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Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā
Domes sēdes vadītājs Guntis Gladkins aicina deputātus balsot par 2021.gada 22.aprīļa Rūjienas
novada pašvaldības domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu.
Atklāti balsojot: ar 10 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Armands Taims, Jānis Galzons,
Ilze Leska, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Aiga Siliņa); PRET – nav:
ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes NOLEMJ:
Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības domes 2021.gada 22.aprīļa sēdes darba kārtību.
1. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto
zemesgabalu piekritību Rūjienas novada pašvaldībai
2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kronvalda iela 32, Rūjiena, Rūjienas novadā, izsoles
organizēšanu

3. Par nekustamā īpašuma „Aizkalni” Jeru pagastā, Rūjienas novadā, zemes nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
4. Par nekustamā īpašuma „Jaunbāri” Jeru pagastā, Rūjienas novadā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9658 004 0386 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas
līguma noslēgšanu
5. Par nekustamā īpašuma „Jaunbāri” Jeru pagastā, Rūjienas novadā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9658 004 0387 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas
līguma noslēgšanu
6. Par nekustamā īpašuma „Jaunbāri” Jeru pagastā, Rūjienas novadā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9658 004 0385 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas
līguma noslēgšanu
7. Par nekustamā īpašuma „Vidusbāri” Jeru pagastā, Rūjienas novadā, zemes nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
8. Par nekustamā īpašuma „Priedkalnītes” Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, nodošanu
atsavināšanai
9. Par nekustamā īpašuma „Meždibeni”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā, izsoles sākumcenas un
izsoles noteikumu apstiprināšanu
10. Par nekustamā īpašuma „Anemones” sadalīšanu
11. Par nekustamā īpašuma „Arakste” sadalīšanu
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lielsautiņi”, Vilpulkas
pagastā, Rūjienas novadā
13. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Vairogi”, Jeru pagastā,
Rūjienas novadā
14. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Ručakas”, Jeru pagastā,
Rūjienas novadā
15. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Purmaļi”, Jeru pagastā,
Rūjienas novadā
16. Par bērnu un jauniešu īslaicīgu nodarbināšanu 2021.gada vasaras brīvlaikā
17. Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
18. Par finansējuma piešķiršanu “Sporta klubs Rūjiena”
19. Par finansējuma piešķiršanu Jaunatnes Tehniskā sporta centram “Eriņi”.
20. Par saistošo noteikumu Nr. 5/2021 „Par sociālajiem dzīvokļiem Rūjienas novadā”
apstiprināšanu.
21. Par nomas maksas samazinājuma piemērošanu SIA “Artavs”.
22. Par atbrīvojumu līdzfinansējuma maksai par izglītības programmu apguvi Rūjienas
mūzikas skolā
23. Par Rūjienas Vēstneša numuru un Rūjienas Vēstnešu digitālos failu iegādi
24. Par nedzīvojamās telpas Nr.8, Pentes ielā 2, Rūjienā, rakstiskas nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu un līguma noslēgšanu.
25. Par nedzīvojamās telpas Nr.9, Pentes ielā 2, Rūjienā, rakstiskas nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu un līguma noslēgšanu.
26. Par nedzīvojamās telpas Nr.8, Skolas ielā 6, Rūjienā, rakstiskas nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu un līguma noslēgšanu
27. Par nedzīvojamo telpu Nr.9. un 10., Skolas ielā 6, Rūjienā, rakstiskas nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu
28. Par brīvpusdienu nodrošināšanu trūcīgu un daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē citu
novadu vispārizglītojošās izglītības iestādes.
1§
1. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemesgabalu piekritību Rūjienas novada pašvaldībai

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta piekto daļu, kurš nosaka ka valstij un
vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes
reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā
iedalījuma vienībās.
Savukārt likuma 17.panta sestā daļa nosaka, ka zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā
noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā
ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas
atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās
administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem
pašvaldība.
Konstatējot faktu, ka ievēroti šā likumā noteiktie kritēriji – 2016.gada 27.septembrī pieņemts
Ministru kabineta rīkojums Nr.557 “Par zemes reformas pabeigšanu Rūjienas novada Rūjienas
pilsētā”, 2018.gada 27.septembrī ir beidzies zemes izvērtēšanas 2 gadu termiņš pēc iepriekš minētā
ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas, rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas saraksts ir publicēts Valsts zemes dienesta mājas lapā
un ministrijas nav izdarījušas atzīmes par zemes vienību piekritību valstij.
Attiecībā par izvērtētajā sarakstā iekļautajām zemes vienībām, kas atrodas Rūjienas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā un ir apkopotas šī lēmuma pielikumā, visi iepriekš minētie
nosacījumi ir iestājušies, tāpēc ir pamats pieņemt lēmumu par attiecīgo zemes vienību, kurām nav
izdarītas atzīmes par piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai (turpmāk – zemes vienības)
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Rūjienas novada pašvaldības vārda.
Pielikumā pievienotajā sarakstā iekļautās zemes vienības Nr.1-3 atrodas individuālās apbūves
teritorijā. Tas nozīmē, ka minētās zemes vienības pašvaldība būs tiesīga iznomāt vai atsavināt, tādejādi
nodrošinot racionālu izmantošanu, kā arī papildus ieņēmumus pašvaldības budžetā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2016.gada 27.septembra Ministru kabineta
rīkojumu Nr.557 “Par zemes reformas pabeigšanu Rūjienas novada Rūjienas pilsētā”, Zemes
pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190
“Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 3.2.apašpunktu, 8.1.apakšpunktu,
Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēto ministriju un pašvaldības izvērtēto rezerves zemju un
līdzvērtīgo zemju sarakstu.
Atklāti balsojot: ar 10 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Armands Taims, Jānis
Galzons, Ilze Leska, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Aiga Siliņa); PRET
– nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes NOLEMJ:
1. Noteikt, ka šī lēmuma pielikuma sarakstā esošās zemes vienības (ar grafiskajiem pielikumiem Nr.13) piekrīt Rūjienas novada pašvaldībai un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz Rūjienas novada
pašvaldības vārda.
2. 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 un elektroniski parakstītu lēmuma izrakstu nosūtīt uz e-pasta adresi
sandra.upite@rujiena.lv.
3. Nekustamā īpašuma nodaļai pēc datu aktualizācijas Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā, nodrošināt šī lēmuma 1.punkta pielikumā norādīto zemes vienību kadastrālo
uzmērīšanu un sagatavot visus nepieciešamos dokumentus, lai nostiprinātu zemesgrāmatā Rūjienas
novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz šī lēmuma 1.punkta pielikumā norādītajām zemes vienībām.
*Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.
Pielikums Rūjienas novada domes
2021.gada 22.aprīļa lēmumam/ protokols Nr.5,1§/
Nr.
p.k.

Zemes vienības
kadastra

Zemes vienības
statuss

Zemes vienības adrese

Kop

Grafisk
ā

Nekusta
mā

apzīmējums

1.

9615 002 1310

2.

9615 002 0112

3.

9615 005 2002

44 rezerves
zemes fonds
41 zeme zemes
reformas
pabeigšanai
41 zeme zemes
reformas
pabeigšanai

Ābeļu iela 6, Rūjiena,
Rūjienas novads
Bumbieru iela 10,
Rūjiena, Rūjiena novads
Valdemāra iela 41A,
Rūjiena, Rūjienas novads

platība
m2
645

īpašuma
lietošanas
mērķis
0601

600

613

0601

2286

2333

0601

platīb
a, m2
600

Pielikumā - grafiskie pielikumi Nr.1-3.
2§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kronvalda iela 32, Rūjiena, Rūjienas novadā, izsoles
organizēšanu
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kronvalda ielā 32, Rūjienā, Rūjienas novadā, kadastra
Nr.9615 003 0811, kas sastāv no zemes vienības, kadastra apzīmējums 9615 003 0811, kopējā platība
2538m2, un būvēm – dzīvojamās mājas ar platību 46,90m2 (kadastra apzīmējums 9615 003 0811 001),
saimniecības ēkas ar platību 17,90m2 (kadastra apzīmējums 9615 003 0811 002) un saimniecības ēkas
ar platību 53,10m2 (kadastra apzīmējums 9615 003 0811 003), (turpmāk – nekustamais īpašums),
2010.gada 20.janvārī nostiprinātas Rūjienas novada pašvaldībai Rūjienas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.1000 0047 0461. Zemei noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta
pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Ievērojot to, ka nekustamais īpašums netiek izmantots pašvaldības institūciju funkciju nodrošināšanai,
kā arī nav paredzēts to nākotnē izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai, nekustamā īpašuma
saglabāšana pašvaldības īpašumā nav lietderīga. Lietderīgākais nekustamā īpašuma izmantošanas
veids, saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu ir tā atsavināšana, pārdodot izsolē. Līdz ar to
nekustamais īpašums pārdodams izsolē.
Savukārt likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punkts noteic, ka tikai dome var
lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 27.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo
un piekto daļu, 8.panta otro daļu, 15.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likumu, 2021. gada 18.februāra domes sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 15§)
un 2021. gada 6. aprīļa Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas sēdes protokolu Nr.1, 1§, atklāti
balsojot: ar 10 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Armands Taims, Jānis Galzons, Ilze
Leska, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Aiga Siliņa); PRET – nav:
ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Rūjienas novada pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu Kronvalda iela 32, Rūjienā, Rūjienas novadā, kadastra Nr.9615 003 0811, kas
sastāv no zemes vienības, kadastra apzīmējums 9615 003 0811, kopējā platība 2538m2, un būvēm –
dzīvojamās mājas ar platību 46,90m2 (kadastra apzīmējums 9615 003 0811 001), saimniecības ēkas ar

