RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90009115162
Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240
tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820
e – pasts: rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv
Domes sēdes protokols
Rūjienā
2019.gada 20.jūnijs

Nr.8

Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēdi atklāj plkst. 10.00
Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja vietniece Guna Ķibere
Protokolē – Administratīvās nodaļas vadītāja/juriste Daiga Vanaga
Piedalās deputāti:
Armands Taims
Madars Kalniņš
Jānis Galzons
Ilze Leska
Madars Zariņš
Dairis Šmits
Ingūna Ločmele
Kalvis Tomsons
Inese Vīksna
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Izpilddirektors Ivo Virsis
Finanšu nodaļas vadītāja Anete Āre
Sēdē nepiedalās:
dēļ.

Domes priekšsēdētājs Guntis Gladkins - attaisnojošu iemeslu
deputāts Edgars Bārens -attaisnojošu iemeslu dēļ.
Deputāte Dana Alpeusa -attaisnojošu iemeslu dēļ.
deputāts Modris Karselis -attaisnojošu iemeslu dēļ.
Deputāte Agnese Reuta -attaisnojošu iemeslu dēļ.

Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā
Domes sēdes vadītāja Guna Ķibere aicina deputātus balsot par 2019.gada 20.jūnija
Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu.
Atklāti balsojot: ar 10 balsīm PAR (Guna Ķibere, Armands Taims, Madars Kalniņš,
Jānis Galzons, Ilze Leska, Madars Zariņš, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Kalvis

Tomsons, Inese Vīksna); PRET – nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes
NOLEMJ:
Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības domes 2019.gada 20.jūnija sēdes darba
kārtību.
1. Par vecāku līdzmaksājumu Rūjienas novada sporta skolā
2. Par medicīnisko izdevumu segšanu.
3. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanu un uzskaites kārtību Rūjienas novadā” apstiprināšanu.
4. Par grozījumiem Rūjienas novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu
sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumā.
5. Par L. Bergmanes parāda norakstīšanu.
6. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu bērnu un jauniešu īslaicīgai
nodarbināšanai 2019.gada vasaras brīvlaikā.
7. Par Rūjienas novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības noteikumu,
Rūjienas novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības politikas,
Rūjienas novada pašvaldības Informācijas sistēmas darbības atjaunošanas
plāna, Rūjienas novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības riska
pārvaldības plāna, Rūjienas novada pašvaldības Informācijas sistēmas
lietošanas noteikumu apstiprināšanu.
8. Par finansiālu atbalstu politiski represēto personu salidojuma organizēšanai.
9. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada
24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Par Rūjienas novada
pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.
10. Par nomas maksas samazinājumu.
11. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” ar kadastra numuru /numurs/ nomu.
12. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” ar kadastra numuru /numurs/ nomu.
13. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums”, Ipiķu pagastā, Rūjienas novadā,
nosaukuma maiņu.
14. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Liepas”.
15. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums”(numurs) platību precizēšanu.
16. Par Rūjienas novada domes 2018.gada 19.aprīļa un 2018.gada 19.jūlija
lēmumu atcelšanu.
17. Par Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
18. Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības Tautsaimniecības, būvniecības un
attīstības komisijas un Kultūras, izglītības un sporta komitejas sastāvā.
19. Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības “Zemes komisijas”, “Nekustamo
īpašumu novērtēšanas” un “Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu
tiesiskuma uzraudzības” komisiju sastāvā.
20. Par aizņēmumu PSIA “Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanai ES
Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas
efektivitātes uzlabošana Rūjienā” īstenošanai.
21. Par konsultācijām ar pašvaldībām.

1.§
Par vecāku līdzmaksājumu Rūjienas novada sporta skolā
Pamatojoties uz Rūjienas novada sporta skolas Profesionālās ievirzes izglītības
programmu mācību plāniem par vasaras perioda sporta izbraukumu treniņiem
Atklāti balsojot: PAR 10 balsīm PAR (Guna Ķibere, Armands Taims, Madars Kalniņš,
Jānis Galzons, Ilze Leska, Madars Zariņš, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Kalvis
Tomsons, Inese Vīksna); PRET – nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt vecāku līdzmaksājumu maksu 5.00 EUR vienai personai
diennaktī, par katru izbraukuma sporta treniņu nodarbību.
2. Rūjienas novada sporta skolas direktorei un Finanšu nodaļai kontrolēt
lēmuma izpildi.
Pielikumā:

Rūjienas novada sporta skolas direktores iesniegums

2.§
Par medicīnisko izdevumu segšanu

Pamatojoties uz Likuma par sociālo drošību 11.pantu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
3.punkts un personas iesniegumu, atklāti balsojot: ar 10 balsīm PAR (Guna Ķibere,
Armands Taims, Madars Kalniņš, Jānis Galzons, Ilze Leska, Madars Zariņš, Dairis
Šmits, Ingūna Ločmele, Kalvis Tomsons, Inese Vīksna), Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
piešķirt /vārds, uzvārds/, personas kods /000000-00000/, pabalstu EUR 27,44
(divdesmit septiņi euro un 44 centi) medikamentu izdevumu segšanai 50% apmērā.
Izmaksāt pabalstu EUR 27,44 apmērām, naudu pārskaitot norēķinu kontā /numurs/.

