LATVIJAS REPUBLIKA
SĒJAS NOVADA DOME
Reģistrācijas numurs 90000032857
“Jēņi”, Loja, Sējas novads, Latvija, LV - 2142, tālr./fakss 67977739, e-pasts: dome@seja.lv

SĒDES PROTOKOLS
Sējas novadā
2018.gada 24.aprīlī

Nr.4

Sēdes darba kārtība:
1.Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekšējās domes sēdes lēmumiem. Ziņo G.
Liepiņš.
2. Finansu, sociālo un komunālo jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes protokola
apstiprināšana.
2.1.Jautājuma izskatīšana par saistošo noteikumu 5/2018 “Kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas
noteikumi Sējas novadā” apstiprināšanu. Ziņo G. Liepiņš.
2.2.Jautājuma izskatīšana par dekoratīvo gleznojumu “Latvijas pilsētas un novadi valsts simtgadei”
Vecrīgā ( Latvijas pašvaldību ģerboņu gleznojums Rīgā, Torņu ielā 4 ). Ziņo G. Liepiņš.
2.3.Sējas pamatskolas tūrisma pulciņa vadītājas iesnieguma izskatīšana par finansiālu atbalstu
dalībai profesionālās pilnveides kursiem sporta skolotājiem, kas notiks Somijā, Vierumaki no
2018.gada 29. jūlija līdz 3.augustam. Ziņo G. Liepiņš.
2.4.Jautājuma izskatīšana par apsardzes firmas SIA “Evor.L” iesniegtajām vienošanās pie līguma
“Par ugunsdrošības sistēmas tehnisko apkopi”.Ziņo G. Liepiņš.
2.5.Jautājuma izskatīšana par atļauju LR nepilsonim iegādāties nekustamo īpašumu. Ziņo
G.Liepiņš.
2.6.SIA “Telia Latvija” tehniskā direktora iesnieguma izskatīšana par 01.10.2015. noslēgtā līguma
Nr.01.10.2015/4-TL “Par elektrisko sakaru tīkla izvietošanu” pārtraukšanu ar 04.05.2018., sakarā ar
SIA “Telia Latvija” datu komunikāciju tīkla izmaiņām. Ziņo G.Liepiņš.
2.7.Jautājuma izskatīšana par pieredzes apmaiņas braucienu dzimtsarakstu nodaļas vadītājai uz
Baltkrieviju. Ziņo G.Liepiņš.
2.8. Biedrības “Murjāņu nami” iesnieguma izskatīšana par zemes gabala iznomāšanu no Sējas
novada domei piederoša nekustamā īpašuma “Klintslejas 4”, Murjāņi, Sējas novads. Ziņo G.Liepiņš.
2.9.Jautājuma izskatīšana par Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Sējas novada domes līguma
Nr.5-20/P -128 slēgšanu par atlīdzību un komandējumu (darba braucienu) izdevumu segšanu
ekspertiem un 10.04.2018. Nr.276 rēķina apmaksu, kas saistīti ar Sējas Mūzikas un mākslas skolas
izglītības akreditāciju. Ziņo G.Liepiņš.
2.10.Galvenās grāmatvedes iesnieguma izskatīšana par ziedojumu pieņemšanu kontā no fiziskām
personām Mūzikas un mākslas skolai. Ziņo G. Liepiņš.
2.11.Jautājuma izskatīšana par Sējas novada pašvaldības finanšu pārskata par 2017.gadu
apstiprināšanu.Ziņo B.Martinova.
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2.12.Jautājuma izskatīšana par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Brīvkalni-3” atkārtotu
pārdošanu izsolē. Ziņo G. Liepiņš.
2.13.Izpilddirektora G.Jākobsona iesnieguma izskatīšana par jaunas ielas apstiprināšanu Murjāņu
ciemā. Ziņo G. Liepiņš.
2.14.LOF izpilddirektora iesnieguma izskatīšana par daļu no piešķirtā finansējuma dalībai
treniņnometnē Spānijā pārcelšanu dalības maksai treniņnometnei Zviedrijā. Ziņo G. Liepiņš.
2.15. LOF izpilddirektora iesnieguma izskatīšana par finansējuma piešķiršanu personai dalībai
Eiropas čempionātā orientēšanās sportā Šveicē, Ticino. Ziņo G. Liepiņš.
2.16. Jautājuma izkatīšana par saistošo noteikumu 6/2018 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Sējas
novadā” apstiprināšanu.Ziņo G. Liepiņš.
3.Attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības komitejas sēdes protokola apstiprināšana.
Ziņo L.Barone.
3.1.Par adreses piešķiršanu īpašumam “Roberti”.Ziņo L.Barone.
3.2.Par lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma pagarināšanu “Kraujas 3”. Ziņo L.Barone.
3.3.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Sējas novada nekustamajam īpašumam
“Krastiņi”.Ziņo L.Barone.
3.4. Par lēmuma , protokols Nr.3, 3.§. p.2. “Par Sējas novada pašvaldībai piederoša nekustamā
īpašuma “Ābelīte”( kadastra Nr.8092-001-0454, kadastra apzīmējums 8092-001-0453) sadali Sējas
novadā” precizējumu.Ziņo L.Barone.
4. Izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgās komitejas protokola apspriešana.Ziņo A.Pastare.
5. Dažādi. Ziņo G.Liepiņš.
Sēdē piedalās 7 deputāti: Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Astrīda Pastare, Ivars Keviešens.
Sēdē nepiedalās deputāti: Normunds Broks ( darba apstākļu dēļ), Kristaps Lūsis ( slimības dēļ).
Sēdē piedalās domes darbinieki: galvenā grāmatvede Biruta Martinova, kom.dienesta vadītāja Ilze
Vikse, juriskonsulte Elīna Bērziņa, izpilddirektors Guntars Jākobsons, lauku att.spec.Liona Barone,
soc.dienesta vadītāja Lolita Landsberga.
Protokolē: novada domes sekretāre-Vita Gulbe.
Sēdi sāk plkst.16.10

