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 19.decembrī

Nr. 18

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
Jānis Galzons
Dairis Šmits
Edgars Bārens
Inguna Ločmele
Guna Ķibere
Ilze Leska
Inese Vīksna
Agnese Reuta
Armands Taims
Dana Alpeusa
Madars Kalniņš
Kalvis Tomsons (1-23)
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Izpilddirektors Ivo Virsis
Finanšu nodaļas vadītāja Anete Āre
Administratīvās nodaļas vadītāja Daiga Vanaga
Sēdē nepiedalās: deputāti Madars Zariņš, Mārtiņš Līdums - attaisnojošu iemeslu dēļ
Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā
Domes sēdes vadītājs G.Gladkins aicina deputātus balsot par 2019.gada 19.decembra
Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu.
Atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis
Galzons, Dairis Šmits, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Agnese Reuta, Dana Alpeusa, Madars
Kalniņš, Armands Taims, Kalvis Tomsons, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra sēdes darba kārtību
Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada budžetu””
apstiprināšanu
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2. Par Rūjienas novada pašvaldības noteikumu “Gada pārskata sagatavošanas principi”
apstiprināšanu
3. Par deleģējuma līgumu slēgšanu ar Kocēnu novada domi par Izglītības pārvaldes pakalpojumu
sniegšanu
4. Par grozījumu Rūjienas novada pašvaldības noteikumos „Rūjienas novada pašvaldības
darbinieku darba izpildes novērtēšanas noteikumi” apstiprināšanu
5. Par grozījumu Rūjienas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo
garantiju nolikumā apstiprināšanu
6. Par grozījumu Rūjienas novada pašvaldības noteikumiem „Tirgus izpētes kārtība Rūjienas
novada pašvaldībā” apstiprināšanu
7. Par finansiālu atbalstu fondam ''Sibīrijas bērni''
8. Par finansiālu atbalstu R.R.
9. Par grozījumu Rūjienas novada pašvaldības domes 15.08.2019. lēmumā (protokols Nr.10.
14.§) “Par finansējuma piešķiršanu mūzikas klipa filmēšanai”
10. Par grozījumiem Rūjienas novada Sociālā dienesta nolikumā
11. Par ārstniecības izdevumu segšanu
12. Par zemes nomu Dzirnavu ielā 10, Rūjienā, Rūjienas novadā
13. Par zemes nomu xx, Rūjienā, Rūjienas novadā un nomas parāda atmaksu
14. Par dzīvojamai mājai Rīgas ielā 61, Rūjienā, Rūjienas novadā funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala apstiprināšanu
15. Par zemes vienības daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 001 0049 nomu
16. Par nekustamā īpašuma „Jaunlaņģi” sadalīšanu
17. Par nekustamā īpašuma „Plauži” sadalīšanu
18. Par nekustamā īpašuma „Katlu māja”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā izsoles sākumcenas un
izsoles noteikumu apstiprināšanu
19. Par nekustamā īpašuma „Gaismas 2”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā izsoles sākumcenas
un izsoles noteikumu apstiprināšanu
20. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
22. Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) sarakstā
23. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
24. Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības Kultūras, izglītības un sporta komitejas un Sociālo
lietu komitejas sastāvā
25. Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības Tautsaimniecības, būvniecības un attīstības
komisijas, Administratīvo lietu komisijas un Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas
sastāvā
26. Par ziedojuma pieņemšanu
27. Par kapitāla daļu turētāja pārstāvi
1. §
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2019.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 12 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Dairis
Šmits, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Agnese Reuta, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Armands
Taims, Kalvis Tomsons); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Edgars Bārens), , Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13/2019 „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 lietvedības sekretārei Intai Ferderei triju darba dienu laikā
pēc Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot lēmuma
norakstu Finanšu nodaļas vadītājai Anetei Ārei.
2. §
Par Rūjienas novada pašvaldības noteikumu “Gada pārskata sagatavošanas principi”
apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likumu “Par grāmatvedību”, “Par pašvaldības budžetiem”, “Par budžetu
un finanšu vadību”, “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas
2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites
kārtība budžeta iestādēs” un Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.344 “Gada
pārskata sagatavošanas kārtība”, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna
Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Agnese Reuta,
Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Armands Taims, Kalvis Tomsons, Edgars Bārens); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības noteikumus “Gada pārskata sagatavošanas
principi”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rūjienas novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai
Anetei Ārei.