3.§
Par saistošo noteikumus Nr.5/2019 „Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšana un uzskaite kārtība Rūjienas novadā”
apstiprināšanu

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punkts
paredz, ka vietējās pašvaldības dome izdot saistošos noteikumus par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību. 2017.gada 27.jūnija

Ministru kabineta noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk – Noteikumi Nr.384) nosaka
notekūdeņu apsaimniekošanas prasības nekustamā īpašuma īpašnieka (dzīvokļu
īpašumu mājā – visu dzīvokļu īpašnieku) īpašumā vai nekustamā īpašuma valdītāja
valdījumā esošajās notekūdeņu kanalizācijas sistēmās, kuras nav pievienotas
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas
sistēmai un šādu sistēmu reģistrācijas kārtību. Saskaņā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu un Noteikumu Nr.384
prasībām, finanšu komitejas 06.06.2019. atzinumu atklāti balsojot: ar 10 balsīm PAR
(Guna Ķibere, Armands Taims, Madars Kalniņš, Jānis Galzons, Ilze Leska, Madars
Zariņš, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Kalvis Tomsons, Inese Vīksna); PRET – nav:
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5/2019 „Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rūjienas novadā”.
2. Administratīvai nodaļai Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba
dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Administratīvai nodaļai Paziņojumu par saistošo noteikumu izdošanu publicēt
Rūjienas novada izdevumā „Rūjienas vēstnesis” un interneta vietnē www.rujiena.lv
4. Saistošie noteikumi Nr.5/2019 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību Rūjienas novadā” stājas spēkā nākamajā dienā pēc
paziņojuma publicēšanas.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram
Ivo Virsim.

4.§
Par grozījumiem “Rūjienas novada izglītības iestāžu izglītojamo un
pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu kas nosaka, ka
pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi,
instrukcijas), finanšu komitejas 06.06.2019. atzinumu atklāti balsojot: ar 10 balsīm
PAR (Guna Ķibere, Armands Taims, Madars Kalniņš, Jānis Galzons, Ilze Leska,
Madars Zariņš, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Kalvis Tomsons, Inese Vīksna),
Rūjienas novada dome NOLEMJ:

Veikt grozījumus “Rūjienas novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu
sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikums”:
1. Papildināt 8.punktu:
Par individuāliem panākumiem:
8.1.1. par 1. vietu – līdz 30EUR
8.1.2. par 2. vietu – līdz 25 EUR
8.1.3. par 3. vietu – līdz 20 EUR
8.1.4. par atzinību – līdz 15 EUR
8.2. Par komandas panākumiem:
8.2.1. par 1. vietu – līdz 20EUR
8.2.2. par 2. vietu – līdz 15 EUR
8.2.3. par 3. vietu – līdz 12 EUR
8.2.4. par atzinību – līdz 10 EUR
2. Papildināt 10.punktu:
10.1. Par individuāliem panākumiem:
10.1.1. par 1. vietu – līdz 10EUR
10.1.2. 2. vietu – līdz 9 EUR
10.1.3. par 3. vietu – līdz 8 EUR
10.1.4. par atzinību – līdz 7 EUR
10.2. Par komandas panākumiem:
10.2.1. par 1. vietu – līdz 8EUR
10.2.2. par 2. vietu – līdz 7 EUR
10.2.3. par 3. vietu – līdz 6 EUR
10.2.4. par atzinību – līdz 5 EUR
3. 20.punktā aizstāt vārdus ikgadējā svinīgā pasākumā „Līderis” līdz kārtējā
gada 31.maijam ar “mācību gada noslēguma pasākumā”.
4. Svītrot 21.punktu.
5. Svītrot 22.punktu.
6. Svītrot sadaļas nr. VIII “Citi novada skolu iekšējie apbalvojumi” 2.punktu.
7. Svītrot sadaļas nr. VIII “Citi novada skolu iekšējie apbalvojumi” 3.punktu.
3. Administratīvai nodaļai veikt grozījumus Rūjienas novada pašvaldības
“Rūjienas novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu
izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumā”.
8.1.

5.§
Par /vārds, uzvārds/ parāda norakstīšanu

Pamatojoties uz Civillikuma ceturtās daļas „Saistību tiesības” 1895.pantu par
saistību tiesību noilgumu, likumu „Par grāmatvedību”, 13.02.2018. Ministru kabineta
noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu,
kas nosaka, ka prasības kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo
parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums, kā arī
citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos
izdevumus, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem)

parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma, Maksātnespējas likuma
164., 165pantu un Finanšu komitejas 06.06.2019. atzinumu atklāti balsojot ar 10
balsīm PAR (Guna Ķibere, Armands Taims, Madars Kalniņš, Jānis Galzons, Ilze
Leska, Madars Zariņš, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Kalvis Tomsons, Inese Vīksna),
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. sakarā ar parāda piedziņas neiespējamību, pamatojoties uz Rīgas pilsētas Latgales
priekšpilsētas tiesas 2019.gada 8.februāra lēmumu Lietā Nr.C29716215,
Lietvedības Nr. C 0180-19/24 2019.gads par fiziskās personas /vārds, uzvārds/
saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu un maksātnespējas procesa izbeigšanu,
atzīt par bezcerīgu un norakstīt no bilances parādus par SAC Lode pakalpoju
sniegšanu ar parādu kopējo summu uz 2019.gada 20.jūniju 1777,02 euro apjomā;
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors Ivo Virsis.
3. Uzdot administratīvās nodaļās vadītājai Daigai Vanagai triju darba dienu laikā
pēc Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot
zināšanai izpilddirektoram Ivo Virsim, finanšu nodaļas vadītājai Anetei Ārei,
SAC „Lode“ direktorei Egitai Reiziņai.
6.§
Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu bērnu un jauniešu
īslaicīgai nodarbināšanai 2019.gada vasaras brīvlaikā