1.§
Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekšējās domes sēdes lēmumiem.
( Ziņo G.Liepiņš, G.Jākobsons)
G.Liepiņš- sagatavots Sējas novada domes finanšu pārskats par 2017.gadu.Ieņēmumi sastāda
24.99% , izdevumi sastāda 15.25%, atlikums pamatbudžetā uz 01.04.2018. ir 803 387,00 EUR,
speciālajā budžetā atlikums 99 072,00 EUR.
Visi aicināti uz Lielo talku 28.aprīlī, pavasarī cenšamies arī pirms talkas sakopt teritoriju, oficiālas
talkošanas vietas nav pieteiktas, cilvēki sakopj piegulošās teritorijas, Sējas parku, pie Lojas kultūras
nama.No 26.-29.aprīlim noteiktās vietās tiks uzstādīti konteineri lielgabarīta atkritumiem.Lielākais
celtniecības darbu objekts pašlaik ir Lojas kultūras nams, ir daudz problēmu, darbs jāpabeidz līdz
oktobrim.Lojas sporta laukumā tiks uzsākta 3.kārtas būvniecība.Turpināsies lauku ceļa KalējkrogsJaunķīši pārbūve.Iesniegts projekta pieteikums skeitparka izveidei Lojas ciemā.Gatavojam izmaksu
tāmes Pabažu PII grupiņas izveidošanai, plānojam darbus sākt 1.jūnijā.Vasarā remontēsim
pašvaldības īpašumus, dzīvokļus.
2.§
Finansu, sociālo un komunālo jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes protokola apstiprināšana.
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G.Liepiņš iepazīstina ar finansu, sociālo un komunālo jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes
protokolu Nr.4, izdotu 18.04.2018.
G.Liepiņš – komiteja:
1.1.Izskatīja jautājumu par saistošo noteikumu Nr. 5/2018 ”Kapsētu uzturēšanas un
apsaimniekošanas noteikumi Sējas novadā” apstiprināšanu.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma “ Par
pašvaldībām” 21. panta 16. punktu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, apstiprināt saistošus noteikumus un noteikt administratīvo atbildību par to
pārkāpšanu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita
Iekļava, Normunds Kalniņš, Astrīda Pastare, Ivars Keviešens ), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada
dome nolemj:
1.Piekrist apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5/2018 ”Kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas
noteikumi Sējas novadā”.
1.2.Izskatīja jautājumu par dekoratīvo gleznojumu “Latvijas pilsētas un novadi valsts
simtgadei” Vecrīgā (Latvijas pašvaldību ģērboņu gleznojums Rīgā, Torņa ielā 4).
Latvijas Pašvaldību savienības valde, Novadu valde un Latvijas Pašvaldību
Izpilddirektoru asociācija vienprātīgi nolēma pieņemt šo ideju un aicina pilsētu un novadu
pašvaldības atbalstīt māksliniecisko darbu veikšanu, kas kopā izmaksā 20 468 EUR. Katras
pašvaldības ģērboņa noformēšanas izmaksas ir 172.00 EUR, ko lūdz ieskaitīt Latvijas
Pašvaldību savienībai līdz 2018. gada 20. aprīlim. LPS saņemtos līdzekļus pārskaitīs
māksliniekam Leonardam Laganovskim par minēto darbu izpildi.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām”, 15.panta 5.punktu, kas nosaka ka pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas- rūpēties
par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību
(organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atklāti balsojot ar 7
balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds Kalniņš, Astrīda
Pastare, Ivars Keviešens ), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Piekrist atbalstīt dekoratīvo gleznojumu “Latvijas pilsētas un novadi valsts simtgadei” Vecrīgā
(Latvijas pašvaldību ģērboņu gleznojums Rīgā, Torņa ielā 4) un pārskaitīt EUR 172.00 Latvijas
Pašvaldību savienības biedrībai pēc piestādītā 05.04.2018. rēķina Nr. 355.
1.3. Izskatīja Sējas pamatskolas tūrisma pulciņa vadītājas iesniegumu par finansiālu atbalstu
dalībai profesionālās pilnveides kursiem sporta skolotājiem, kas notiks Somijā, Vierumaki no
29.07.2018. līdz 03.08.2018.
Dalības maksa - 595,00 EUR