3. §
Par deleģējuma līgumu slēgšanu ar Kocēnu novada domi par Izglītības pārvaldes
pakalpojumu sniegšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz “Izglītības likuma” 18.panta trešo daļu, kas nosaka, “Novadu pašvaldības
var apvienoties vienas vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības jomā, savstarpēji vienojoties par
finansēšanas kārtību”, likuma “Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, kas nosaka, “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 4.punktu, kas nosaka, “Pašvaldības autonomā funkcija
ir: gādāt par iedzīvotāju izglītību” un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 40.panta pirmo daļu, kas nosaka, “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 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins,
Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Agnese
Reuta, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Armands Taims, Kalvis Tomsons, Edgars Bārens); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
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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 4.punktā izrietošus pārvaldes uzdevumus.
2. Slēgt līgumu ar Kocēnu novada domi par deleģētās funkcijas apjomu un realizēšanas kārtību.
3. Noteikt termiņu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim (ieskaitot).
4. Finansējumu nodrošināt no Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada budžeta līdzekļiem.
5. Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivo Virsim nodrošināt lēmuma izpildi.
6. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedības sekretārei Intai Ferderei triju darba dienu laikā pēc
Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot lēmuma norakstu
Administratīvās nodaļas vadītājai Daigai Vanagai, Finanšu nodaļas vadītājai Anetei Ārei un
nosūtīt šā lēmuma norakstu Kocēnu novada domei: adrese Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu
pagasts, Kocēnu novads, LV-4220.
4. §
Par grozījumu Rūjienas novada pašvaldības noteikumos „Rūjienas novada pašvaldības
darbinieku darba izpildes novērtēšanas noteikumi” apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka,
ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas, atklāti
balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Dairis
Šmits, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Agnese Reuta, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Armands
Taims, Kalvis Tomsons, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Rūjienas novada pašvaldības noteikumos „Rūjienas novada pašvaldības
darbinieku darba izpildes novērtēšanas noteikumi”:
Papildināt 13.punktu:
13.3. Gadījumos, kad darbinieks veic darba pienākumus vairākos amatos, novērtēšanu veic
tam amatam, kuram ir noteikta lielākā slodze.
2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Administratīvās nodaļas vadītāja Daiga Vanaga.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram Ivo Virsim.
4. Uzdot lietvedības sekretārei Intai Ferderei triju darba dienu laikā pēc Rūjienas novada
pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nosūtīt zināšanai Finanšu nodaļas vadītājai
Anetei Ārei un Administratīvās nodaļas vadītājai Daigai Vanagai.
Pielikumā: Rūjienas novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas noteikumi.
5. §
Par grozījumu Rūjienas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un
sociālo garantiju nolikumā apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas, atklāti
balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Dairis
Šmits, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Agnese Reuta, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Armands
Taims, Kalvis Tomsons, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
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1. Veikt grozījumus Rūjienas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un
sociālo garantiju nolikumā:
Izteikt 88.punktu jaunā redakcijā:
Pamatojoties uz darbinieku novērtēšanas rezultātiem amatpersonas (darbinieki) saņem
pabalstu vienu reizi kalendārā gadā, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā.
Darbiniekam, kurš veic darba pienākumus vairākos amatos, pabalsts tiek izmaksāts par
amatu, kurā ir noteikta lielākā slodze.
88.1. Novērtējums teicami
40% (procentiem) no mēnešalgas.
88.2. Novērtējums ļoti labi
35% (procentiem) no mēnešalgas.
88.3. Novērtējums labi
30 % (procentiem) no mēnešalgas.
2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Administratīvās nodaļas vadītāja Daiga Vanaga.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram Ivo Virsim.
4. Uzdot lietvedības sekretārei Intai Ferderei triju darba dienu laikā pēc Rūjienas novada
pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nosūtīt zināšanai Finanšu nodaļas
vadītājai Anetei Ārei un Administratīvās nodaļas vadītājai Daigai Vanagai.
5. Pielikumā: Rūjienas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo
garantiju nolikums.
6. §
Par grozījumu Rūjienas novada pašvaldības noteikumiem „Tirgus izpētes kārtība Rūjienas
novada pašvaldībā” apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas, atklāti
balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Dairis
Šmits, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Agnese Reuta, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Armands
Taims, Kalvis Tomsons, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Rūjienas novada pašvaldības noteikumos „Tirgus izpētes kārtība Rūjienas
novada pašvaldībā”:
Izteikt 5.punktu jaunā redakcijā:
5. Tirgus izpētes procedūru organizē un veic:
5.1. pašvaldības administrācijā un pašvaldības iestādēs - nodaļas/pārvaldes, iestādes vadītājs
vai ar viņa rīkojumu nozīmēta atbildīgā persona iepriekš dokumentāciju saskaņojot ar
Administratīvās nodaļas iepirkumu speciālistu; nodaļas/pārvaldes vadītājs Administratīvās
nodaļas iepirkumu speciālistam iesniedz pieteikumu (1.pielikums); tirgus izpētes veikšanai
iestādes vadītājs ar rīkojumu var izveidot komisiju;
5.2. Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos un citos pašvaldības organizētajos
projektos - atbildīgais projektu vadītājs.
