienas vidusskolas izglītojamo komplekso
pusdienu daļējai apmaksai 0,18 euro apmērā 1.- 4.klašu skolēniem.
2. Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivo Virsim nodrošināt lēmuma izpildi.
22. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
(G.Gladkins)
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Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 25.panta pirmo daļu,
28.panta pirmo daļu, 51.panta pirmo daļu, 55.panta pirmās daļas 1.punktu, 59.panta pirmo daļu, 62.panta
pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo un trešo
daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu
Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu un Rūjienas novada
pašvaldības Dzīvesvietas anulēšanas komisijas 2018.gada 17.decembra lēmumu, atklāti balsojot: ar 12

balsīm PAR (Guntis Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna Ločmele, Guna Ķibere,
Ilze Leska, Jānis Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese
Vīksna); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par I.P., personas kods ….., deklarēto dzīvesvietu ……, Rūjienas novadā, ar lēmuma
pieņemšanas brīdi 20.12.2018.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
Valmieras tiesu namā V.Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201

23. §

Par zemes nomu Mākoņu ielā 11, Rūjienā, Rūjienas novadā
(G.Gladkins)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta otro daļu un MK
01.07.2018.gada noteikumu Nr.350 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” sesto daļu “Neizpirktās pilsētas zemes iznomāšana” 113.punktu un
pirmās daļas “Vispārīgie jautājumi” 5. punktu, atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR (Guntis
Gladkins, Agnese Reuta, Madars Zariņš, Inguna Ločmele, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis
Galzons, Armands Taims, Madars Kalniņš, Aiga Siliņa, Dana Alpeusa, Inese Vīksna); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A.T. par nekustamā īpašuma Mākoņu iela 11, Rūjienā, Rūjienas
novadā (kadastra Nr.9615 006 …) sastāvā esošās apbūvētas zemes vienības, kadastra
apzīmējums 9615 006 …, platība 600m2, nomu un noteikt:
1.1. zemes nomas līguma termiņu no 01.01.2019. līdz 31.12.2028. (nomas termiņš desmit gadi),
1.2. zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk
kā euro 28.00 gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN)
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.
1.3. 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.

2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
3. Nomniekam mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja
nomnieks mēneša laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav
spēkā.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
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