Ceļa izdevumi: Rīga-Tallina-Rīga, Vierumaki-Helsinki - 110,00 EUR, Tallina-Helsinki-Tallina –
75,00 EUR,
Kopā: 780,00 EUR
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām” 21. pantu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Astrīda Pastare, Ivars Keviešens ), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Komandēt Sējas pamatskolas tūrisma pulciņa vadītāju uz profesionālās pilnveides kursiem sporta
skolotājiem, kas notiks Somijā, Vierumaki no 29.07.2018. līdz 03.08.2018. un apmaksāt dalības
maksu un ceļa izdevumus par summu EUR 780,00.
1.4. Izskatīja jautājumu par apsardzes firmas SIA Evor L” iesniegtajām vienošanās pie līguma
“Par ugunsdrošības sistēmas tehnisko apkopi”.
Pamatojoties uz SIA „Evor.L”, iesniegtajām vienošanās pie līguma “Par ugunsdrošības
sistēmas tehnisko apkopi”, izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz
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likuma ,,Par pašvaldībām” 21. pantu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa,
Marita Iekļava, Normunds Kalniņš, Astrīda Pastare, Ivars Keviešens ), pret- nav, atturas- nav, Sējas
novada dome nolemj:
1. slēgt vienošanos Nr.1 pie 24.02.2012.līguma Nr. 47/2012 [Nr.U-S-12-11] par ugunsdrošības
sistēmas tehniskās apkopes nosacījumu un abonentmaksas maiņu;
2. slēgt vienošanos Nr.1 pie 30.06.2014.līguma Nr. 163/2014 [Nr.U-S-14-54] par ugunsdrošības
sistēmas tehniskās apkopes nosacījumu un abonentmaksas maiņu;
3. slēgt vienošanos Nr. 1 pie 30.06.2014.līguma Nr. 164/2014 [Nr.U-S-14-57] par
ugunsdrošības sistēmas tehniskās apkopes nosacījumu un abonentmaksas maiņu pie
ugunsdrošības sistēmas tehnisko apkopi.
1.5. Izskatīja jautājumu par atļauju LR nepilsonim iegādāties nekustamo īpašumu Sējas
novads.
Personas pārdod sev piederošo nekustamo kopīpašumu Latvijas nepilsonim.
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Astrīda Pastare, Ivars Keviešens ), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1. Pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta ceturtās
daļas, 29.panta pirmās daļas un 30.panta noteikumiem, un ievērojot to, persona ir
Latvijas nepilsonis, Sējas novada dome neiebilst, ka iegādājas un reģistrē Zemesgrāmatu
nodaļā uz sava vārda nekustamo īpašumu, kas atrodas Sējas novadā, sastāvošu no zemes
gabala 0.3301 ha ar kadastra numuru 8092-002-0040.
2. Nekustamā īpašuma, Sējas novads, kadastra numurs 8092-002-0040 esošais zemes
lietošanas veids Sējas novada teritorijas plānojumā 2013.-2024.gadam, apstiprināts
2013.gada 19.02., noteikts – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
3. Sējas novada pašvaldība atsakās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustāmo īpašumu
Sējas novadā, kuru persona iegādājas par kopējo pirkuma summu EUR 6500,00 (seši
tūkstoši tūkstoši pieci simti euro), jo tas pašvaldībai nav nepieciešams, lai pildītu likumā
noteiktās pašvaldību funkcijas.
1.6.Izskatīja SIA “Telia Latvija” tehniskā direktora iesniegumu par 01.10.2015. noslēgtā
līguma Nr. 01.10.2015/4-TL “Par elektrisko sakaru tīkla izvietošanu” pārtraukšanu ar
04.05.2018., sakarā ar SIA “Telia Latvija” datu komunikāciju tīkla izmaiņām.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām” 21. pantu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Astrīda Pastare, Ivars Keviešens ), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1. Piekrist pārtraukt SIA “Telia Latvija” un Sējas novada domes 01.10.2015. noslēgto
līgumu Nr. 01.10.2015/4-TL “Par elektrisko sakaru tīkla izvietošanu” ar 04.05.2018.
1.7. Izskatīja dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācijas biedrības “Dzinda” vēstuli par
komandējumu Sējas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājai pieredzes apmaiņas braucienam