2. Izteikt 7.3.punktu jaunā redakcijā:
7.3. Pēc pretendentu piedāvājumu saņemšanas sagatavo un pieņem lēmumu par Tirgus izpētes
rezultātu apstiprināšanu (4.pielikums).
3. Papildināt noteikumus ar 4.pielikumu.
4. Atbildīgā par lēmuma izpildi Administratīvās nodaļas vadītāja Daiga Vanaga.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram Ivo Virsim.
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6. Uzdot lietvedības sekretārei Intai Ferderei triju darba dienu laikā pēc Rūjienas novada
pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nosūtīt zināšanai Finanšu nodaļas vadītājai
Anetei Ārei un Administratīvās nodaļas vadītājai Daigai Vanagai.
Pielikumā: Tirgus izpētes kārtība Rūjienas novada pašvaldībā.

7. §
Par finansiālu atbalstu fondam ''Sibīrijas bērni''
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība
kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), un 21.panta
pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, fonda ''Sibīrijas bērni'’ iesnieguma (saņemts pašvaldībā 25.11.2019. Reģ.nr.
RNP/2-1/19/1357), Izglītības, kultūras un sporta un Finanšu komiteju 05.12.2019. atzinumiem,
atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Dairis
Šmits, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Agnese Reuta, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Armands
Taims, Kalvis Tomsons, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. atbalstīt fonda ''Sibīrijas bērni'' projektiem - konferencei un koncertam ''Aizvestajiem'' par godu
1941.gadā izsūtīto piemiņai, bērnu zīmējumu-sacerējuma konkursa organizēšanai, filmas ''Tālā
zeme Sibīrija – Tālie Ziemeļi” montāžai, ekspedīcijas uz Krasnojarskas apgabalu un Magadanu
organizēšanai;
2. piešķirt finansējumu 250,00 EUR (divi simti piecdesmit eiro 00 centi), slēdzot finansējuma
līgumu;
3. finansējumu paredzēt no Rūjienas novada pašvaldības 2020.gadabudžeta;
4. Atbildīgs par lēmuma izpildi Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors Ivo Virsis.
8. §
Par finansiālu atbalstu R.R.
(G.Gladkins)
Rūjienas novada pašvaldībā ir saņemts Biedrības “Latvijas Vieglatlētikas savienība”
ģenerālsekretāra xx iesniegums, reģistrēts pašvaldības lietvedības sistēmā 25.11.2019. ar
reģ.Nr.RNP/1-1/19/355 ar lūgumu finansiāli palīdzēt Latvijas U23 vieglatlētikas izlases kandidātei
R.R., piedalīties no 2020.gada 8.aprīļa līdz 2020.gada 29.aprīlim treniņu nometnē Albirā, Spānijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot:
ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Inese
Vīksna, Inguna Ločmele, Agnese Reuta, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Armands Taims, Kalvis
Tomsons, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apmaksāt aviobiļetes iegādes izdevumus 250,00 EUR (divi simti piecdesmit euro 00 centi)
R.R. dalībai no 2020.gada 8.aprīļa līdz 2020.gada 29.aprīlim treniņu nometnē Albirā,
Spānijā, pēc piestādītajiem attaisnojošiem dokumentiem.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļas vadītājai.
9. §
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Par grozījumu Rūjienas novada pašvaldības domes 15.08.2019. lēmumā (protokols Nr.10.
14.§) “Par finansējuma piešķiršanu mūzikas klipa filmēšanai”
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un Finanšu komitejas 05.12.2019.
atzinumu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis
Galzons, Dairis Šmits, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Agnese Reuta, Dana Alpeusa, Madars
Kalniņš, Armands Taims, Kalvis Tomsons, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. izdarīt Lēmumā grozījumu, izsakot 1.punktu šādā redakcijā:
1. Piešķirt EUR 2420,00 (divi tūkstoši četri simti divdesmit euro 00 centi) mūzikas video
klipa uzņemšanai, noslēdzot sadarbības līgumu.