platību 17,90m2 (kadastra apzīmējums 9615 003 0811 002) un saimniecības ēkas ar platību 53,10m2
(kadastra apzīmējums 9615 003 0811 003), (turpmāk – nekustamais īpašums).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma:
2.1. “izsoles sākumcenu” 2781,50 EUR (divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit viens eiro un
50 centi),
2.2. izsoles soli – 250,00 EUR (divi simti piecdesmit eiro 00 centi).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma elektroniskās izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
4. Uzdot Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt elektronisko izsoli.
5. 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 un elektroniski parakstītu lēmuma izrakstu nosūtīt uz e-pasta adresi
sandra.upite@rujiena.lv.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā
3§
Par nekustamā īpašuma „Aizkalni” Jeru pagastā, Rūjienas novadā, zemes nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „a” apakšpunktu,
MK noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 3. daļu,
Rūjienas novada domes saistošajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā tiek atsavināti un iznomāti
pašvaldības nekustamie īpašumi” un „Par neapbūvētas lauku apvidus zemes nomas tiesību izsoli
Rūjienas novadā”, Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2021. gada 29. marta izsoles
protokolu Nr.10, atklāti balsojot: ar 10 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Armands Taims,
Jānis Galzons, Ilze Leska, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Aiga Siliņa);
PRET – nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Aizkalni” (kadastra numurs 9658 001 0220, atrodas Jeru pagastā,
Rūjienas novadā) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 001 0219 daļas, 2.2 ha platībā,
nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu, lauksaimniecības vajadzībām, uz 5 (pieciem) gadiem ar SIA
„Lejasvagaļu dārzs”, reģistrācijas numurs 44103048853, juridiskā adrese „Lejasvagaļi”, Jeru
pagasts, Rūjienas novads, LV-4240, par nomas maksu 811.76 EUR (astoņi simti vienpadsmit eiro
un septiņdesmit seši centi) gadā bez pievienotās vērtības nodokļa.
3. Noteikt, ka papildus nomas maksai, nomnieka pienākums ir maksāt visus uz nekustamo īpašumu
attiecināmos nodokļus normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.
4. Noteikt, ka izsoles uzvarētāja SIA „Lejasvagaļu dārzs” samaksātā izsoles nodrošinājuma nauda
10.88 EUR (desmit eiro un 88 centi) tiek ieskaitīta zemes vienības daļas nomas maksā.
4§
Par nekustamā īpašuma „Jaunbāri” Jeru pagastā, Rūjienas novadā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9658 004 0386 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas
līguma noslēgšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „a” apakšpunktu,
MK noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 3. daļu,
Rūjienas novada domes saistošajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā tiek atsavināti un iznomāti
pašvaldības nekustamie īpašumi” un „Par neapbūvētas lauku apvidus zemes nomas tiesību izsoli
Rūjienas novadā”, Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2021. gada 29. marta izsoles
protokolu Nr.7, atklāti balsojot: ar 10 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Armands Taims,
Jānis Galzons, Ilze Leska, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Aiga Siliņa);
PRET – nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes NOLEMJ:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Jaunbāri” (kadastra numurs 9658 004 0202, atrodas Jeru
pagastā, Rūjienas novadā) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0386, 3.1 ha
platībā, nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu, lauksaimniecības vajadzībām, uz 5 (pieciem) gadiem ar SIA
„Nurmi”, reģistrācijas numurs 44103061847, juridiskā adrese „Viļņi”, Naukšēnu pagasts,
Naukšēnu novads, LV-4244, par nomas maksu 614.88 EUR (seši simti četrpadsmit eiro un
astoņdesmit astoņi centi) gadā bez pievienotās vērtības nodokļa.
3. Noteikt, ka papildus nomas maksai, nomnieka pienākums ir maksāt visus uz nekustamo
īpašumu attiecināmos nodokļus normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.
4. Noteikt, ka izsoles uzvarētāja SIA „Nurmi” samaksātā izsoles nodrošinājuma nauda 17.44
EUR (septiņpadsmit eiro un četrdesmit četri centi) tiek ieskaitīta zemes vienības daļas nomas
maksā.
5§
Par nekustamā īpašuma „Jaunbāri” Jeru pagastā, Rūjienas novadā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9658 004 0387 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas
līguma noslēgšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „a” apakšpunktu,
MK noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 3. daļu,
Rūjienas novada domes saistošajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā tiek atsavināti un iznomāti
pašvaldības nekustamie īpašumi” un „Par neapbūvētas lauku apvidus zemes nomas tiesību izsoli
Rūjienas novadā”, Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2021. gada 29. marta izsoles
protokolu Nr.8, atklāti balsojot: ar 10 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Armands Taims,
Jānis Galzons, Ilze Leska, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Aiga Siliņa);
PRET – nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Jaunbāri” (kadastra numurs 9658 004 0202, atrodas Jeru
pagastā, Rūjienas novadā) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0386, 3.1 ha
platībā, nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu, lauksaimniecības vajadzībām, uz 5 (pieciem) gadiem ar SIA
„Nurmi”, reģistrācijas numurs 44103061847, juridiskā adrese „Nurmi”, Naukšēnu pagasts,
Naukšēnu novads, LV-4244, par nomas maksu 288.11 EUR (divi simti astoņdesmit astoņi eiro
un vienpadsmit centi) gadā bez pievienotās vērtības nodokļa.
3.
Noteikt, ka papildus nomas maksai, nomnieka pienākums ir maksāt visus uz
nekustamo īpašumu attiecināmos nodokļus normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.
4.
Noteikt, ka izsoles uzvarētāja SIA „Nurmi” samaksātā izsoles nodrošinājuma nauda
6.06 EUR (seši eiro un seši centi) tiek ieskaitīta zemes vienības daļas nomas maksā.
6§
Par nekustamā īpašuma „Jaunbāri” Jeru pagastā, Rūjienas novadā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9658 004 0385 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas
līguma noslēgšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „a” apakšpunktu,
MK noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 3. daļu,
Rūjienas novada domes saistošajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā tiek atsavināti un iznomāti
pašvaldības nekustamie īpašumi” un „Par neapbūvētas lauku apvidus zemes nomas tiesību izsoli
Rūjienas novadā”, Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2021. gada 29. marta izsoles

protokolu Nr.9, atklāti balsojot ar 10 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Armands Taims,
Jānis Galzons, Ilze Leska, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Aiga Siliņa);
PRET – nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Jaunbāri” (kadastra numurs 9658 004 0202, atrodas Jeru
pagastā, Rūjienas novadā) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0385, 6.5 ha
platībā, nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu, lauksaimniecības vajadzībām, uz 5 (pieciem) gadiem ar SIA
„Nurmi”, reģistrācijas numurs 44103061847, juridiskā adrese „Viļņi”, Naukšēnu pagasts,
Naukšēnu novads, LV-4244, par nomas maksu 2293.13 EUR (divi tūkstoši divi simti
deviņdesmit trīs eiro un trīspadsmit centi) gadā bez pievienotās vērtības nodokļa.
3. Noteikt, ka papildus nomas maksai, nomnieka pienākums ir maksāt visus uz nekustamo
īpašumu attiecināmos nodokļus normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.
4. Noteikt, ka izsoles uzvarētāja SIA „Nurmi” samaksātā izsoles nodrošinājuma nauda 36.57
EUR (trīsdesmit seši eiro un piecdesmit septiņi centi) tiek ieskaitīta zemes vienības daļas
nomas maksā.
7§
Par nekustamā īpašuma „Vidusbāri” Jeru pagastā, Rūjienas novadā, zemes nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „a” apakšpunktu, MK
noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 3. daļu, Rūjienas
novada domes saistošajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā tiek atsavināti un iznomāti pašvaldības
nekustamie īpašumi” un „Par neapbūvētas lauku apvidus zemes nomas tiesību izsoli Rūjienas
novadā”, Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2021. gada 29. marta izsoles protokolu Nr.6,
atklāti balsojot: ar 10 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Armands Taims, Jānis Galzons,
Ilze Leska, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Aiga Siliņa); PRET – nav:
ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Vidusbāri” (kadastra numurs 9658 004 0373, atrodas Jeru
pagastā, Rūjienas novadā) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0372, 2.4 ha
platībā, nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu, lauksaimniecības vajadzībām, uz 5 (pieciem) gadiem ar SIA
„Nurmi”, reģistrācijas numurs 44103061847, juridiskā adrese „Viļņi”, Naukšēnu pagasts,
Naukšēnu novads, LV-4244, par nomas maksu 407.0 EUR (četri simti eiro un 00 centi) gadā
bez pievienotās vērtības nodokļa.
3. Noteikt, ka papildus nomas maksai, nomnieka pienākums ir maksāt visus uz nekustamo
īpašumu attiecināmos nodokļus normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.
4. Noteikt, ka izsoles uzvarētāja SIA „Nurmi” samaksātā izsoles nodrošinājuma nauda 13.50
EUR (trīspadsmit eiro un piecdesmit centi) tiek ieskaitīta zemes vienības daļas nomas maksā.
8§
Par nekustamā īpašuma „Priedkalnītes” Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, nodošanu
atsavināšanai
Izskatot I. V., personas kods 000000-00000, deklarētā adrese /nosaukums/ iela Nr., Valmiera,
LV-4201, 2021. gada 31. marta iesniegumu (reģistrēts Rūjienas novada pašvaldībā 2021. gada 1.
aprīlī, reģ.nr. RNP/10-15/21/492), Rūjienas novada pašvaldības Finanšu komiteja KONSTATĒ:

1. I. V. lūdz atsavināt (pārdot) nekustamo īpašumu „Priedkalnītes” (kadastra numurs 9694 005
0004), Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā.
2. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS)
datiem, nekustamais īpašums „Priedkalnītes” (kadastra numurs 9694 005 0004), Vilpulkas
pagastā, Rūjienas novadā, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9694 005
0148, 0.72 ha platībā.
3. Nekustamais īpašums „Priedkalnītes” nav ierakstīts zemesgrāmatā un piekrīt Rūjienas novada
pašvaldībai saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu.
4. Saskaņā ar Vilpulkas pagasta padomes 2009.gada 26. februāra lēmuma /prot.nr. 3,4 §/ “Par
Lauku zemes izpirkšanas reģistrā iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes
vienībām, kurām nav veikta priekšapmaksa vai kadastrālā uzmērīšana” (turpmāk – Lēmums)
lemjošās daļas pirmo punktu, I.V., personas kods 000000-00000, ir izbeigtas lietošanas tiesības
uz nekustamā īpašuma “Priedkalnītes” zemes vienību (kadastra apzīmējums 9694 005 0148)
1.1 ha platībā.
5. Saskaņā ar Rūjienas novada pašvaldības 2013. gada 12.decembra sēdes lēmumu (protokols
Nr.13, 23§) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9694 005 0148 atzīta par pašvaldībai
piekritīgo zemi.
6. 2009. gada 8. jūlijā ar I. V. noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums par nekustamo
īpašumu “Priedkalnītes”, ar nomas termiņu līdz 2018. gada 1. septembrim. 2020. gada
31.jūlijā ar I. V. noslēgts jauns lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 97/2020/10-2.4. par
nekustamā īpašuma “Priedkalnītes” zemes vienību (kadastra apzīmējums 9694 005 0148),
0.72 ha platībā, ar nomas termiņu līdz 2030. gada 31. jūlijam.
7. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu, nekustamais īpašums „Priedkalnītes”,
kadastra numurs 9694 005 0004, nav nepieciešams Rūjienas novada pašvaldībai autonomo
funkciju veikšanai.
8. Saskaņā ar "Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma" 37.panta pirmās daļas 4. punktu
pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma
4.panta ceturtajā daļā minētā persona.
9. Pamatojoties uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4. panta ceturtās daļas 8.
punkta nosacījumiem, atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas
zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona
vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.
punktu, “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3. panta pirmās daļas 2. punktu, 4. panta
ceturtās daļas 8. punktu, 8.panta otro un trešo daļu un 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu, atklāti balsojot: ar 10 balsīm
PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Armands Taims, Jānis Galzons, Ilze Leska, Dairis Šmits, Ingūna
Ločmele, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Aiga Siliņa); PRET – nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada
domes NOLEMJ:
1. Atsavināt likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” kārtībā nekustamo
īpašumu – „Priedkalnītes”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā (kadastra numurs 9694 005
0004), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējums 9694 005 0148, 0.72 ha
platībā.
2. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu ierakstīt zemesgrāmatā uz Rūjienas novada
pašvaldības vārda nekustamo īpašumu „Priedkalnītes” (nekustamā īpašuma kadastra numurs
9694 005 0004). Veikt zemes robežu plāna un mežierīcības projekta izgatavošanu.
3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdot par brīvu cenu.
4. Uzdot Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai sagatavot nepieciešamo dokumentāciju
īpašuma novērtēšanai un atsavināšanai.

5. Uzdot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai noteikt pārdodamā nekustamā īpašuma
“brīvo cenu”, saskaņā ar likumu „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”.
6. Uzdot Administratīvajai nodaļai trīs darba dienu laikā, pēc Rūjienas novada pašvaldības
domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot divus šā lēmuma izrakstus Rūjienas novada
pašvaldības zemes lietu speciālistam un elektroniski parakstītu lēmuma izrakstu nosūtīt I. V.
uz e-pasta adresi un zemes lietu speciālistei Santai Frombergai uz e-pasta adresi
santa.fromberga@rujiena.lv.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā.
9§
Par nekustamā īpašuma „Meždibeni”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā, izsoles sākumcenas un
izsoles noteikumu apstiprināšanu
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, 2021. gada 21. janvāra domes sēdes lēmumu (protokols Nr.1,9§) un 2021. gada 6.
aprīļa Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas sēdes protokolu Nr.1,2§, atklāti balsojot: ar 10
balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Armands Taims, Jānis Galzons, Ilze Leska, Dairis Šmits,
Ingūna Ločmele, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Apstiprināt nekustamā īpašuma „Meždibeni”, Jeru
pagastā, Rūjienas novadā, kadastra numurs 9658 006 0106, kas sastāv no zemes vienības (kadastra
apzīmējums 9658 006 0106) ar platību 1,2274 ha un būvēm - dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums
9658 001 0106 001) ar platību 77.90 m2, kūts (kadastra apzīmējums 9658 001 0106 002) ar platību
72.20 m2 un pirts (kadastra apzīmējums 9658 001 0106 003) ar platību 11.40 m2 “izsoles
sākumcenu” 3730.60 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit eiro un sešdesmit centi).
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Meždibeni”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā, kadastra
numurs 9658 006 0106, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9658 006 0106) ar
platību 1,2274 ha un būvēm - dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 9658 001 0106 001) ar
platību 77.90 m2, kūts (kadastra apzīmējums 9658 001 0106 002) ar platību 72.20 m2 un pirts
(kadastra apzīmējums 9658 001 0106 003) ar platību 11.40 m2, izsoles noteikumus.
2. Uzdot Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt elektronisko izsoli ar
augšupejošu soli.
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 Santai Frombergai un elektroniski parakstītu lēmuma izrakstu nosūtīt uz e-pasta
adresi santa.fromberga@rujiena.lv
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā.
10§
Par nekustamā īpašuma „Anemones” sadalīšanu

Izskatot M. K. deklarētā adrese (adrese) 2021 gada 6. aprīļa iesniegumu (saņemts un reģistrēts
Rūjienas novada pašvaldībā 2021. gada 7. aprīlī, reģ.nr. RNP/1-1/21/517), Rūjienas novada dome
KONSTATĒ:

1. M. K. lūdz atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Anemones” (kadastra numurs 9658 004 0137,
atrodas Jeru pagastā), kas sastāv no piecām zemes vienībām ar kopējo platību 37.1674 ha, atdalot
no tā divas neapbūvētas zemes vienības, izveidojot trīs nekustamos īpašumus:
1.1. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9658 001 0091 (platība 8.6 ha), izveidojot jaunu
īpašumu;
1.2. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9658 005 0057 (platība 12.2 ha), izveidot jaunu
īpašumu, kā arī piešķirt tam nosaukumu “Aizpurieši”;
1.3. īpašuma sastāvā paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9658 004 0137
(platība 0.3674 ha), 9658 001 0186 (platība 5.8 ha) un 9658 004 0203(platība 10.2 ha),
saglabāt nosaukumu „Anemones”.
2. Atbilstoši Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas aktuālajai informācijai nekustamā
īpašuma „Anemones” (kadastra numurs 9658 004 0137, atrodas Jeru pagastā) īpašniece ir Māra
Kalniņa. Īpašums sastāv no 5 zemes vienībām 37.1674 ha kopplatībā.
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, 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 10 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere,
Armands Taims, Jānis Galzons, Ilze Leska, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Inese Vīksna, Edgars
Bārens, Aiga Siliņa); PRET – nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Anemones” (kadastra numurs 9658 004 0137, atrodas Jeru
pagastā), kurš sastāv no 5 zemes vienībām 37.1674 ha kopplatībā, izveidojot trīs nekustamos
īpašumus:
1.1. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9658 001 0091 (platība 8.6 ha), izveidojot
jaunu īpašumu;
1.2. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9658 005 0057 (platība 12.2 ha), izveidojot
jaunu īpašumu, kā arī piešķirt tam nosaukumu “Aizpurieši”;
1.3. paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9658 004 0137 (platība 0.3674
ha), 9658 001 0186 (platība 5.8 ha) un 9658 004 0203(platība 10.2 ha), saglabāt
nosaukumu „Anemones”.
2. Uzdot Administratīvajai nodaļai, trīs darba dienu laikā pēc Rūjienas novada pašvaldības
domes sēdes protokola parakstīšanas, trīs šā lēmuma izrakstus nodot Rūjienas novada
pašvaldības zemes lietu speciālistam un vienu nosūtīt Mārai Kalniņai pa pastu uz adresi:
“Anemones”, Endzele, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā.
11§
Par nekustamā īpašuma „Arakste” sadalīšanu
Izskatot D. L. deklarētā adrese (adrese), 2021. gada 7. aprīļa iesniegumu (saņemts un reģistrēts
Rūjienas novada pašvaldībā 2021. gada 7. aprīlī, reģ.nr. RNP/1-1/21/525), Rūjienas novada dome
KONSTATĒ:
1.D. L. lūdz atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Arakste” (kadastra numurs 9668 001 0032,
atrodas Lodes pagastā), kas sastāv no divām zemes vienībām ar kopējo platību 17.9 ha, atdalot
no tā vienu neapbūvētu zemes vienību, izveidojot divus nekustamos īpašumus:

1.1. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9668 001 0033 (platība 13.4 ha),
izveidojot jaunu īpašumu, kā arī piešķirt tam nosaukumu “Arakstes mežs”;
1.2. īpašuma sastāvā paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9668 001 0032
(platība 4.5 ha), saglabāt nosaukumu „Arakste”.
2. Atbilstoši Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas aktuālajai informācijai nekustamā
īpašuma „Arakste” (kadastra numurs 9668 001 0032, atrodas Lodes pagastā) īpašniece ir D. L.
Īpašums sastāv no 2 zemes vienībām 17.90 ha kopplatībā.
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, 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 10 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere,
Armands Taims, Jānis Galzons, Ilze Leska, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Inese Vīksna, Edgars
Bārens, Aiga Siliņa); PRET – nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Arakste” (kadastra numurs 9668 001 0032, atrodas Lodes
pagastā), kurš sastāv no 2 zemes vienībām 17.90 ha kopplatībā, izveidojot divus nekustamos
īpašumus:
1.1. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9668 001 0033 (platība 13.4 ha), izveidojot
jaunu īpašumu, kā arī piešķirt tam nosaukumu “Arakstes mežs”;
1.2. paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9668 001 0032 (platība 4.5 ha),
saglabāt nosaukumu „Arakste”.
2. Uzdot Administratīvajai nodaļai, trīs darba dienu laikā pēc Rūjienas novada pašvaldības
domes sēdes protokola parakstīšanas, divus šā lēmuma izrakstus nodot Rūjienas novada
pašvaldības zemes lietu speciālistam un vienu elektroniski parakstītu lēmuma izrakstu nosūtīt
D. L. uz e-pasta adresi.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā.
12§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lielsautiņi”, Vilpulkas
pagastā, Rūjienas novadā
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Apriņķa mērnieks”, reģistrācijas numurs
40103681842, juridiskā adrese Dzirnavu iela 5, Baldones novads, LV-2125, mērnieces Colmontujas
Džamjansurenas, sertifikāts zemes ierīcības darbu veikšanai Nr. AA0149 (derīgs līdz 2023. gada 22.
augustam), 2021. gada 11. marta iesniegumu (saņemts un reģistrēts Rūjienas novada pašvaldībā 2021.
gada 11.martā, reģ. Nr. RNP/10-6/21/334), Rūjienas novada dome KONSTATĒ:
1. Colmontuja Džamjansurena lūdz apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas izstrādāts
nekustamā īpašuma „Lielsautiņi”, Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads (kadastra numurs 9694
003 0027) sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9694 003 0027 .
2. Zemes ierīcības projektā tiek plānota zemes vienības, 45,0 ha platībā, sadalīšana divās zemes
vienībās. Projekta ietvaros konkretizēti nekustamā īpašuma lietošanas apgrūtinājumi,
nekustamā īpašuma sastāvs un lietošanas mērķi.
Pamatojoties uz 2016. gada 2. augusta MK noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 11.6. punktu, likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1. panta 14. punktu un
9. panta pirmās daļas 1. punktu, 1999. gada 9. decembra likuma „Valsts valodas likums” 18. pantu un
MK noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. punktu, un 2015. gada 8. decembra MK noteikumu

Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 8., 11. un 15.punktu, Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012.2024. gadam (Rūjienas novada domes 2012. gada 19. jūlija saistošie noteikumi Nr. 9, apstiprināti ar
Rūjienas novada domes 2012. gada 19. jūlija lēmumu, protokols Nr.7,48§), atklāti balsojot: ar 10
balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Armands Taims, Jānis Galzons, Ilze Leska, Dairis Šmits,
Ingūna Ločmele, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Aiga Siliņa); PRET – nav: ATTURAS – nav, Rūjienas
novada domes NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Lielsautiņi”, Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads (kadastra
numurs 9694 003 0027) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9694 003 0027 sadalīšanai
izstrādāto zemes ierīcības projektu.
2. Zemes gabals 1.96 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā - zemes gabals Nr.1 ar
plānoto kadastra apzīmējumu 9694 003 0070), kas atdalāms no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9694 003 0027, tiek saglabāts esošā nekustamā īpašuma „Lielsautiņi” ar kadastra
numuru 9694 003 0027 sastāvā, saglabājot esošo adresi „Lielsautiņi”, Vilpulkas pagasts, Rūjienas
novads. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
3. Zemes gabalam 43.04 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā - zemes gabals Nr.2 ar
plānoto kadastra apzīmējumu 9694 003 0071), kas atdalāms no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9694 003 0027, veidojot jaunu nekustamo īpašumu, piešķirt nekustamā īpašuma
nosaukumu „Mežsautiņi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.
4. Uzdot Administratīvajai nodaļai, triju darba dienu laikā pēc Rūjienas novada pašvaldības domes
sēdes protokola parakstīšanas:
4.1. vienu šā lēmuma izrakstu nodot Rūjienas novada pašvaldības zemes lietu speciālistam;
4.2. elektroniski parakstītu lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam uz e-pasta adresi
kac.valmiera@vzd.gov.lv un Rūjienas novada pašvaldības zemes lietu speciālistei uz e-pasta
adresi santa.fromberga@rujiena.lv.
* Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.

13§
Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Vairogi”, Jeru pagastā,
Rūjienas novadā
Izskatot E. M., personas kods 000000-00000, deklarētā adrese (adrese), 2021. gada 22. marta
iesniegumu (reģistrēts Rūjienas novada pašvaldībā 2021. gada 25. martā, reģ. Nr. RNP/10-6/21/438),
Rūjienas novada dome konstatē:
1. E. M. lūdz atļauju zemes ierīcības projekta izstrādei – nekustamā īpašuma „Vairogi” (kadastra
numurs 9658 004 0162, atrodas Jeru pagastā, Rūjienas novadā) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9658 004 0162 sadalīšanai.
2. Nekustamo īpašumu „Vairogi” (kadastra numurs 9658 004 0162) paredzēts sadalīt 2 zemes
vienībās, saskaņā ar zemes ierīcības priekšlikumu (turpmāk tekstā grafiskais pielikums):
2.1. zemes gabalu Nr. 1 ar platību ~ 0.5 ha, atstāt īpašuma „Vairogi” sastāvā;
2.2. zemes gabalu Nr. 2 ar platību ~ 10.3 ha, atdalīt no īpašuma „Vairogi” un iekļaut jauna
īpašuma sastāvā. Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Vālodzes”.
3. Pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem (turpmāk – NĪVKIS),
nekustamais īpašums „Vairogi” (kadastra numurs 9658 004 0162) sastāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0162, 10.8 ha platībā, uz kuras atrodas dzīvojamā māja
(kadastra apzīmējums 9658 004 0162 001) un 4 palīgēkas (kadastra apzīmējumi 9658 004 0162
002, 9658 004 0162 004, 9658 004 0162 005 un 9658 004 0162 006).