uz Baltkrieviju no 2018. gada 11.-14. jūnijam, brauciena izmaksas EUR 291.00 (ceļa izdevumi,
naktsmītnes, vīza, ceļojuma apdrošināšana, brauciena vadītāja pakalpojumi).
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu - Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Astrīda Pastare, Ivars Keviešens ), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1. Komandēt Sējas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāju pieredzes apmaiņas braucienā
uz Baltkrieviju no 2018. gada 11.-14. jūnijam un apmaksāt brauciena izmaksas par
summu EUR 291.00.
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1.8. Izskatīja biedrības “Murjāņu nami” Nr. VNR 40008183069, juridiskā adrese Klintslejas
4/3-6, Murjāņi, Sējas novads, LV- 2142, iesniegumu par zemes gabala iznomāšanu no Sējas
novada domei piederoša nekustamā īpašuma “Klintslejas 4”, Murjāņi, Sējas novads.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, par to, ka Biedrībai nepieciešams zemes
gabals, lai realizētu LEADER projektu bērnu sportisko aktvitāšu laukuma izveidei- sabiedrības
interesēm atbilstošs. Projekts saskan ar pašvaldības funkcijām, tādēļ saskaņā ar MK Not.Nr.515
“Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.punktu 4.4. nomas objektu iznomā biedrībām,
nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā
vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību,
izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides
aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši
trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu, un starptautiskajām
organizācijām, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu - Dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš,
Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds Kalniņš, Astrīda Pastare, Ivars Keviešens ),
pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1. Piekrist iznomāt biedrībai “Murjāņu nami” Nr. VNR 40008183069, juridiskā adrese Klintslejas
4/3-6, Murjāņi, Sējas novads, LV- 2142, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8092 007 0336,
kopplatībā 800 m² un noslēgt nomas līgumu uz 10 gadiem. Noteikt nomas maksu 50.00 EUR/ gadā.
1.9. Izskatīja jautājumu par Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Sējas novada domes līguma
Nr. 5-20/P-128 slēgšanu par atlīdzību un komandējumu (darba braucienu) izdevumu segšanu
ekspertiem un 10.04.2018. Nr. 276 rēķina apmaksu, kas saistīti ar Sējas Mūzikas un mākslas
skolas izglītības akreditāciju.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu - Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Astrīda Pastare, Ivars Keviešens ), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Piekrist slēgt Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Sējas novada domes līgumu Nr. 5-20/P-128 par
atlīdzību un komandējumu (darba braucienu) izdevumu segšanu ekspertiem un apmaksāt 10.04.2018.
Nr. 276 rēķinu par summu 2430,72 EUR
1.10. Izskatīja galvenās grāmatvedes Birutas Martinovas iesniegumu par pieņemšanu
Ziedojumu kontā ieskaitītos ziedojumus no fiziskām personām par summu 49,00 EUR Sējas
Mūzikas un Mākslas skolai, mērķis - skolas attīstībai.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām” 21. pantu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Astrīda Pastare, Ivars Keviešens ), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Piekrist pieņemt Ziedojumu konta ieskaitītos ziedojumus no fiziskām personām par summu 49,00
EUR Sējas Mūzikas un Mākslas skolai, mērķis - skolas attīstībai.
1.11. Izskatīja galvenās grāmatvedes Birutas Martinovas iesniegumu par Sējas novada
pašvaldības finanšu pārskata par 2017. gadu apstiprināšanu.
Bilances kopsumma – 9 682 080 EUR .
Naudas līdzekļi :
Pamatbudžets
Speciālais
Ziedojumi
Kopā
budžets
dāvinājumi
Atlikums uz gada
5