2. lēmums stājas spēkā 2019.gada 19.decembrī.
10. §
Par grozījumiem Rūjienas novada Sociālā dienesta nolikumā
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 8.punktu un ņemot vērā 05.12.2019.
Sociālo lietu komitejas lēmumu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere,
Ilze Leska, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Agnese Reuta, Dana
Alpeusa, Madars Kalniņš, Armands Taims, Kalvis Tomsons, Edgars Bārens); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Rūjienas novada Sociālā dienesta nolikumā, kas apstiprināts 14.03.2013., svītrot
1.9.1.punktu „Ipiķu pagastā – “Papardes”, Ipiķu pagasts, Rūjienas novads, LV-4242”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt sociālā dienesta vadītājai U.Sniegai.
11. §
Par ārstniecības izdevumu segšanu
(G.Gladkins)
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, personas
iesniegumu un ņemot vērā 05.12.2019. Sociālo lietu komitejas lēmumu, atklāti balsojot: ar 13
balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Inese Vīksna,
Inguna Ločmele, Agnese Reuta, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Armands Taims, Kalvis Tomsons,
Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt xx, personas kods xx, pabalstu 173.65 EUR (viens simts septiņdesmit trīs euro un
65 centi) ārstniecības izdevumu segšanai.
2. Pabalstu ārstniecības izdevumu apmaksai 173.65 EUR izmaksāt klientei skaidrā naudā
mājās.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt sociālā dienesta vadītājai U.Sniegai.
12. §
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Par zemes nomu Dzirnavu ielā 10, 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 13 balsīm
PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Inese Vīksna, Inguna
Ločmele, Agnese Reuta, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Armands Taims, Kalvis Tomsons, Edgars
Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar xx par nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 10, Rūjienā, Rūjienas
novadā (kadastra Nr.9615 003 1708) sastāvā esošās apbūvētas zemes vienības, kadastra
apzīmējums 9615 003 1708, platība 979m2, nomu un noteikt:
1.1. zemes nomas līguma termiņu no 03.01.2020. līdz 02.01.2030 (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.
13. §
Par zemes nomu xx, Rūjienā, Rūjienas novadā un nomas parāda atmaksu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz civillikuma 1587. un 1588.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 4.pantu,
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 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Dairis
Šmits, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Agnese Reuta, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Armands
Taims, Kalvis Tomsons, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka xx veic nomas maksas parāda par zemes vienības xx, Rūjienā, Rūjienas novadā,
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nomu, kas sastāda EUR 685.66 (seši simti astoņdesmit pieci eiro 66 centi) samaksu šādā kārtībā:
xx
2. Pārtraukt nokavējuma naudas aprēķināšanu xx par nomas maksas maksājumu kavējumu EUR
685.66 apmērā ar lēmuma pieņemšanas dienu līdz parāda pilnīgai atmaksai, atbilstoši lēmuma
1.punktam. Gadījumā, ja lēmuma 1.punktā noteiktajā kārtībā xx pilnībā nav veikusi parāda
atmaksu, soda nauda par nesamaksāto parādu summu aprēķināma saskaņā ar Līguma 3.7.punktu,
sākot ar šī lēmuma pieņemšanu.
3. Uzdot Administratīvās nodaļas vadītājai/juristei līdz 2020.gada 10.janvārim sagatavot
vienošanās projektu par parāda atmaksu.
4. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai noslēgt ar xx vienošanos par nomas maksas parāda atmaksu
līdz 2020.gada 30.janvārim, atbilstoši šim lēmumam.
5. Kontroli par lēmuma lemjošās daļas 1. un 2.punktu, kā arī noslēgtās vienošanās izpildi par parāda
atmaksu, uzdot veikt nekustamā īpašuma nodokļa administratorei.
6. Slēgt zemes nomas līgumu ar xx par nekustamā īpašuma xx, Rūjienā, Rūjienas novadā (kadastra
Nr.xx) sastāvā esošās apbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums xx, platība 1645m2, nomu
un noteikt:
6.1. zemes nomas līguma termiņu no 01.02.2020. līdz 31.01.2030 (nomas termiņš desmit gadi),
6.2. zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā
EUR 28.00 gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN)
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus,
6.3. nomas maksa palielināma piemērojot koeficientu 1,5 līdz brīdim, kad tiesiskais valdītājs
reģistrē zemesgrāmatā savas būves kā patstāvīgu īpašuma objektu,
6.4. 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.
7. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai, 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas,
sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
8. Nomniekam, mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas
līgums. Ja nomnieks mēneša laikā neizrāda iniciatīvu zemes nomas līguma slēgšanai, lēmuma 6.,
7. un 8.punkts par zemes iznomāšanu nav spēkā.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
14. §
Par dzīvojamai mājai Rīgas ielā 61, Rūjienā, Rūjienas novadā funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 85.panta
piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu, Paziņošanas
likuma 11.panta trešo un piekto daļu, Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo
noteikumu Nr.3/2019 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu”
9.punktu, 10.punktu un ņemot vērā Rūjienas novada domes 2019.gada 18.jūlija lēmumu /prot. Nr.9,
7§/ “Par dzīvojamai mājai Rīgas ielā 61, Rūjienā, Rūjienas novadā funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu”, Kocēnu novada būvvaldes 2019.gada 25.novembra vēstuli
Nr.17.3/33 “Par informācijas sniegšanu”, Rīgas iela 61 dzīvokļu īpašnieku 2019.gada 30.septembra
iesniegumu, zemes īpašnieka elektroniski parakstītus iesniegumus par dzīvojamai mājai un šķūnim
Rīgas ielā 61, Rūjienā, Rūjienas novadā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu – kas
Rūjienas novada pašvaldības lietvedības sistēmā attiecīgi reģistrēti:
2018.gada 14.septembrī ar reģistrācijas Nr.RNP/10-9/18/847 (2018.gada 14.septembra
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iesniegums Nr.95-6),
2019.gada 18.jānvārī ar reģistrācijas Nr.RNP/10-9/19/102 (2019.gada 18.janvāra iesniegums
Nr.KLM1R, parakstītājs xx) un atkārtoti 2019.gada 22.februārī ar reģistrācijas Nr.RNP/109/19/253 (2019.gada 18.janvāra iesniegums Nr.KLM1R, parakstītājs xx),
2019.gada 13.jūnijā ar reģistrācijas Nr.RNP/10-9/19/729 (2019.gada 13.jūnija iesniegums
Nr.1NF9D),
2019.gada 8.jūlijā ar reģistrācijas Nr.RNP/10-9/19/802 (2019.gada 08.jūlija iesniegums
Nr.1NF9D), atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis
Galzons, Dairis Šmits, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Agnese Reuta, Dana Alpeusa, Madars
Kalniņš, Armands Taims, Kalvis Tomsons, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvojamai mājai un šķūnim Rīgas ielā 61, Rūjienā, Rūjienas novadā, funkcionāli
nepieciešamā zemesgabala plānu (pielikumā). Funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežas
noteiktas zemesgabala ar adresi Rīgas iela 61, Rūjiena, Rūjienas novads, kadastra apzīmējums
9615 006 0001, platība 6857m2, robežās.
2. Noteikt, ka dzīvojamai mājai un šķūnim Rīgas ielā 61, Rūjienā, Rūjienas novadā, funkcionāli
nepieciešamā zemesgabala platība ir 6857m2.
3. Lēmumu publicēt Rūjienas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.rujiena.lv.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam. Ar publikāciju Rūjienas novada
pašvaldības tīmekļvietnē www.rujiena.lv uzskatāms, ka šis lēmums ir kļuvis zināms lēmuma
adresātiem. Ar šādu paziņošanu netiek pārkāptas ieinteresēto personu tiesības uzzināt lēmumu, un
šāda paziņošana lielā ieinteresēto personu skaita dēļ ir uzskatāma par saprātīgu.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža.
15. §
Par zemes vienības daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 001 0049 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.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi”, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis
Galzons, Dairis Šmits, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Agnese Reuta, Dana Alpeusa, Madars
Kalniņš, Armands Taims, Kalvis Tomsons, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt Jeru pagasta zemnieka saimniecībai „Upmalas”, juridiskā adrese „Upmalas”, Jeru
pagasts, Rūjienas novads, LV–4234, reģistrācijas numurs 44101010634, zemes vienības daļu,
2.3 ha platībā, no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 001 0049, lauksaimniecības
vajadzībām.
2. Nomas līgumu noslēgt uz 5 (pieciem) gadiem ar nosacījumu, ka tas var tikt pārtraukts pirms
termiņa, ja zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 001 0049 nomas tiesības pieprasa uz
zemes vienības esošo ēku un būvju, ar kadastra apzīmējumiem 9658 001 0049 001, 9658 001
0049 002 un 9658 001 0049 003, īpašnieks.