4. Īpašums reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Jeru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000569378 uz E. M. vārda.
5. Saskaņā ar NĪVKIS datiem, pieteiktais nosaukums „Vālodzes” Jeru pagasta teritorijā nav piešķirts
nevienam nekustamam īpašumam un atbilst Valsts valodas likuma noteiktajām prasībām par vietu
un nosaukumu veidošanu un lietošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. punktu, 13. punktu, 14. punktu, 21. punktu, 34.
punktu un Rūjienas novada domes 2012. gada 19. jūlija saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Rūjienas
novada teritorijas plānojumu 2012 - 2024. gadam” (1.pielikuma) otrās daļas „Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu” 8.1 punktu, atklāti balsojot: ar 10 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere,
Armands Taims, Jānis Galzons, Ilze Leska, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Inese Vīksna, Edgars
Bārens, Aiga Siliņa); PRET – nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes NOLEMJ:
1.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Vairogi” (kadastra numurs
9658 004 0162), paredzot:
1.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0162 sadalīšanu divās zemes vienībās,
atbilstoši šī lēmuma grafiskajam priekšlikumam:
1.1.1. esošā īpašuma „Vairogi” sastāvā paliekošā zemes vienība ~ 0.5 ha platībā (grafiskajā
pielikumā - zemes gabals Nr.1);
1.1.2. atdalāmā zemes vienība ~ 10.3 ha platībā (grafiskajā pielikumā zemes gabals Nr.2)
iekļaujama jauna īpašuma sastāvā.
1.2. jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Vālodzes”.
Veicot zemes ierīcības projekta izstrādi un kadastrālo uzmērīšanu, platības var tikt precizētas.
2. Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei:
2.1. zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
2.1.1. valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”;
2.1.2. to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas zemes ierīcības
projekta teritorijā;
2.1.3. zemes vienības īpašnieku;
2.1.4. citām institūcijām, atbilstoši LR 02.08.2016. MK noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
2.2. izstrādāt saskaņā ar Rūjienas novada domes 2012. gada 19. jūlija saistošajiem noteikumiem
Nr. 9 „Par Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012. - 2024. gadam”;
2.3. konkretizēt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus;
2.4. kā kartogrāfisko materiāla pamatni izmantot aktuālu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9658 004 0162 robežu plānu. Projekta mērogs 1:5 000 vai 1:10 000;
2.5. izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes
vienībām.
3. Uzdot Administratīvajai nodaļai, triju darba dienu laikā pēc Rūjienas novada pašvaldības domes
sēdes protokola parakstīšanas:
3.1. divus šā lēmuma izrakstus nodot Rūjienas novada pašvaldības zemes lietu speciālistam;
3.2. elektroniski parakstītu lēmumu nosūtīt E. M. uz e-pasta adresi.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.
14§
Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Ručakas”, Jeru pagastā,
Rūjienas novadā

Izskatot SIA “Dižozols investments”, reģistrācijas numurs 40203227482, juridiskā adrese
Ūnijas iela 8 k-7, Rīga, LV-1084, 2021. gada 10. marta iesniegumu (reģistrēts Rūjienas novada
pašvaldībā 2021. gada 10.martā, reģ. Nr. RNP/10-9/21/329), Rūjienas novada dome konstatē:
1. SIA “Dižozols investments” lūdz atļauju zemes ierīcības projekta izstrādei – nekustamā
īpašuma „Ručakas” (kadastra numurs 9658 004 0115, atrodas Jeru pagastā, Rūjienas novadā)
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0115 sadalīšanai.
2. Nekustamo īpašumu „Ručakas” (kadastra numurs 9658 004 0115) paredzēts sadalīt 3 zemes
vienībās, saskaņā ar zemes ierīcības priekšlikumu (turpmāk tekstā grafiskais pielikums):
2.1. zemes gabalu Nr. 1 ar platību ~ 0.56 ha, atstāt īpašuma „Ručakas” sastāvā;
2.2. zemes gabalu Nr. 2 ar platību ~ 3.59 ha, atdalīt no īpašuma „Ručakas” un iekļaut jauna
īpašuma sastāvā. Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Meža Ručakas”;
2.3. zemes gabalu Nr. 3 ar platību ~ 3.65 ha, atdalīt no īpašuma „Ručakas” un iekļaut jauna
īpašuma sastāvā. Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Pļavas Ručakas”.
3. Pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem (turpmāk – NĪVKIS),
nekustamais īpašums „Ručakas” (kadastra numurs 9658 004 0115) sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0115, 7.8 ha platībā, uz kuras atrodas dzīvojamā
māja (kadastra apzīmējums 9658 004 0115 001) un 5 palīgēkas (kadastra apzīmējumi 9658
004 0115 002, 9658 004 0115 003, 9658 004 0115 004, 9658 004 0115 005 un 9658 004 0115
006).
4. Īpašums reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Jeru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 206 uz
SIA „Dižozols investments” vārda.
5. Saskaņā ar NĪVKIS datiem, pieteiktais nosaukums „Meža Ručakas” un “Pļavas Ručakas” Jeru
pagasta teritorijā nav piešķirts nevienam nekustamam īpašumam un atbilst Valsts valodas
likuma noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. punktu, 13. punktu, 14. punktu, 21. punktu, 34.
punktu un Rūjienas novada domes 2012. gada 19. jūlija saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Rūjienas
novada teritorijas plānojumu 2012 - 2024. gadam” (1.pielikuma) otrās daļas „Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu” 8.1 punktu, atklāti balsojot: ar 10 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere,
Armands Taims, Jānis Galzons, Ilze Leska, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Inese Vīksna, Edgars
Bārens, Aiga Siliņa); PRET – nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes NOLEMJ:
1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Ručakas” (kadastra numurs
9658 004 0115), paredzot:
1.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0115 sadalīšanu trīs zemes vienībās,
atbilstoši šī lēmuma grafiskajam priekšlikumam:
1.1.1. esošā īpašuma „Ručakas” sastāvā paliekošā zemes vienība ~ 0.56 ha platībā
(grafiskajā pielikumā - zemes gabals Nr.1);
1.1.2. atdalāmā zemes vienība ~ 3.59 ha platībā (grafiskajā pielikumā zemes gabals
Nr.2) iekļaujama jauna īpašuma sastāvā ar nosaukumu “Meža Ručakas”;
1.1.3. atdalāmā zemes vienība ~ 3.65 ha platībā (grafiskajā pielikumā zemes gabals
Nr.3) iekļaujama jauna īpašuma sastāvā ar nosaukumu “Pļavas Ručakas”.
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. Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes;
2.1.2. Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi”.
2.2. zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:

2.2.1. valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi”;
2.2.2. to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas
zemes ierīcības projekta teritorijā;
2.2.3. zemes vienību īpašnieku;
2.2.4. citām institūcijām, atbilstoši LR 02.08.2016. MK noteikumu Nr. 505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
2.3. izstrādāt saskaņā ar Rūjienas novada domes 2012. gada 19. jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr. 9 „Par Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012. - 2024. gadam”;
2.4. konkretizēt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus;
2.5. kā kartogrāfisko materiāla pamatni izmantot aktuālu zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9658 004 0115 robežu plānu. Projekta mērogs 1:5 000 vai 1:10 000;
2.6. izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes
vienībām.
3. Uzdot Administratīvajai nodaļai, triju darba dienu laikā pēc Rūjienas novada pašvaldības domes
sēdes protokola parakstīšanas:
3.1. divus šā lēmuma izrakstus nodot Rūjienas novada pašvaldības zemes lietu speciālistam;
3.2. elektroniski parakstītu lēmumu nosūtīt SIA “Dižozols investments” uz e-pasta adresi
elina.gravite@dizozols.ir.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.
15§
Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Purmaļi”, Jeru pagastā,
Rūjienas novadā
Izskatot E. M., personas kods 000000-00000, adrese, 2021. gada 22. marta iesniegumu
(reģistrēts Rūjienas novada pašvaldībā 2021. gada 25. martā, reģ. Nr. RNP/10-6/21/437), Rūjienas
novada dome konstatē:
1. E. M. lūdz atļauju zemes ierīcības projekta izstrādei – nekustamā īpašuma „Purmaļi” (kadastra
numurs 9658 004 0024, atrodas Jeru pagastā, Rūjienas novadā) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9658 004 0024 sadalīšanai.
2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0024 paredzēts sadalīt 2 zemes vienībās,
saskaņā ar zemes ierīcības priekšlikumu (turpmāk tekstā grafiskais pielikums):
2.1. zemes gabalu Nr. 1 ar platību ~ 0.5 ha, atstāt īpašuma „Purmaļi” sastāvā;
2.2. zemes gabalu Nr. 2 ar platību ~ 5.9 ha, atdalīt no īpašuma „Purmaļi” un iekļaut jauna
īpašuma sastāvā, apvienojot vienā īpašumā ar esošu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9658 004 0015. Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Purenes”.
3. Pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem (turpmāk – NĪVKIS),
nekustamais īpašums „Purmaļi” (kadastra numurs 9658 004 0024) sastāv no divām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0015, 5.2 ha platībā un 9658 004 0024, 6.4 ha
platībā, uz kuras atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 9658 004 0024 001) un 3
palīgēkas (kadastra apzīmējumi 9658 004 0024 002, 9658 004 0024 004 un 9658 004 0024
005).
4. Īpašums reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Jeru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 22 uz
E. M. vārda.
5. Saskaņā ar NĪVKIS datiem, pieteiktais nosaukums „Purenes” Jeru pagasta teritorijā nav
piešķirts nevienam nekustamam īpašumam un atbilst Valsts valodas likuma noteiktajām
prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. punktu, 13. punktu, 14. punktu, 21. punktu, 34.
punktu un Rūjienas novada domes 2012. gada 19. jūlija saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Rūjienas
novada teritorijas plānojumu 2012 - 2024. gadam” (1.pielikuma) otrās daļas „Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu” 8.1 punktu, atklāti balsojot: ar 10 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere,
Armands Taims, Jānis Galzons, Ilze Leska, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Inese Vīksna, Edgars
Bārens, Aiga Siliņa); PRET – nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes NOLEMJ:
1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Purmaļi” (kadastra numurs 9658
004 0024), paredzot:
1.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0024 sadalīšanu divās zemes vienībās,
atbilstoši šī lēmuma grafiskajam priekšlikumam:
1.1.1. esošā īpašuma „Purmaļi” sastāvā paliekošā zemes vienība ~ 0.5 ha platībā
(grafiskajā pielikumā - zemes gabals Nr.1);
1.1.2. atdalāmā zemes vienība ~ 5.9 ha platībā (grafiskajā pielikumā zemes gabals
Nr.2) iekļaujama jauna īpašuma sastāvā, apvienojot vienā īpašumā ar esošu
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0015.
1.2. jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Purenes”.
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 sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi”.
2.2. zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
2.2.1. valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi”;
2.2.2. to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas
zemes ierīcības projekta teritorijā;
2.2.3. zemes vienības īpašnieku;
2.2.4. citām institūcijām, atbilstoši LR 02.08.2016. MK noteikumu Nr. 505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
2.3. izstrādāt saskaņā ar Rūjienas novada domes 2012. gada 19. jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr. 9 „Par Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012. - 2024. gadam”;
2.4. konkretizēt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus;
2.5. kā kartogrāfisko materiāla pamatni izmantot aktuālu zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9658 004 0024 robežu plānu. Projekta mērogs 1:5 000 vai 1:10 000;
2.6. izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes
vienībām.
3. Uzdot Administratīvajai nodaļai, triju darba dienu laikā pēc Rūjienas novada pašvaldības domes
sēdes protokola parakstīšanas:
3.1. divus šā lēmuma izrakstus nodot Rūjienas novada pašvaldības zemes lietu speciālistam;
3.2. elektroniski parakstītu lēmumu nosūtīt E. M. uz e-pasta adresi.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.
16§
Par bērnu un jauniešu īslaicīgu nodarbināšanu 2021.gada vasaras brīvlaikā

Lai nodrošinātu bērniem un jauniešiem vecumā no 15 - 20 gadiem iespēju iegūt darba
pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi, iespēju uzlabot savu finansiālo stāvokli, kā arī ievērojot, ka
2021.gadā Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk NVA) turpinās īstenot nodarbinātības pasākumus
bērniem un jauniešiem no 15-20 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 (turpmāk pašvaldība), 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 27.punktu un “Izglītības likuma” 17.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: ar 10
balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Armands Taims, Jānis Galzons, Ilze Leska, Dairis Šmits,
Ingūna Ločmele, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Aiga Siliņa); PRET – nav: ATTURAS – nav, Rūjienas
novada domes NOLEMJ:
1. Atbalstīt pašvaldības dalību NVA īstenotajā nodarbinātības pasākumā “Nodarbinātības
pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs”, nodrošinot 20 Rūjienas novada administratīvajā teritorijā
deklarētajiem izglītojamajiem ikmēneša darba algas izmaksai pašvaldības līdzfinansējumu
250,00 EUR apmērā par bērnu atbilstoši Rūjienas novada pašvaldībai noteiktajam NVA
iesaistāmo izglītojamo skaita rezultatīvajam rādītājam.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram un Sociālā
dienesta vadītājai.
3. Uzdot Administratīvās nodaļai triju darba dienu laikā pēc Rūjienas novada pašvaldības domes
sēdes protokola parakstīšanas, nodot lēmuma norakstu Sociālā dienesta vadītājai Unai Sniegai
un finanšu nodaļas vadītājai Anetei Ārei.
17§
Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Rūjienas novada dome, izskatot jautājumu par Rūjienas novada pašvaldības iegādātās
kustamās mantas – automašīnas Mercedes Benz 1120 AF, reģistrēta 1991. gadā, šasijas numurs
WDB67718315532740, turpmāk saukta – automašīna un pamatojoties uz likumu „Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2., 3., pantu un 5. panta otrās daļas 6.
punktu un Rūjienas novada pašvaldības 2012. gada 14. jūlija (prot. Nr.6,8#) nolikumu „Finanšu
līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un izlietošana Rūjienas novada pašvaldības
iestādēs” 12. punktu, kā arī 2021. gada 8. aprīļa Finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: ar
10 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Armands Taims, Jānis Galzons, Ilze Leska, Dairis
Šmits, Ingūna Ločmele, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Aiga Siliņa); PRET – nav: ATTURAS – nav,
Rūjienas novada domes NOLEMJ:
1. Nodot Rūjienas novada pašvaldības iegādāto automašīnu Mercedes Benz 1120 AF, reģistrēta 1991.
gadā, šasijas numurs WDB67718315532740, bilances vērtība 9,778 euro, bezatlīdzības lietošanā līdz
2026.gada 1.maijam Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, nosakot:
1.1. automašīnas lietošanas mērķi – Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto funkciju
īstenošanai izmantojot automašīnu ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšanai Rūjienas
novada administratīvajā teritorijā vai nepieciešamības gadījumā citu Bezatlīdzības ņēmēja daļu un
posteņu teritorijā;
1.2. Izdevumus par automašīnas uzturēšanu sedz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
1.3. Lietošanā nodotā automašīna nododama atpakaļ pašvaldībai pēc lēmuma 1. punktā minētā
termiņa beigām, ja tas netiek pagarināts, vai arī, ja līgums par automašīnas bezatlīdzības lietošanu tiek
izbeigts pirms termiņa.

2. Noslēgt līgumu ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam par automašīnas bezatlīdzības
lietošanu saskaņā ar šī lēmuma pielikumā apstiprināto patapinājuma līguma projektu (pielikumā pie
lēmuma).
18§
Par līdzfinansējuma daļas piešķiršanu Biedrībai “SPORTA KLUBS RŪJIENA”
Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, 34. panta pirmo un otro
daļu 56. panta otro un trešo daļu, Biedrības “SPORTA KLUBS RŪJIENA”, reģistrācijas numurs
40008142681 iesniegumu (saņemts un reģistrēts 15.03.2021. Nr. RNP /21/377) un 2021. gada 8. aprīļa
Finanšu komitejas sēdes atzinumu:
Atklāti balsojot: ar 10 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Armands Taims, Jānis Galzons,
Ilze Leska, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Aiga Siliņa); PRET – nav:
ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējuma daļu EUR 2498,53 (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit astoņi eiro,
un 53 centi) apmērā projekta ”Vienmēr līdzās!” realizēšanai.
2. Līdzekļus paredzēt no pašvaldības 2021.gada budžeta.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors.
4. Administratīvajai nodaļai noslēgt līgumu ar Biedrību “SPORTA KLUBS RŪJIENA” par
līdzfinansējuma piešķiršanu.
5. Uzdot Administratīvās nodaļai triju darba dienu laikā pēc Rūjienas novada pašvaldības domes
sēdes protokola parakstīšanas nodot lēmuma norakstu Finanšu nodaļas vadītājai Anetei Ārei,
administratīvās nodaļas vadītājai Daigai Vanagai un nosūtīt Biedrībai “SPORTA KLUBS
RŪJIENA”.
19§
Par līdzfinansējuma daļas piešķiršanu pasākumam “Motosportam 70”
Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, 34. panta pirmo un otro
daļu 56. panta otro un trešo daļu un Jaunatnes tehniskā sporta centra “Eriņi”, reģistrācijas numurs
40008084701 iesniegumu (saņemts un reģistrēts 07.04.2021. Nr. RNP /21/527) un 2021. gada 8. aprīļa
Finanšu komitejas sēdes atzinumu:
Atklāti balsojot: ar 10 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Armands Taims, Jānis Galzons,
Ilze Leska, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Aiga Siliņa); PRET – nav:
ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 500,00 (pieci simti eiro, un 00 centi) apmērā 2021.gada 14.augustā
mototrasē “Eriņi” rīkotam pasākumam “Motosportam 70”, motosporta veterānu sveikšanai,
prezentācijas materiālu iegādei un kausu iegādei sportistu apbalvošanai.
2. Līdzekļus paredzēt no pašvaldības 2021.gada budžeta.
3. Administratīvajai nodaļai noslēgt līgumu ar Jaunatnes tehniskā sporta centru “Eriņi”, par
finansējuma piešķiršanu.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors.
5. Uzdot Administratīvās nodaļai triju darba dienu laikā pēc Rūjienas novada pašvaldības domes
sēdes protokola parakstīšanas nodot lēmuma norakstu Finanšu nodaļas vadītājai Anetei Ārei,
administratīvās nodaļas vadītājai Daigai Vanagai un nosūtīt Jaunatnes tehniskā sporta centra
“Eriņi”.