sākumu
Ieņēmumi

777 648
2 630 488

Konsolidācija

148 707
925 531

2 007
6 108

- 442 500

Izdevumi

2 620 396

Konsolidācija

- 442 500

Atlikums uz gada
beigām

787 740

928 981

928 362
3 562 127
- 442 500

4 381

3 553 758
- 442 500

145 257

3 734

936 731

Sējas novada pašvaldības kopsavilkuma pārskats sagatavots atbilstoši LR likumiem:
 „Par grāmatvedību”,
 „Par budžetu un finanšu vadību”,
Ministru kabineta noteikumiem:
 Nr. 1115 (15.10.2013.) „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”,
 Nr. 1486 (15.12.2009.) „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” .
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu 2. punktu- Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā, apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā
arī saimniecisko un gada publisko pārskatu - atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta
Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds Kalniņš, Astrīda Pastare, Ivars Keviešens ), pretnav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Piekrist apstiprināt Sējas novada pašvaldības finanšu pārskatu par 2017. gadu.
1.12. Izskatīja jautājumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Brīvkalni-3”,
kadastra Nr. 80920010288, reģistrēts Sējas novada zemesgrāmatas nodalījums Nr.
100000576932, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80920010289, 2,37 ha platībā,
atkārtotu pārdošanu izsolē.
Sējas novada dome iepazinās ar lietas apstākļiem konstatēja, ka pirmajai izsludinātai
izsolei 16.04.2018. neviens pretendents nepieteicās, līdz ar to izsole atzīstama par nenotikušu.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 32.pantu. (1) Ja nekustamā īpašuma
pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, rīko otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā
institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu
ne vairāk kā par 20 procentiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļu, 21.panta 17.punktu, un , pamatojoties
uz “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 3.panta 2.daļu un 8.panta 2.daļu, atklāti
balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Astrīda Pastare, Ivars Keviešens ), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.
2.
3.
4.

5.

Izsludināt atklātu atkārtotu mutisku izsoli 2018.gada 11. jūnijā, plkst. 16:00 ar
augšupejošu soli nekustamam īpašumam Sējas novadā:
Zemes vienība (kadastra Nr. 8092 001 0288) “Brīvkalni-3”, Sējas novads. Zemes gabals ar
kopējo platību 2,37 ha;
Izsoles sākuma cena 15000,00 EUR.
Pārdodamā objekta nodrošinājums ir 10% no sākuma cenas un dalības maksa 15,00 EUR
par izsolāmo objektu jāiemaksā AS „SEB banka” Siguldas filiālē, bankas kods
UNLALV2X027, Sējas novada domes kontā LV89UNLA0027800130818, līdz 2018.gada
8. jūnijam. ( iemaksa bankā) Maksāšanas līdzekļi 100% EUR;
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700,
ceturtdienās no plkst. 900 - 1200;
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6. Ievietot sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
1.13. Izskatīja izpilddirektora Guntara Jākobsona iesniegumu par jaunas ielas apstiprināšanu
Murjāņu ciemā.
“Klintsleju iela” ar Nr. 80-92-I106, kadastra numurs 8092 007 0336, kopējais garums 0,25
km, segums – asfalts, brauktuves platība 950 m².
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļu - gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku,
skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole,
pretplūdu pasākumi, kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Astrīda Pastare, Ivars Keviešens ), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Piekrist apstiprināt jaunu ielu Murjāņu ciemā ar nosaukumu “Klintsleju iela”, Murjāņi, Sējas
novads, Nr. 80-92-I106, kadastra numurs 8092 007 0336, kopējais garums 0,25 km, segums – asfalts,
brauktuves platība 950 m².
1.14. Izskatīja Latvijas Orientēšanās Federācijas izpilddirektora 12.04.2018. iesniegumu par
daļu no piešķirtā finansējuma personai dalībai treniņnometnei Spānijā pārcelšanu dalības
apmaksai treniņnometnei Zviedrijā no 26.04.2018. līdz 29.04.2018.
Persona dalībai treniņnometnē Spānijā no 02.03.2018 līdz 11.03.2018. izlietoja 412,85 EUR no
20.03.2018. lēmuma Nr. 3, 2.§, 2.2/1.2.p. piešķirtā finansiālā atbalsta 686,50 EUR . Iesniegumā lūdz
atlikušo finansējuma daļu EUR 273.65 apmaksāt dalību treniņnometnē Zviedrijā no 26.04.2018.
līdz 29.04.2018.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas- veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta
Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds Kalniņš, Astrīda Pastare, Ivars Keviešens ), pretnav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.