3. Noteikt, ka nomnieks maksā zemes nodokli un nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR. 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
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noteikumiem.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā.
16. §
Par nekustamā īpašuma „Jaunlaņģi” sadalīšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma
"Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1. panta 14. punktu, 53. pantu un 84. pantu, likuma
"Valsts valodas likums" 18. pantu, Ministru kabineta noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”
2., 9. un 52. punktu, 12.1., 29.1. un 49.3 apakšpunktu, kā arī Rūjienas novada pašvaldības 2012.
gada 19. jūlija saistošo noteikumu Nr.9 „Par Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012-2024.
gadam” (1.pielikuma) otrās daļas „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” 8.1 punktu,
atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Dairis
Šmits, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Agnese Reuta, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Armands
Taims, Kalvis Tomsons, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunlaņģi” (kadastra numurs 9656 001 0009, atrodas Ipiķu
pagastā), kurš sastāv no 3 zemes vienībām 91.07 ha kopplatībā, izveidojot divus nekustamos
īpašumus:
1.1. atdalāmajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir viena neapbūvēta zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 9656 001 0027, platība 25.5 ha, un viena apbūvēta zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 9656 001 0010, platība 14.44 ha, piešķirt nosaukumu „Zandarti”.
Abām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9656 001 0027 un 9656 001 0010 atstāt
spēkā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (0101);
1.2. paliekošajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir viena zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 9656 001 0009, platība 51.13 ha, saglabāt nosaukumu „Jaunlaņģi”.
2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9656 001 0010 un uz tās esošajām ēkām (sešas
nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumiem 9656 001 0010 001, 9656 001 0010 004, 9656
001 0010 005, 9656 001 0010 007, 9656 001 0010 008, 9656 001 0010 009) adresi no
„Jaunlaņģi”, Ipiķu pagasts, Rūjienas novads, LV-4242, uz adresi „Zandarti”, Ipiķu pagasts,
Rūjienas novads, LV-4242.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā.
17. §
Par nekustamā īpašuma „Plauži” sadalīšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma
"Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1. panta 14. punktu, likuma "Valsts valodas likums"
18. pantu, Ministru kabineta noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2. un 9. punktu, kā arī
Rūjienas novada pašvaldības 2012. gada 19. jūlija saistošo noteikumu Nr.9 „Par Rūjienas novada
teritorijas plānojumu 2012-2024. gadam” (1.pielikuma) otrās daļas „Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu” 8.1 punktu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere,
Ilze Leska, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Agnese Reuta, Dana
Alpeusa, Madars Kalniņš, Armands Taims, Kalvis Tomsons, Edgars Bārens); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
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1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Plauži” (kadastra numurs 9656 003 0227, atrodas Ipiķu
pagastā), kurš sastāv no 3 zemes vienībām 40.42 ha kopplatībā, izveidojot trīs nekustamos
īpašumus:
1.1. atdalāmajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 9656 001 0053, platība 9.64 ha, piešķirt nosaukumu „Vimbas”,
atstāt spēkā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (0101);
1.2. atdalāmajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 9656 003 0227, platība 17.75 ha, piešķirt nosaukumu „Līņi”,
atstāt spēkā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (0101);
1.3. paliekošajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir viena zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 9656 004 0041, platība 13.03 ha, saglabāt nosaukumu „Plauži”.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā.
18. §
Par nekustamā īpašuma „Katlu māja”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā izsoles sākumcenas
un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, kas nosaka,
ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, “Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 3. panta otro daļu, kas nosaka, ka publiskas personas mantas
pārdošanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likumu, 2019. gada 17. oktobra domes sēdes lēmumu (protokols
Nr.14,23§) un 2019. gada 4. decembra Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas sēdes
protokolu Nr.4.1.§, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska,
Jānis Galzons, Dairis Šmits, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Agnese Reuta, Dana Alpeusa, Madars
Kalniņš, Armands Taims, Kalvis Tomsons, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Katlu māja”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā, kadastra
numurs 9658 004 0232, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9658 004 0232)
0.6981 ha platībā un būves (katlu māja) (kadastra apzīmējums 9658 004 0232 001) 177.3 m2
platībā, “izsoles sākumcenu” 4563,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti sešdesmit trīs eiro un
00 centi).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Katlu māja”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā, kadastra
numurs 9658 004 0232, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9658 004 0232)
0.6981 ha platībā un būves (katlu māja) (kadastra apzīmējums 9658 004 0232 001) 177.3 m2
platībā, izsoles noteikumus.
3.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā.