Lai nodrošinātu bērniem un jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem iespēju
iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi, iespēju uzlabot savu
finansiālo stāvokli, kā arī ievērojot, ka 2019. gadā Nodarbinātības valsts aģentūra
(turpmāk – NVA) turpinās īstenot nodarbinātības pasākumus bērniem un jauniešiem
no 15 līdz 20 gadiem, kuri apgūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs, paredzot bērnu un jauniešu īslaicīgu nodarbinātību vasaras
brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās Rūjienas novada pašvaldībā, pamatojoties
uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 4. panta 2. punktu, 5. panta pirmās daļas
3. punktu, 6. panta trešo daļu, 26. panta trešo un ceturto daļu, likuma “Par sociālo
drošību” 1. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un
27.punktu un “Izglītības likuma” 17.panta pirmo daļu, atklāti balsojot ar10 balsīm
PAR (Guna Ķibere, Armands Taims, Madars Kalniņš, Jānis Galzons, Ilze Leska,
Madars Zariņš, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Kalvis Tomsons, Inese Vīksna); PRET –
nav: ATTURAS – nav
1. Piešķirt budžeta līdzekļus 14 682 EUR apmērā (t.sk. 6 192 EUR apmērā
Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) aktīvā nodarbinātības
pasākuma “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras
apgūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”
īstenošanai.

2. Veikt atbilstošus grozījumus Rūjienas novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr.1/2019 “Par Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada
budžetu”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Finanšu nodaļas vadītājai Anetei Ārei.
4. Uzdot Administratīvās nodaļas vadītājai Daigai Vanagai triju darba dienu
laikā pēc Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas,
nodot lēmuma norakstu Finanšu nodaļas vadītājai Anetei Ārei un Sociālā
dienesta vadītājai Unai Sniegai.

7.§
Par Rūjienas novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības
noteikumu, Rūjienas novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības
politikas, Rūjienas novada pašvaldības Informācijas sistēmas darbības
atjaunošanas plāna, Rūjienas novada pašvaldības Informācijas sistēmas
drošības riska pārvaldības plāna, Rūjienas novada pašvaldības
Informācijas sistēmas lietošanas noteikumu apstiprināšanu
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 06.06.2019. finanšu komitejas
atzinumu atklāti balsojot: ar 8 balsīm PAR (Guna Ķibere, Armands Taims, Madars
Kalniņš, Jānis Galzons, Ilze Leska, Madars Zariņš, Dairis Šmits, , Kalvis Tomsons,);
PRET – nav: ATTURAS 2 (Inese Vīksna, Ingūna Ločmele), Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1.
Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības
noteikumus,
2.
Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības
politiku,
3.
Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības Informācijas sistēmas darbības
atjaunošanas plānu,
4.
Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības riska
pārvaldības plānu.
5.
Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības Informācijas sistēmas lietošanas
noteikumus.
6.
Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors Ivo Virsis.
7.
Uzdot administratīvās nodaļās vadītājai Daigai Vanagai triju darba dienu
laikā pēc Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot
zināšanai izpilddirektoram Ivo Virsim un nodrošināt nolikuma ievietošanu
pašvaldības mājas lapā www.rujiena.lv.

Par finansiālu
organizēšanai

atbalstu

8.§
politiski represēto

personu

salidojuma

Rūjienas novada pašvaldībā saņemta biedrības „Latvijas politiski represēto
apvienība” priekšsēdētāja I.Kaļķa vēstule (reģistrēta 09.05.2019. Nr.RNP/19/583) ar
lūgumu segt dalības maksu salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai un iespēju
nodrošināt transporta pakalpojumu represēto personu nokļūšanai Ikšķilē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas
5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Atklāti balsojot ar 10 balsīm PAR (Guna Ķibere, Armands Taims, Madars Kalniņš,
Jānis Galzons, Ilze Leska, Madars Zariņš, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Kalvis
Tomsons, Inese Vīksna); PRET – nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Rūjienas novadā dzīvojošo politiski represēto personu līdzdalību
Latvijas politiski represēto personu salidojumā š.g. 3.augustā Brīvdabas
estrādē Ikšķilē.
2. Finansējumu transporta izdevumiem un dalības maksu 70,00 EUR apmērā
segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem ar nosacījumu, ja Rūjienas novadā
dzīvojošās represētās personas salidojumu š. g. 3.augustā Brīvdabas estrādē
Ikšķilē apmeklēs klātienē.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Finanšu nodaļas vadītājai.
4. Uzdot Administratīvās nodaļas vadītājai Daigai Vanagai triju darba dienu
laikā pēc Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas,
nodot šā lēmuma norakstu Finanšu nodaļas vadītājai Anetei Ārei un nosūtīt šā
lēmuma norakstu Biedrībai “Latvijas politiski represēto apvienībai”: adrese
Puškina iela 14, Rīga, LV-1050.
9.§
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības
2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Par Rūjienas
novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu

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 10 balsīm PAR (Guna Ķibere, Armands Taims, Madars Kalniņš,
Jānis Galzons, Ilze Leska, Madars Zariņš, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Kalvis
Tomsons, Inese Vīksna); PRET – nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6/2019 „Grozījumi Rūjienas novada
pašvaldības 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Par
Rūjienas novada pašvaldības 2019.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.
3. Uzdot Administratīvās nodaļas vadītājai Daigai Vanagai triju darba dienu
laikā pēc Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas,
nodot lēmuma norakstu Finanšu nodaļas vadītājai Anetei Ārei.
10.§
Par nomas maksas samazinājumu

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā adrese /adrese/, Rūjienas novads, LV4240, 2019. gada 17.maija iesniegumu (saņemts un reģistrēts Rūjienas novada
pašvaldības lietvedības sistēmā 2019. gada 17.maijā, reģ.nr. RNP/1-1/19/640),
Rūjienas novada dome KONSTATĒ:
1. /vārds, uzvārds/ lūdz piešķirt zemes nomas maksas atlaidi par zemi /adrese/,
Rūjienā, Rūjienas novadā, norādot iesniegumā ka viņa ir /dati nav publicējami/.
2. 2019.gada 20.martā bijušā zemes lietotāja /vārds, uzvārds/ (turpmāk tekstā –
Nomnieks) Rūjienas novada pašvaldībā noslēgusi zemes nomas līgumu
Nr.13/2019/10-2 par zemes /adrese/ platībā nomu. Nomas līguma darbības termiņš
sākas no 2019.gada 1.aprīļa un ir spēkā līdz 2029.gada 31.martam.
3. Nomnieks /dati nav publicējami/.
4. 2019.gada 06.jūnijā tika veikta datu pārbaude Iedzīvotāju reģistrā un konstatēts, ka
Nomnieka deklarētā dzīvesvieta /adrese/.
5. Nomniekam uz 2019.gada 20.jūniju nav nomas maksas un nekustamā īpašuma
nodokļa parādu.
6. 2018.gada 01.jūlija MK noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” sestās daļas “Neizpirktās pilsētu zemes iznomāšana”
115.punkts nosaka, ka nomas maksu var samazināt par 50% (bet tā nedrīkst būt
mazāka par šo noteikumu 5.punktā minēto), ja izpildīti sekojoši nosacījumi:
 Uz zemes gabala esošā būve ir deklarēta kā bijušā zemes gabala
lietotāja dzīvesvieta vismaz 12 mēnešus;
 Bijušajam zemes gabala lietotājam ir piešķirts maznodrošināta statuss
vai I invaliditātes grupa;
 Bijušā zemes gabala lietotāja nomas maksas un citu saistīto maksājumu
parāds par attiecīgo apbūvēto zemesgabalu nav lielāks par 50 euro.

Savukārt šo pašu noteikumu 5.punkts nosaka, ka minimālā nomas maksa gadā ir 28 euro.
Ņemot vērā augstāk minēto un to, ka bijušais zemes lietotājs (nomnieks) /vārds,
uzvārds/ atbilst MK noteikumu noteiktajiem nosacījumiem par nomas maksas
samazinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 1.jūlija noteikumu Nr.350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktu, 115.punktu un
115.1; 115.2 un 115.3.apakšpunktu , atklāti balsojot ar 10 balsīm PAR (Guna Ķibere,
Armands Taims, Madars Kalniņš, Jānis Galzons, Ilze Leska, Madars Zariņš, Dairis
Šmits, Ingūna Ločmele, Kalvis Tomsons, Inese Vīksna); PRET – nav: ATTURAS –
nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt bijušajam zemes lietotājam (nomniekam) /vārds, uzvārds/ nomas maksas
samazinājumu 50 (piecdesmit) procentu apmērā, kas noteikta 2019.gada 20.marta
zemes nomas līgumā Nr. /00/ bet ne mazāk kā 28.00 (divdesmit astoņi 00 centi) euro
gadā, par zemes gabalu /adrese/, laika periodu no 2019.gada 20.jūnija līdz 2028.gada
09.oktobrim.
2. Bijušajam zemes lietotājam (nomniekam) /vārds, uzvārds/ nekavējoties informēt
pašvaldību, ja beidzas kāds no lēmuma konstatējošās daļas 6.punktā minētajiem
nosacījumiem un sniegtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
3. Uzdot Administratīvajai nodaļai triju darba dienu laikā pēc Rūjienas novada
pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot trīs šā lēmuma izrakstus
Rūjienas novada pašvaldības zemes lietu speciālistei Sandrai Upītei.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
11.§
Par nekustamā īpašuma „nosaukums” ar kadastra numuru /numurs/
nomu

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvesvieta /adrese/ 2019. gada 4. jūnija
iesniegumu (reģistrēts Rūjienas novada pašvaldībā 2019. gada 5. jūnijā, reģ. Nr.
RNP/1-1/19/699), Rūjienas novada dome konstatē:
1. /vārds, uzvārds/ lūdz pagarināt zemes nomas līgumu par nekustamā
īpašuma „nosaukums” /adrese/ zemes vienību ar kadastra apzīmējumu /numurs/
0.29 ha platībā.
2. 2009. gada 1. aprīlī noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums par
nekustamo īpašumu „nosaukums” /adrese/ (numurs), kurš sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu /numurs/ 0.4 ha platībā.