2.

piekrist izdarīt izmaiņas 20.03.2018. lēmumā Nr. 3, 2.§, 2.2/1.2.p. un izteikt šādā
redakcijā: finansiāli atbalstīt personu dalībai treniņnometnē Spānijā Huelvā, Seviļā,
apmaksājot izdevumus par summu 412,85 EUR.
finansiāli atbalstīt personu dalībai treniņnometnē Zviedrijā no 26.04.2018. līdz
29.04.2018., apmaksājot izdevumus par summu 273, 65 EUR.

1.15. Izskatīja Latvijas Orientēšanās Federācijas izpilddirektora 19.04.2018. iesniegumu par
finansiālu atbalstu personai dalībai Eiropas čempionātā orientēšanās sportā Šveicē, Ticino no
04.05.2018. līdz 14.05.2018.
Plānotās izmaksas:
Aviobiļetes - 170.00 EUR
Akreditācija - 91,00 EUR
Dalības maksa sacensībās -250,00 EUR
Sporta inventārs -100,00 EUR
Dienasnauda – 520,00 EUR
Kopā 1131,00 EUR.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 6.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas- veicināt iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu un sportu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace
Roziņa, Marita Iekļava,Normunds Kalniņš, Astrīda Pastare, Ivars Keviešens ), pret- nav, atturas- nav,
Sējas novada dome nolemj:
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1.Piekrist finansiāli atbalstīt personu dalībai Eiropas čempionātā orientēšanās sportā Šveicē, Ticino
no 04.05.2018. līdz 14.05.2018., apmaksājot izdevumus 50% apmērā no iesniegumā minētās
summas, t.i. 565,50 EUR.
1.16. Izskatīja jautājumu par Saistošo noteikumu Nr. 6/2018 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Sējas novadā” apstiprināšanu.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju un pamatojoties uz likumu Par pašvaldībām
21. panta 16. punktu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
apstiprināt saistošus noteikumus un noteikt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, atklāti
balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Astrīda Pastare, Ivars Keviešens ), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Atcelt saistošos noteikumus Nr. 4/2018 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Sējas novadā”, kuri nav
saskaņoti VARAM.
2.Piekrist apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 6/2018 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Sējas
novadā”.
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava,
Normunds Kalniņš, Astrīda Pastare, Ivars Keviešens), pret- nav atturas-nav, Sējas novada dome
nolemj:
Apstiprināt bez izmaiņām finansu, sociālo un komunālo jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes
protokolu Nr.4, izdotu 18.04.2018.
3. §
Attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības pastāvīgās komitejas sēdes protokola
apstiprināšana.
L.Barone iepazīstina ar attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības pastāvīgās komitejas sēdes
protokolu Nr.4, izdotu 09.04.2018.
1. Par adreses piešķiršanu īpašumam “Roberti”.
1. Sējas novada dome izskatīja personas 2018.gada 23. marta iesniegumu ar lūgumu piešķirt adresi
īpašumam “Roberti”, kadastra apzīmējums 8092-006-0087.
2. Sējas novada dome, iepazinusies ar lietas materiāliem, pamatojoties uz LR likumu “Par
pašvaldībām”, II nodaļas 15.p-ts, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta
Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds Kalniņš, Astrīda Pastare, Ivars Keviešens), pretnav atturas-nav, nolemj:
2.1. Piešķirt adresi īpašumam “Roberti”, dzīvojamai mājai un palīgēkai, kas atrodas īpašumā ar
kadastra Nr. 8092-006-0474, zemes vienības kadastra apzīmējumu 8092-006-0087:
“Roberti”, Loja, Sējas novads, LV-2142
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Rīgas tiesu namā Baldones iela 1A,
LV-1007.
2. Par lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma pagarināšanu “Kraujas 3” .