19. §
Par nekustamā īpašuma „Gaismas 2”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā izsoles
sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(G.Gladkins)
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, kas nosaka,
ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, “Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 3. panta otro daļu, kas nosaka, ka publiskas personas mantas
pārdošanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likumu, 2018. gada 17. maija domes sēdes lēmumu (protokols Nr.8,8§)
un 2019. gada 4. decembra Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas sēdes protokolu Nr.4.2.§,
atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Dairis
Šmits, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Agnese Reuta, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Armands
Taims, Kalvis Tomsons, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Gaismas 2”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, kadastra
numurs 9694 003 0050, kas sastāv no vienas zemes vienības - starpgabala (kadastra
apzīmējums 9694 003 0050) 4.17 ha platībā ar uz tā esošu mežaudzi, “izsoles sākumcenu”
9780,00 EUR (deviņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit eiro un 00 centi).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Gaismas 2”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, kadastra
numurs 9694 003 0050, kas sastāv no vienas zemes vienības – starpgabala (kadastra
apzīmējums 9694 003 0050) 4.17 ha platībā ar uz tā esošu mežaudzi, izsoles noteikumus.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā.
20. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
(G.Gladkins)
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 2019.gada
11.decembra lēmumu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze
Leska, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Agnese Reuta, Dana Alpeusa,
Madars Kalniņš, Armands Taims, Kalvis Tomsons, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par xx, personas kods xx, deklarēto dzīvesvietu xx ielā xx, Rūjienā, Rūjienas
novadā, ar lēmuma pieņemšanas brīdi 19.12.2019.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā V.Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
21. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
(G.Gladkins)
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
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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 2019.gada
11.decembra lēmumu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze
Leska, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Agnese Reuta, Dana Alpeusa,
Madars Kalniņš, Armands Taims, Kalvis Tomsons, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par xx, personas kods xx, deklarēto dzīvesvietu xx ielā xx, Rūjienā, Rūjienas
novadā, ar lēmuma pieņemšanas brīdi 19.12.2019.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā V.Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
22. §
Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) sarakstā
(G.Gladkins)
Pamatojoties uz 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” 02.05.2019. finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm PAR
(Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Inese Vīksna, Inguna
Ločmele, Agnese Reuta, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Armands Taims, Kalvis Tomsons, Edgars
Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Svītrot Pašvaldības iestādes “Rūjienas mākslas skola” vienu štata vietu “Kurinātājs”, saime
13 fiziskais un kvalificētais darbs, mēnešalgu grupa 1, I līmenis.
2. Atbildīgs par lēmuma izpildi Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors Ivo Virsis.
3. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedības sekretārei Intai Ferderei triju darba dienu laikā
pēc Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma
norakstu Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivo Virsim, Administratīvās
nodaļas vadītājai Daigai Vanagai, Finanšu nodaļas vadītājai Anetei Ārei, Rūjienas mākslas
skolas direktoram Jānim Galzonam.
4. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 19.decembri.
23. §
Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
(G.Gladkins)
Dome izskata deputāta Kalvja Tomsona 2019.gada 5.decembra iesniegumu (reģ. Rūjienas
novada pašvaldībā 05.12.2019. ar Nr. RNP/1-1/19/1417) par Rūjienas novada domes deputāta
pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar
brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta
personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu, savukārt ceturtā daļa nosaka, ka
lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem

15
nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida
iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā deputāta
pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai. Pamatojoties uz
augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punkta,
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkta,
ceturtās daļas), atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis
Galzons, Dairis Šmits, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Agnese Reuta, Dana Alpeusa, Madars
Kalniņš, Armands Taims, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās
Kalvis Tomsons, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt pirms termiņa Kalvja Tomsona Rūjienas novada domes deputāta pilnvaras.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
24. §
Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības Kultūras, izglītības un sporta komitejas un
Sociālo lietu komitejas sastāvā
(G.Gladkins)
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 12 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze
Leska, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Agnese Reuta, Dana Alpeusa,
Madars Kalniņš, Armands Taims, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
novada dome NOLEMJ:
1.
Atbrīvot Kalvi Tomsonu no Kultūras, izglītības un sporta komitejas locekļa amata
pildīšanas.
2.