3. Pamatojoties uz Rūjienas novada pašvaldības 2014. gada 18. decembra
lēmumu Nr.12.30§ „Par zemes robežu un platību precizēšanu”, ir tikusi precizēta
nekustamā īpašuma „nosaukums” /adrese/ novadā zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu /numurs/ platība – 0.29 ha.
4. Nekustamais īpašums „nosaukums” sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu /numurs/, 0.29 ha platībā.
4. Nekustamais īpašums ‘’nosaukums” (numurs) ir Rūjienas novada
pašvaldībai piekritīgā zeme.
5. Saskaņā ar 2009. gada 1. aprīļa Lauku apvidus zemes nomas līguma 2.2.
punktu, līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
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 10 balsīm PAR (Guna Ķibere, Armands
Taims, Madars Kalniņš, Jānis Galzons, Ilze Leska, Madars Zariņš, Dairis Šmits,
Ingūna Ločmele, Kalvis Tomsons, Inese Vīksna); PRET – nav: ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt /vārds, uzvārds/ nekustamo īpašumu „nosaukums” (numurs),
kurš sastāv no zemes vienības 0.29 ha platībā ar kadastra apzīmējumu, sākot ar 2019.
gada 1. jūliju - uz 10 gadiem.
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.
3.Uzdot Administratīvajai nodaļai triju darba dienu laikā pēc Rūjienas novada
pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot četrus šā lēmuma izrakstus
Rūjienas novada pašvaldības zemes lietu speciālistei Ievai Seskei.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.

12.§
Par nekustamā īpašuma „nosaukums” ar kadastra numuru /numurs/
nomu

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvesvieta „adrese”, 2019. gada 16. maija
iesniegumu (reģistrēts Rūjienas novada pašvaldībā 2019. gada 20. maijā, reģ. Nr.
RNP/1-1/19/651), Rūjienas novada dome konstatē:
1. /vārds, uzvārds/ lūdz pagarināt 2009. gada 20. aprīlī noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu par nekustamo īpašumu „nosaukums” /adrese/
Rūjienas novadā (kadastra numurs).
2. Nekustamais īpašums „nosaukums” sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu /numurs/, 9.8 ha platībā.
4. Nekustamais īpašums „nosaukums” (kadastra Nr.) ir Rūjienas novada
pašvaldībai piekritīgā zeme.
5. Saskaņā ar 2009. gada 20. aprīļa Lauku apvidus zemes nomas līguma 2.2.
punktu, līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
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 10 balsīm PAR (Guna Ķibere, Armands
Taims, Madars Kalniņš, Jānis Galzons, Ilze Leska, Madars Zariņš, Dairis Šmits,
Ingūna Ločmele, Kalvis Tomsons, Inese Vīksna); PRET – nav: ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt /vārds, uzvārds/ nekustamo īpašumu „nosaukums” (kadastra
numurs), kurš sastāv no zemes vienības 9.8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
/numurs/, sākot ar 2019. gada 1. Jūliju - uz 10 gadiem.
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.
3.Uzdot Administratīvajai nodaļai triju darba dienu laikā pēc Rūjienas novada
pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot četrus šā lēmuma izrakstus
Rūjienas novada pašvaldības zemes lietu speciālistei Ievai Seskei.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.

13.§
Par nekustamā īpašuma „Surmas”, Ipiķu pagastā, Rūjienas novadā,

nosaukuma maiņu
Izskatot biedrības „Trīs reiz trīs”, reģistrācijas numurs 40008039619, juridiskā
adrese Murjāņu iela 59, Rīga, LV-1024, kuru pārstāv pilnvarotā persona Madars
Kalniņš, (pamatojoties uz LR Rīgas apgabaltiesas Zvērinātas notāres Sandras
Stīpnieces 2018. gada 7. novembrī izdoto ģenerālpilnvaru, reģistrācijas numurs 3969),
2019. gada 20. maija iesniegumu (saņemts un reģistrēts Rūjienas novada pašvaldībā
2019. gada 20. maijā, reģ.nr. RNP/1-1/19/648), Rūjienas novada dome KONSTATĒ:
1. Biedrība „Trīs reiz trīs” lūdz mainīt nekustamam īpašumam „Surmas”,
kadastra numurs 9656 004 0012, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9656 004 0012 nosaukumu uz „Bērzzariņi”, Ipiķu pagasts, Rūjienas
novads.
2. Pēc Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatas nodaļas datiem, nekustamais
īpašums „Surmas”, Ipiķu pagastā, Rūjienas novadā, kadastra Nr. 9656 004 0012, kas
sastāv no vienas zemes vienības 22.53 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 9656
004 0012, reģistrēts Valmieras rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Ipiķu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000102017 uz biedrības „Trīs reiz trīs” vārda.
3. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
datiem, pieteiktais nosaukums „Bērzzariņi” Ipiķu pagasta teritorijā nav piešķirts
nevienam nekustamam īpašumam un atbilst Valsts valodas likuma noteiktajām
prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.
4. Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu
dokumentu veidā, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53. pantam
un 84. pantam, nekustamā īpašuma īpašnieks sniedz Valsts zemes dienestam datu
aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 2005.
gada 1. decembra likuma "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1. panta 14.
punktu, 53. un 84. pantu, atklāti balsojot ar 10 balsīm PAR (Guna Ķibere, Armands
Taims, Madars Kalniņš, Jānis Galzons, Ilze Leska, Madars Zariņš, Dairis Šmits,
Ingūna Ločmele, Kalvis Tomsons, Inese Vīksna); PRET – nav: ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1.Mainīt biedrības „Trīs reiz trīs” piederošajam nekustamajam īpašumam
„Surmas”, Ipiķu pagastā, Rūjienas novadā, kadastra Nr. 9656 004 0012, kurš sastāv
no zemes vienības 22.53 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9656 004 0012,
nosaukumu no „Surmas” uz nosaukumu „Bērzzariņi”.
2.Uzdot Administratīvajai nodaļai triju darba dienu laikā pēc Rūjienas novada
pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot divus eksemplārus šā
lēmuma izrakstu Rūjienas novada pašvaldības zemes lietu speciālistei Ievai Seskei.
Elektroniski parakstītu lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai
nodaļai uz e-pasta adresi kac.valmiera@vzd.gov.lv.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
14.§
Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam

„nosaukums”
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvesvieta „adrese”, 2019. gada 3. maija
iesniegumu (reģistrēts Rūjienas novada pašvaldībā 2019. gada 3. maijā, reģ. Nr.
RNP/1-1/19/570), Rūjienas novada dome konstatē:
1. /vārds, uzvārds/ lūdz atļauju zemes ierīcības projekta izstrādei – zemes
vienības 20.5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu sadalīšanai. Zemes vienību
paredzēts sadalīt 2 zemes vienībās – zemes gabals Nr. 1 ar platību ~ 2.0 ha, zemes
gabals Nr. 2 ar platību ~ 18.5 ha, kur jaunizveidotajam īpašumam piešķirt
nosaukumu „nosaukums”, saskaņā ar zemes ierīcības priekšlikumu (turpmāk tekstā
grafiskais pielikums).
2. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
datiem, pieteiktais nosaukums „nosaukums” Lodes pagasta teritorijā nav piešķirts
nevienam nekustamam īpašumam un atbilst Valsts valodas likuma noteiktajām
prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.
3. Zemes gabalu Nr. 1 ar platību ~ 2.0 ha atstāt īpašuma „Liepas” sastāvā.
4. No zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem /numurs/ ar platību 4.5 ha,
/numurs/ ar platību 2.0 ha, /numurs/ ar platību 9.26 ha, /numurs/ ar platību 12.34
ha un zemes gabala Nr. 2 ar platību ~ 18.5 ha veidot jaunu īpašumu, kurš sastāvēs no
5 zemes vienībām.
5. Atbilstoši Valmieras rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas aktuālajai
informācijai nekustamā īpašuma „nosaukums” (kadastra numurs), atrodas Lodes
pagastā) īpašnieks ir /vārds, uzvārds/. Īpašums sastāv no 5 zemes vienībām 48.60 ha
kopplatībā un četrām ēkām un būvēm.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 02.08.2016 MK
noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. punktu, 13.
punktu un 34. punktu, 2015. gada 8. decembra MK noteikumu Nr.698 "Adresācijas
noteikumi” 15. 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 10 balsīm PAR (Guna Ķibere, Armands Taims, Madars
Kalniņš, Jānis Galzons, Ilze Leska, Madars Zariņš, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele,
Kalvis Tomsons, Inese Vīksna); PRET – nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada
dome NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „nosaukums” ar
kadastra apzīmējumu, paredzot zemes vienības sadalīšanu divās zemes vienībās,
atbilstoši šī lēmuma grafiskajam priekšlikumam:

1.1.

Esošā īpašuma „nosaukums” sastāvā paliekošā zemes vienība ~ 2.0 ha
platībā (grafiskajā pielikumā zemes gabals Nr.1);
1.2.
Atdalāmā zemes vienība ~ 18.5 ha platībā (grafiskajā pielikumā zemes
gabals Nr.2) iekļaujama jauna īpašuma sastāvā;
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem ar platību 4.5 ha, platību 2.0
1.3.
ha, platību 9.26 ha, ar platību 12.34 ha, iekļaujamas jaunizveidotā 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 sabiedrība „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 vienību 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 vienību ar
kadastra apzīmējumiem robežu plānus. 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 „nosaukums”:
3.1. jaunizveidotai zemes vienībai ~ 18.5 ha platībā (grafiskajā pielikumā
zemes gabals Nr.2),
3.3. atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem ha platībā.
4. Uzdot Administratīvās nodaļai triju darba dienu laikā pēc Rūjienas novada
pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot vienu šā lēmuma izrakstu
ar grafisko pielikumu Rūjienas novada pašvaldības zemes lietu speciālistam, kā arī
nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz adresi „adrese”.

*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.

15.§
Par nekustamā īpašuma „nosaukums”(kadastra Nr. ) platību precizēšanu
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvesvieta „adrese”, 2019. gada 24. maija
iesniegumu (reģistrēts Rūjienas novada pašvaldībā 2019. gada 24. maijā, reģ. Nr.
RNP/1-1/19/672), Rūjienas novada dome konstatē:
1. Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2019.
gada 8. aprīļa lēmumu Nr. 9-01-V/249, /vārds, uzvārds/ līdz 2019. gada 5. jūlijam
jāiesniedz Valsts zemes dienestā Rūjienas novada pašvaldības lēmums par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu /numurs/ platības precizēšanu.
2. /vārds, uzvārds/ lūdz pieņemt lēmumu par precizētu kopplatību 14.0 ha
nekustamam īpašumam „nosaukums” ar kadastra numuru, kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu.
3. Nekustamam īpašumam „nosaukums” ar kadastra numuru, kas sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1999. gada 6. jūnijā ir reģistrēti dati,
par kadastrālo uzmērīšanu, kā rezultātā precizēta zemes vienības platība – 14.0 ha.
Pēc nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamam
īpašumam norādīta 14.0 ha kopplatība.
3. Saskaņā ar 1997. gada 16. janvāra Valmieras rajona Jeru pagasta padomes
zemes komisijas sēdes protokola izrakstu Nr.12 „Par zemes piešķiršanu patstāvīgā
lietošanā” 4.47.p., ir nolemts /vārds, uzvārds/ piešķirt pastāvīgā lietošanā
saimniecības „nosaukums” zemi 11.7 ha kopplatībā, sākot ar 1997. gada 1. janvāri.
4. Nekustamam īpašumam „nosaukums” (kadastra Nr.) aprēķinātā
kopplatību atšķirība 2.3 ha pārsniedz Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra
noteikumu Nr. 1019. „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 188. punkta otrajā
apakšpunktā minēto platību atšķirību.
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 ar10 balsīm PAR
(Guna Ķibere, Armands Taims, Madars Kalniņš, Jānis Galzons, Ilze Leska, Madars
Zariņš, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Kalvis Tomsons, Inese Vīksna); PRET – nav:
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:

Nekustamam īpašumam „nosaukums” ar kadastra Nr. , kas sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu, precizēt kopplatību no
11.7 ha uz 14.0 ha.
2.
Uzdot Administratīvajai nodaļai triju darba dienu laikā pēc Rūjienas
novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot šā
lēmuma izrakstu Rūjienas novada pašvaldības zemes lietu speciālistei
Ievai Seskei un nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz adresi „adrese”.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
1.

16.§
Par Rūjienas novada domes 2018.gada 19.aprīļa un 2018.gada 19.jūlija
lēmumu atcelšanu
2019.gada 17.maijā Rūjienas novada pašvaldībā saņemts un ar Nr. RNP/81/19/645 reģistrēts /vārds, uzvārds/ iesniegums par atsavināšanai nodotā
nekustamā īpašuma (adrese) īrēšanas turpināšanu, nevis tā iegādi.
Rūjienas novada dome konstatē:
1. Pēc pašvaldībai piederošā dzīvokļa Rīgas iela 57-21, Rūjienā īrnieka /vārds,
uzvārds/ 2018.gada 3.aprīļa ierosinājuma iegādāties (atsavināt) minēto
dzīvoklī, Rūjienas novada dome:
1.1 . 2018.gada 19.aprīlī pieņēma lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma /adrese/
savināšanu”,
1.2. 2018.gada 19.jūlijā pieņēma lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma /adrese/
pārdošanas (brīvās) cenas apstiprināšanu”;
2. 2019.gada 17. maijā īrnieks (atsavināšanas ierosinātājs) atsakās dzīvokļa
īpašumu iegādāties, bet izsaka vēlēšanos turpināt dzīvokļa īrēšanu.
3. Ar /vārds, uzvārds/ 2014.gada 28.oktobrī noslēgtais Dzīvojamo telpu īres
līgums Nr. ir spēkā līdz 31.10.2019.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Rūjienas novada pašvaldības
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot ar10
balsīm PAR (Guna Ķibere, Armands Taims, Madars Kalniņš, Jānis Galzons, Ilze
Leska, Madars Zariņš, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Kalvis Tomsons, Inese Vīksna);
PRET – nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Rūjienas novada domes 2018.gada 19.aprīļa lēmumu “Par dzīvokļa
īpašuma /adrese/ atsavināšanu”;
2. Atcelt Rūjienas novada domes 2018.gada 19.jūlija lēmumu “Par dzīvokļa
īpašuma /adrese/ pārdošanas (brīvās) cenas apstiprināšanu”;
3. Iekļaut Rūjienas novada pašvaldības bilancē dzīvokļa īpašumu /adrese,
kadastra nr./, kas sastāv no:

3.1.

665/21357 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra
apzīmējums 9615 006 2006 001);
3.2.
665/21357 kopīpašuma domājamām daļām no zemes kopīpašuma ar
platību 6052,00 m2 (kadastra apzīmējums).

Pielikumā:
1. ?vārds, uzvārds/ 15.05.2019. iesnieguma kopija uz 1 lapas;
2. 2018.gada 19.aprīļa lēmuma “Par dzīvokļa īpašuma /adrese/ atsavināšanu”
izraksts uz 1 lapas;
3. 2018.gada 19.jūlija lēmuma “Par dzīvokļa īpašuma /adrese/ pārdošanas
(brīvās) cenas apstiprināšanu” izraksts uz 1 lapas.

Par Rūjienas novada
apstiprināšanu

17.§
pašvaldības 2018.gada

publiskā

pārskata

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt gada publisko pārskatu, LR
Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu, LR Ministru kabineta
05.05.2010. noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 4., 12.
un 16.punktu, kas nosaka gada publisko pārskatu saturu un kārtību, kādā
pašvaldības sagatavo un apstiprina gada publisko pārskatu, 2019.gada 6.jūnija
Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot ar 10 balsīm PAR (Guna Ķibere,
Armands Taims, Madars Kalniņš, Jānis Galzons, Ilze Leska, Madars Zariņš, Dairis
Šmits, Ingūna Ločmele, Kalvis Tomsons, Inese Vīksna); PRET – nav: ATTURAS –
nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu (pielikums).
2. Uzdot Attīstības nodaļas vadītājai Līgai Martinsonei Rūjienas novada pašvaldības
2018.gada publisko pārskatu iesniegt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram.