1. Sējas novada dome izskatīja personas 2018.gada 22.marta iesniegumu ar lūgumu pagarināt nomas
līgumu zemei “Kraujas 3”, 0,2 h uz 10 gadiem.
2. Sējas novada dome, iepazinusies ar lietas materiāliem, Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.
70/2013, pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām”, II nod., “Valsts un pašvaldību īpašuma
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privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.pantu un MK
noteikumiem Nr. 644, Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa,
Marita Iekļava, Normunds Kalniņš, Astrīda Pastare, Ivars Keviešens), pret- nav atturas-nav, Sējas
novada dome nolemj:
2.1. Piekrist pagarināt nomas tiesības personai zemes gabalam “Kraujas 3”, zemes vienības kadastra
apzīmējums 8092-006-0286, platība 0,2 ha, uz 10 (desmit) gadiem, līdz 2028. gada 1. janvārim.
2.2. Noteikt nomas maksu 0,5% gadā plus PVN no zemes kadastrālās vērtības .
2.3. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
2.4. Noslēgt nomas līgumu viena mēneša laikā.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no pieņemšanas dienas Administratīvajā rajona tiesā
Rīgā, Rīgas tiesu namā Baldones iela 1A, LV-1007.
3.Zemes ierīcības projekta apstiprināšana Sējas novada nekustamajam īpašumam “Krastiņi”,
kadastra apzīmējums 8092-001-0421.
1. Sējas novada dome izskatīja SIA “Rīgas mērniecības birojs”, reģ. Nr.40103623011, sertificēta
zemes ierīkotāja Reiņa Anģēna, sertifikāta Nr. BA-127, iesniegto zemes ierīcības projektu īpašumam
“Krastiņi”, zemes kadastra numurs 8092-001-0421, zemes kadastra apzīmējums 8092-001-0421
(kopplatība 0,7059 ha).
2. Iepazīstoties ar lietas materiāliem, konstatēts: Sējas novada dome 2018. gada 20. februārī pieņēma
lēmumu Nr. 2., 3.§, p. 2. “Par Sējas novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Krastiņi”
(kadastra Nr. 8092-001-0421) sadali Sējas novadā”, par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8092-001-0421. Tika izstrādāts zemes ierīcības projekts “Krastiņi”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8092-001-0421, zemes vienības kopplatība 0,7059 ha, lai
sadalītu īpašumu divās daļās.
3. Izvērtējot Sējas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz LR likumu „Zemes ierīcības likums” un saskaņā ar LR MK NOTEIKUMIEM
Nr.698 (08.12.2015.) „Adresācijas noteikumi”, LR MK NOTEIKUMIEM Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība”, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita
Iekļava, Normunds Kalniņš, Astrīda Pastare, Ivars Keviešens), pret- nav atturas-nav, Sējas novada
dome nolemj:
3.1. Apstiprināt SIA ”Rīgas mērniecības birojs”, reģ. Nr.40103623011, sertificēta zemes ierīkotāja
Reiņa Anģēna, sertifikāta Nr. BA-127, iesniegto zemes ierīcības projektu Sējas novada
nekustamajam īpašumam “Krastiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8092-001-0421.
3.2. Apstiprināt jaunizveidoto īpašumu, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts kā Nr.1 ar plānoto
zemes vienības kadastra apzīmējumu 8092-001-0654, kopplatība 0,2 ha, lietošanas mērķi Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK 0601).
3.3. Apstiprināt jaunizveidoto īpašumu, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts kā Nr.2 ar plānoto
zemes vienības kadastra apzīmējumu 8092-001-0656, kopplatība 0,5059 ha, lietošanas mērķi – Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK 0101).
3.4. Saglabāt nosaukumu “Krastiņi” jaunizveidotai zemes vienībai, kura zemes ierīcības projektā
apzīmēta kā zemesgabals “1”, ar plānoto kadastra numuru 8092-001-0654, kopplatību 0,2 ha.
3.5. Apstiprināt nosaukumu “Lejaskrastiņi” jaunizveidotai zemes vienībai, kura zemes ierīcības
projektā apzīmēta kā zemesgabals “2”, ar plānoto kadastra numuru 8092-001-0656, kopplatību 0,5059
9