20§

Par saistošo noteikumu Nr. 5/2021 „Par sociālajiem dzīvokļiem Rūjienas novadā”
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta 9.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu,
41.panta 1.daļas 2.punktu, un ņemot vērā 08.04.2021. Sociālo lietu komitejas atzinumu, Atklāti
balsojot: ar 10 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Armands Taims, Jānis Galzons, Ilze
Leska, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Aiga Siliņa); PRET – nav:
ATTURAS –
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5/2021 „Par sociālajiem dzīvokļiem Rūjienas novadā”;
2. Nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Rūjienas novada domes
22.04.2021. saistošos noteikumus Nr. 5/2021 „Par sociālajiem dzīvokļiem Rūjienas novadā”;
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt sociālā dienesta vadītājai un nekustamo īpašumu nodaļas
vadītājam.
21§
Par nomas maksas samazinājuma piemērošanu SIA “Artavs”

Rūjienas novada pašvaldībā saņemts SIA “Artavs” valdes priekšsēdētāja Kaspara Portnaja
19.04.2021. iesniegums (reģistrēts pašvaldībā 19.04.2021. Nr.RNP/1-1/21/583) ar lūgumu piemērot
nomas maksas samazinājumu. Rūjienas novada pašvaldība 2020.gada 27.jūlijā ar SIA “Artavs” ir
noslēgusi iepirkuma līgumu Nr.RNP/3-18/20/23 par ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Rūjienas
vidusskolā un nomas līgumu (telpu, iekārtu un inventāra nomai) Nr.RNP/10-3/20/4.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.453 ”Noteikumi par
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” un pamatojoties uz likuma
“Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumsˮ 14.panta pirmo daļu, kur teikts, ka valsts un
pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas
kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas līdz 2021.gada 30.jūnijam atbrīvo
komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi
saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas
personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas
samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek kavēta, izņemot
maksu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem
īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kur
teikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
Atklāti balsojot: ar 10 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Armands Taims, Jānis
Galzons, Ilze Leska, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Aiga Siliņa); PRET
– nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes NOLEMJ:
1. Atbalstīt SIA “Artavs”, reģ.Nr.44103001918, juridiskā adrese Rīgas iela 7, Rūjiena, Rūjienas
novads, LV-4240, piemērojot nomas maksas par Rūjienas vidusskolas Rīgas ielā 30, Rūjienā,
Rūjienas novadā, LV-4240 telpu un virtuves tehnoloģiskā aprīkojuma un iekārtu nomu un
Rūjienas vidusskolas Skolas ielā 24, Rūjienā, Rūjienas novadā, LV-4240 telpu nomu
atbrīvojumu un samazinājumu proporcionāli 5.- 12.klašu skolēnu skaitam Rūjienas vidusskolā
šādā apmērā:
1.1. No 01.03.2021. līdz 28.03.2021. – 64,61% apmērā;
1.2. No 29.03.2021. līdz 31.03.2021. – 100,00% apmērā.

2. SIA “Artavs” veikt samaksu par nomas objektu uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem
(patērēto ūdeni, kanalizācijas pakalpojumiem un elektrību).
3. Finanšu nodaļai, ja nepieciešams veikt nomas maksas pārrēķinu par šajā lēmumā noteikto
atbalsta periodu.
4. Administratīvajai nodaļai Rūjienas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.rujiena.lv publicēt
informāciju par sniegto atbalstu SIA “Artavs”, atbilstoši LR Ministru kabineta 2020.gada
14.jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas
kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma
piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 9.punkta prasībām.

22§
Par atbrīvojumu līdzfinansējuma maksai par izglītības programmu apguvi Rūjienas mūzikas
skolā
Rūjienas novada pašvaldībā saņemts Rūjienas mūzikas skolas direktores Guntas Kalniņas
06.04.2021. iesniegums (reģistrēts 08.04.2021. Nr.RNP/1-1/21/531) ar lūgumu atbrīvot skolas
audzēkņus no vecāku līdzfinansējuma maksas 2021.gada marta, aprīļa un maija mēnešos, jo mācības
Rūjienas mūzikas skolā notiek attālināti.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 32.7 9.punktu, kas nosaka, ka interešu
izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi īsteno attālināti, 28.02.2021. Rūjienas
mūzikas skolas rīkojumu Nr.1.5/3 “Par mācību procesa nodrošināšanu ārkārtējās situācijas laikā no
01.03.2021.” un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g) apakšpunktu,
Atklāti balsojot: ar 10 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Armands Taims, Jānis
Galzons, Ilze Leska, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Aiga Siliņa); PRET
– nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes NOLEMJ:
1. Atbrīvot vecākus vai likumiskos pārstāvjus, kuru bērni apgūst profesionālās ievirzes izglītības
programmu Rūjienas mūzikas skolā, no līdzfinansējuma maksas 100% apmērā no 2021.gada
1.marta līdz brīdim, kad mācību procesu ir iespējams atsākt klātienē pilnā apjomā.
2. Rūjienas mūzikas skolas direktorei informēt vecākus par atbrīvojumu no līdzfinansējuma
maksas 100% apmērā no 2021.gada 1.marta līdz brīdim, kad mācību procesu ir iespējams
atsākt klātienē pilnā apjomā.
3. Noteikt kontroli par lēmuma izpildi izpilddirektoram Ivo Virsim.
4. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedības sekretārei triju darba dienu laikā pēc Rūjienas
novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas šā lēmuma norakstu Rūjienas
mūzikas skolas direktorei Guntai Kalniņai un Finanšu nodaļas vadītājai Anetei Ārei.

23§
Par Rūjienas Vēstneša numuru un Rūjienas Vēstnešu digitālos failu iegādi
Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, 34. panta pirmo un otro
daļu 56. panta otro un trešo daļu un finanšu komiteja 08.04.2021. atzinumu:
Atklāti balsojot: ar 10 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Armands Taims, Jānis
Galzons, Ilze Leska, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Aiga Siliņa); PRET
– nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes NOLEMJ:
1.
Iegādāties no Ilonas Fērmanes visus 27.gadu Rūjienas Vēstnešu numurus iesietus grāmatās un
pēdējo 11 gadu Rūjienas Vēstnešu digitālos failus, kas paredzēti www.saknesrujiena.lv
2.
Līdzekļus 600,00 EUR (seši simti eiro 00 centi) paredzēt no pašvaldības 2021.gada budžeta.

3.
Administratīvajai nodaļai noslēgt līgumu ar Ilonu Fērmani par 27.gadu Rūjienas Vēstnešu
numuru iesietu grāmatās un pēdējo 11 gadu Rūjienas Vēstnešu digitālos failus.
4.
Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors.
5.
Uzdot Administratīvās nodaļai triju darba dienu laikā pēc Rūjienas novada pašvaldības domes
sēdes protokola parakstīšanas nodot lēmuma norakstu Finanšu nodaļas vadītājai Anetei Ārei,
administratīvās nodaļas vadītājai Daigai Vanagai un nosūtīt Ilonai Fērmanei.
24§
Par nedzīvojamās telpas Nr.8, Pentes ielā 2, Rūjienā, rakstiskas nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu un līguma noslēgšanu
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu,
Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumiem Nr.97 „Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 2. daļas 12. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likumu, 2014. gada 20. novembra Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes
lēmumu (protokols Nr.11, 3§) “Par Rūjienas novada pašvaldības maksas pakalpojumu
apstiprināšanu”, Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2021. gada 19. aprīļa izsoles protokolu
Nr.13, atklāti balsojot: ar 10 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Armands Taims, Jānis
Galzons, Ilze Leska, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Aiga Siliņa); PRET
– nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes NOLEMJ:

1. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības nekustamā īpašuma telpas Nr.8, 18,5 m2 platībā,
Pentes ielā 2, Rūjienā, nomas tiesību izsoles rezultātus.

2. Noslēgt nomas līgumu uz 3 (trīs) gadiem ar iespēju pagarināt nomas līgumu ar AS “Latvijas
valsts meži”, reģistrācijas numurs 40003466281, juridiskā adrese Vaiņodes iela 1, Rīga, LV1004, par nomas maksu 1,50 EUR (viens eiro un 50 centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī bez
pievienotās vērtības nodokļa.

3. Lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas tiesību piešķiršanu divu darba dienu
laikā pēc Rūjienas novada domes sēdes protokola parakstīšanas publicēt pašvaldības
mājaslapā www.rujiena.lv.

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

25§
Par nedzīvojamās telpas Nr.9, Pentes ielā 2, Rūjienā, rakstiskas nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu un līguma noslēgšanu
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu,
Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumiem Nr.97 „Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 2. daļas 12. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likumu, 2014. gada 20. novembra Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes
lēmumu (protokols Nr.11, 3§) “Par Rūjienas novada pašvaldības maksas pakalpojumu
apstiprināšanu”, Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2021. gada 19. aprīļa izsoles protokolu
Nr.14, atklāti balsojot: ar 10 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Armands Taims, Jānis
Galzons, Ilze Leska, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Aiga Siliņa); PRET
– nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes NOLEMJ:

1. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības nekustamā īpašuma telpas Nr.9, 22,2 m2 platībā,
Pentes ielā 2, Rūjienā, nomas tiesību izsoles rezultātus.

2. Noslēgt nomas līgumu uz 3 (trīs) gadiem ar iespēju pagarināt nomas līgumu ar SIA “RVJ
mežs”, reģistrācijas numurs 44103138305, juridiskā adrese Viestura iela 13-45, Rūjiena, LV4240, par nomas maksu 1,20 EUR (viens eiro un 20 centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī bez
pievienotās vērtības nodokļa.

3. Lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas tiesību piešķiršanu divu darba dienu
laikā pēc Rūjienas novada domes sēdes protokola parakstīšanas publicēt pašvaldības
mājaslapā www.rujiena.lv.

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

26§
Par nedzīvojamās telpas Nr.8, Skolas ielā 6, Rūjienā, rakstiskas nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu un līguma noslēgšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu,
Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumiem Nr.97 „Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 2. daļas 12. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likumu, 2014. gada 20. novembra Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes
lēmumu (protokols Nr.11, 3§) “Par Rūjienas novada pašvaldības maksas pakalpojumu
apstiprināšanu”, Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2021. gada 19. aprīļa izsoles protokolu
Nr.11, atklāti balsojot: ar 10 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Armands Taims, Jānis
Galzons, Ilze Leska, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Aiga Siliņa); PRET
– nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes NOLEMJ:

1. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības nekustamā īpašuma telpas Nr.8, 14,3 m2 platībā,
Skolas ielā 6, Rūjienā, nomas tiesību izsoles rezultātus.

2. Noslēgt nomas līgumu uz 3 (trīs) gadiem ar iespēju pagarināt nomas līgumu ar Lindu
Lejasmeijeri, adrese Valdemāra iela 11-1, Rūjiena, LV-4240, par nomas maksu 1,18 EUR
(viens eiro un 18 centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

3. Lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas tiesību piešķiršanu divu darba
dienu laikā pēc Rūjienas novada domes sēdes protokola parakstīšanas publicēt pašvaldības
mājaslapā www.rujiena.lv.

*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā.
27§
Par nedzīvojamo telpu Nr.9. un 10., Skolas ielā 6, Rūjienā, rakstiskas nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu,
Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumiem Nr.97 „Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 2. daļas 12. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likumu, 2014. gada 20. novembra Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes
lēmumu (protokols Nr.11, 3§) “Par Rūjienas novada pašvaldības maksas pakalpojumu
apstiprināšanu”, Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2021. gada 19. aprīļa izsoles protokolu
Nr.12, atklāti balsojot: ar 10 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Armands Taims, Jānis
Galzons, Ilze Leska, Dairis Šmits, Ingūna Ločmele, Inese Vīksna, Edgars Bārens, Aiga Siliņa); PRET
– nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes NOLEMJ:
1. Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības nekustamā īpašuma telpu Nr.9. un 10., 23,8m2
platībā, Skolas ielā 6, Rūjienā, nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 3 (trīs) gadiem ar iespēju pagarināt nomas līgumu ar SIA “AZZZ”,
reģistrācijas numurs 44103052416, juridiskā adrese “Stūri”, Ķoņu pagasts, Naukšēnu novads,
LV-4240, par nomas maksu 1,18 EUR (viens eiro un 18 centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī
bez pievienotās vērtības nodokļa.
3. Lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas tiesību piešķiršanu divu darba dienu
laikā pēc Rūjienas novada domes sēdes protokola parakstīšanas publicēt pašvaldības
mājaslapā www.rujiena.lv.
*Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā.
Pielikumā:
28§
Par brīvpusdienu nodrošināšanu trūcīgu un daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē citu
novadu vispārizglītojošās izglītības iestādes
Rūjienas novada pašvaldībā izvērtējot materiālo stāvokli pabalstu brīvpusdienām piešķir
pamatojoties uz 16.11.2017. Saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2017„Par sociālās palīdzības
pabalstiem Rūjienas novadā” 33.punktu, kas nosaka, ka pabalstu skolēnu pusdienu apmaksai piešķir
trūcīgo ģimeņu 5.-12.klašu skolēniem, kuri mācās Rūjienas novada vidusskolā., pabalstu izmaksā,
naudu pārskaitot pakalpojuma sniedzējam, 34.punktu, ka pabalsta skolēnu pusdienu apmaksai apmērs
tiek piešķirts ņemot vērā attiecīgajā izglītības iestādē esošās ēdināšanas izmaksas vienam bērnam
dienā, bet nepārsniedzot 1,70 EUR par vienu mācību dienu un 35.punktu, ka pabalsts tiek piešķirts
kamēr ir spēkā ģimenei piešķirtās trūcīgas ģimenes statuss. Pusdienu apmaksa tiek pagarināta, ja
ģimenei normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atjaunots trūcīgās ģimenes statuss. Pamatojoties uz
13.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.2/2014 “Par materiālajiem pabalstiem Rūjienas novadā”
pašvaldība piešķir pabalstu brīvpusdienām Rūjienas novada teritorijā deklarētajiem daudzbērnu
gimeņu bērniem un bērniem ar invaliditāti, kuri mācās Rūjienas novada izglītības iestādēs. Lai
novērstu atšķirīgu attieksmi pret mazaizsargāto iedzīvotāju grupu bērniem pamatojoties uz domes
lēmumu piešķirt brīvpusdienas arī tiem Rūjienas novadā deklarētajiem bērniem, kuri vispārējo
izglītību iegūst citu novadu izglītības iestādēs.
Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid
– 19 infekcijas izplatības ierobežošanai “27.1. punkts nosaka, ka izglītības iestādēs, izņemot koledžas
un augstskolas, izglītības procesu atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam (valsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādē šādu lēmumu pieņem izglītības iestādes vadītājs) un izglītības
iestādē noteiktajai kārtībai daļēji vai pilnībā var īstenot attālināti.
Nodrošinātu pabalstu brīvpusdienām citu novadu izglītības iestādēs klātienes mācību procesa
laikā un attālinātā mācību procesa laikā , un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām ” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.1. un 27.1.4. punktu, ar 10 balsīm PAR
(Guntis Gladkins, Guna Ķibere, Ilze Leska, Armands Taims, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Edgars
Bārens, Inguna Ločmele, Inese Vīksna, Aiga Siliņa) PRET –nav, ATTURAS –nav, Rūjienas novada
dome NOLEMJ:

1. Nodrošināt brīvpusdienas no 01.04.2021. Rūjienas novadā deklarēto trūcīgo un daudzbērnu
ģimeņu bērniem, kuri mācās citu novadu vispārējās izglītības iestādē un ja attiecīgās
pašvaldības izglītības iestāde jau nenodrošina brīvpusdienas. Pabalstu izmaksā naudu
pārskaitot pakalpojuma sniedzējam pēc piestādītā rēķina. Gadījumos, ja atbilstoši ministru
kabineta noteikumiem ir noteikts attālinātais mācību process, izsniegt talonu pārtikas pakas
iegādei. Vienas dienas ēdināšanas talona vērtība ir līdz 1.70 eiro, atbilstoši katras izglītības
iestādes noteiktajai pusdienu vērtībai. Ar talonu pārtikas paku varēs iegādāties SIA Artavs
veikalā Rīgas ielā 7, Rūjienā. Talons tiks izsniegts ne biežāk kā divas reizes mēnesī, atbilstoši
darba dienu skaitam. Talona realizācija veicama līdz norādītajam datumam uz talona.
2. Par iespēju saņemt brīvpusdienas vecākiem vai bērnu likumiskajiem pārstāvjiem jāvēršas
Rūjienas novada sociālajā dienestā ar iesniegumu.
3. Talonu pārtikas paku iegādei izsniegšana tiek organizēta sadarbībā ar Rūjienas novada sociālo
dienestu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes izpilddirektoram I.Virsim un sociālā dienesta
vadītājai U.Sniegai.

Sēdi slēdz plkst. 10.45
Sēdes vadītājs

Guntis Gladkins

Protokoliste

Daiga Vanaga