18.§
Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības Tautsaimniecības,
būvniecības un attīstības komisijas un Kultūras, izglītības un sporta
komitejas sastāvā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas citā starpā
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
Rūjienas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Rūjienas novada
pašvaldības nolikums”, kas apstiprināts ar Rūjienas novada domes 09.07.2009.

(protokols Nr.3, 3.§), Pašvaldības domes 15.08.2013. lēmums (protokols Nr.10, 1. §),
atklāti balsojot: ar 10 balsīm PAR (Guna Ķibere, Armands Taims, Madars Kalniņš,
Jānis Galzons, Ilze Leska, Madars Zariņš, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Kalvis
Tomsons, Inese Vīksna); PRET – nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. atbrīvot Aigu Siliņu no Tautsaimniecības, būvniecības un attīstības komisijas
un Kultūras, izglītības un sporta komitejas locekļa pienākumu veikšanas.
2.
apstiprināt Kalvi Tomsonu par Tautsaimniecības, būvniecības un attīstības
komisijas un Kultūras, izglītības un sporta komitejas locekli.
19.§
Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības “Zemes komisijas”,
“Nekustamo īpašumu novērtēšanas” un “Ar lauksaimniecības zemi
veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības” komisiju sastāvā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas citā starpā
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
Rūjienas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Rūjienas novada
pašvaldības nolikums”, kas apstiprināts ar Rūjienas novada domes 09.07.2009.
(protokols Nr.3, 3.§), Pašvaldības domes 15.08.2013. lēmums (protokols Nr.10, 1. §),
atklāti balsojot: ar 10 balsīm PAR (Guna Ķibere, Armands Taims, Madars Kalniņš,
Jānis Galzons, Ilze Leska, Madars Zariņš, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Kalvis
Tomsons, Inese Vīksna); PRET – nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
2. atbrīvot Santu Frombergu no “Zemes komisijas”, “Nekustamo īpašumu
novērtēšanas” un “Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma
uzraudzības” komisiju locekļa pienākumu veikšanas.
3. apstiprināt Ievu Seski (Ieva SESKE) par “Zemes komisijas”, “Nekustamo
īpašumu novērtēšanas” un “Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu
tiesiskuma uzraudzības” komisiju locekli.
20.§
Par aizņēmumu PSIA “Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanai
ES Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades
sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” īstenošanai

2018.gada 20.decembrī PSIA “Rūjienas siltums” un Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra ir noslēgusi līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta
īstenošanu Nr.4.3.1.0/18/A/027, līgumslēdzēju puses ir vienojušās par kārtību
projekta īstenošanai, finansējuma piešķiršanai un uzraudzībai. Projekta kopējie
izdevumi ir 369 347,54 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir 292 766,56

EUR, atbalsta summa ir 40,00% no attiecināmajiem izdevumiem no tā Kohēzijas
fonda finansējums 40,00% no attiecināmajiem izdevumiem nepārsniedzot 117 106,62
EUR. Privātais attiecināmais finansējums 60,00% no attiecināmajiem izdevumiem
nepārsniedzot 175 659,94 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi ir 76 580,98
EUR.
2019.gada 5.jūnijā Rūjienas novada pašvaldībā saņemts PSIA “Rūjienas
siltums” valdes locekļa Ginta Vēvera iesniegums ar lūgumu palielināt PSIA
“Rūjienas siltums” pamatkapitālu par 79 652,00 EUR saistībā ar projekta
“Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā”
īstenošanu.
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 2019.gadam”15.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 un Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumiem
Nr.495 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu
centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas
noteikumi”
Atklāti balsojot ar 10 balsīm PAR (Guna Ķibere, Armands Taims, Madars Kalniņš,
Jānis Galzons, Ilze Leska, Madars Zariņš, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Kalvis
Tomsons, Inese Vīksna); PRET – nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei atļauju aizņēmuma saņemšanai no Valsts kases 2019.gadā 79 652,00
EUR apmērā PSIA “Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi
nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu ES Kohēzijas fonda projekta
“Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana
Rūjienā” īstenošanai ar Valsts kases noteikto kredītprocentu likmi un
atmaksas termiņu 3 gadi ar aizdevuma procentu fiksēšanas periodu 12
mēneši.
2. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – atmaksa no 2020.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 79 652,00 EUR, veicot
naudas ieguldījumu.
21.§
Par konsultācijām ar pašvaldībām

Domes priekšsēdētāja vietniece Guna Ķibere informē, ka 18.06.2019. saņemta
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule par to ka, Saeima šā
gada 21. marta sēdē pieņēma vienbalsīgu lēmumu turpināt 1998. gadā iesākto
teritoriālo reformu un līdz 2021. gadam izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas
administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām likumos
noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz
iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām.
Lai varētu īstenot iepriekšminētos Saeimas un Ministru kabineta lēmumus
Ministrija aicina Naukšēnu novada, Rūjienas novada, Strenču novada un Valkas
novada domes deputātus uz konsultācijām par Valkas novada apvienoto
administratīvo teritoriju, kura ietverta informatīvajā ziņojumā “Par sabiedriskajai
apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli”.
Konsultācijas notiks 2019. gada 26. jūlijā plkst. 11.00 Valkas novada pašvaldībā
(2.stāva zālē) Beverīnas ielā 3, Valkā.

Pielikumā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule Nr. 1132/5838
Sēdi slēdz plkst. 10.45
Sēdes vadītājs

/personiskais paraksts/

Guna Ķibere

Protokoliste

/personiskais paraksts/

Daiga Vanaga