Apstiprināt Sociālo lietu komiteju 7 cilvēku sastāvā:
2.1. IngunaLočmele;
2.2. Armands Taims:
2.3. Agnese Reuta:
2.4. Dairis Šmits;
2.5. Madars Zariņš;
2.6. DanaAlpeusa;
2.7. Mārtiņš Līdums
25. §
Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības Tautsaimniecības, būvniecības un attīstības
komisijas, Administratīvo lietu komisijas un Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas
sastāvā
(G.Gladkins)
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 12 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze
Leska, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Agnese Reuta, Dana Alpeusa,
Madars Kalniņš, Armands Taims, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas
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novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot Kalvi Tomsonu no Tautsaimniecības, būvniecības un attīstības komisijas locekļa amata
pienākumu pildīšanas.
2. Apstiprināt Administratīvo lietu komisiju 4 cilvēku sastāvā:
2.1. IlzeLeska;
2.2. Jānis Galzons;
2.3. Bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Melbārde – komisijas priekšsēdētāja
2.4. Pašvaldības policijas pārstāvis;
2.5. Komisijas sekretāre Administratīvās nodaļas vadītāja/juriste – Daiga Vanaga
3. Apstiprināt Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisiju 4 locekļu sastāvā:
4.1. Mārtiņš Līdums;
4.2. IngunaLočmele;
4.3. Daiga Vanaga – Administratīvās nodaļas vadītāja/juriste;
4.4. Ilze Bokta – atbildīgā persona par iedzīvotāju reģistrāciju.
26. §
Par ziedojuma pieņemšanu
(G.Gladkins)
Rūjienas novada dome (kontaktpersona Izstāžu zāles vadītāja Līga Siliņa) ir saņēmusi xx
iesniegumu Par vēlmi ziedot Rūjienas novada sporta skolai 500,00 eiro (pieci simti eiro 00 centi)
sava tēva Augusta Ķīsis piemiņai.
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums)
14.panta pirmajā daļā noteikts, ka par ziedojumu šā likuma izpratnē uzskatāma finanšu līdzekļu,
preces vai pakalpojumu bezatlīdzības atvēlēšana (nodošana) noteiktiem mērķiem. Ņemot vērā,
ziedotāja iesniegumā norādīto ziedojuma mērķi – ziedot Rūjienas novada sporta skolai, tas
uzskatāms par ziedojumu publiskas institūcijas vajadzībām. Likuma 14.panta otrā daļa nosaka, ka
valsts amatpersonai vai koleģiālajai institūcijai ir aizliegts prasīt vai pieņemt no fiziskas vai
juridiskas personas ziedojumu, kā arī cita veida mantisku palīdzību publiskām vajadzībām, ja
ziedojums vai palīdzība ietekmē lēmuma pieņemšanu attiecībā uz šo fizisko vai juridisko personu.
Vērtējot ziedojumu kopsakarā ar likuma normām, secināms, ka ziedojums ir paredzēts Rūjienas
novada sporta skolai. Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 14.panta otro daļu, atklāti balsojot: ar 12 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere,
Ilze Leska, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Agnese Reuta, Dana
Alpeusa, Madars Kalniņš, Armands Taims, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Rūjienas novada pašvaldībai pieņemt xx ziedojumu, kura mērķis ir ieguldījums
Rūjienas novada sporta skolas attīstībai.
2. Pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbā” 14. panta ceturtajā daļā noteikto ierobežojumu par lēmumu
pieņemšanu attiecībā uz ziedotāju turpmākos divus gadus.
3. Naudu ieskaitīt Rūjienas novada ziedojumu kontā.
27. §
Par kapitāla daļu turētāja pārstāvi
(G.Gladkins)
Lai mazinātu politisku pārvaldības modeli pašvaldību kapitālsabiedrībās,
“Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 14.panta grozījumi,
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kas stāsies spēkā no 01.01.2020. paredz, ka turpmāk kapitāla daļu lēmumus pieņems
pašvaldības izpilddirektors vai ar izpilddirektora rīkojumu noteikta cita tam pakļauta
amatpersona. Ņemto vērā minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta
pirmās daļas 2. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti
balsojot: ar 12 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Dairis
Šmits, Inese Vīksna, Inguna Ločmele, Agnese Reuta, Dana Alpeusa, Madars Kalniņš, Armands
Taims, Edgars Bārens); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivo Virsim ar rīkojumu noteikt
amatpersonu/as - kapitāla daļu turētāja pārstāvi/jus kapitālsabiedrībās, kurās kapitāldaļu
turētājs ir Rūjienas novada pašvaldība.
Sēdi slēdz plkst. 11.00
Sēdes vadītājs

(personiskais paraksts)

Guntis Gladkins

Protokoliste

(personiskais paraksts)

Inta Ferdere

2019.gada 27.decembrī