ha.
3.6. Saglabāt adresi nekustamajam īpašumam ar plānoto kadastra numuru 8092-001-0654, kurš
zemes ierīcības projektā apzīmēts kā zemesgabals “1”, zemes kopplatība 0,2 ha: “Krastiņi”,
Gāršmuiža, Sējas novads, LV-2160.
3.7. Jaunizveidotiem zemes gabaliem apgrūtinājumi atbilstoši Sējas novada teritorijas plānojumam
un zemes ierīcības projektā paredzētie.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Rīgas tiesu namā Baldones iela 1A,
LV-1007.
4. Par lēmuma Nr. 3., 3.§, p.2. “Par Sējas novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
„Ābelīte” ( kadastra numurs 8092-001-0454, kadastra apzīmējums 8092-001-0453) sadali Sējas
novadā” precizējumu.
1. Ņemot vērā visus ar lietu saistītos materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” II
nodaļas 15.panta 13.p-tu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11. panta 2 daļas pirmo punktu
, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava,
Normunds Kalniņš, Astrīda Pastare, Ivars Keviešens), pret- nav atturas-nav, Sējas novada dome
nolemj:
1. 1. Precizēt domes lēmumu Nr. 3., 3.§, p.2. “Par Sējas novada pašvaldībai piederoša nekustamā
īpašuma „Ābelīte” ( kadastra numurs 8092-001-0454, kadastra apzīmējums 8092-001-0453) sadali
Sējas novadā” punktu 2.1., papildināt ar 2.4. punktu, un lemjošo daļu izteikt sekojošā redakcijā:
2.1. Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11. panta 2 daļas 1. punktam, ierosināt
Sējas novada nekustamā īpašuma “Ābelīte” (kadastra Nr. 8092-001-0454, zemes vienības kadastra
apzīmējums 8092-001-0453, kopplatība 8,8418 ha) kadastra datu aktualizāciju Kadastra
informācijas sistēmā, lai zemes īpašumu sadalītu divās daļās- atdalot 0,06 ha atbilstoši plāna
pielikumam un saskaņā ar Sējas novada teritorijas plānojumu.
2.2. Jaunizveidotam zemes gabalam apgrūtinājumi atbilstoši Sējas novada teritorijas plānojumam
un jau esošie apgrūtinājumi.
2.3. Nodrošināt piekļuvi jaunizveidotajam zemes gabalam.
2.4. Piešķirt nosaukumu “Lejasābelīte”- jaunveidotajam īpašumam (platība 0,06 ha) un
saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Zeme dzelzceļa infastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLMK 1101).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no pieņemšanas dienas Administratīvajā rajona
tiesā Rīgā, Rīgas tiesu namā Baldones iela 1A, LV-1007.
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava,
Normunds Kalniņš, Astrīda Pastare, Ivars Keviešens), pret-nav, atturas-nav, Sējas novada dome
nolemj:
Apstiprināt bez izmaiņām attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības jautājumu pastāvīgās
komitejas sēdes protokolu Nr.4, izdotu 09.04.2018.
4.§
Izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgās komitejas protokola apspriešana.
Ziņo A.Pastare.
Protokols Nr.3, izdots 10.04.2018.
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Darba kārtība:
1.Sporta centra apmeklējums.
A.Pastare-apmeklējām Sējas novada sporta centru, lai tiktos ar direktoru G.Bitīti un iepazītos ar
sporta pasākumu plānu. Apskatījām sporta centra tehnisko stāvokli, runājām par problēmām, -tek
ūdens skatītāju malā- piebūvē, ēka bojājas, ir pelējums, tiek bojāta siena, grīda, kas vainīgs, vai
lietus? Izstāstīja celtniecības vēsturi, bet pierādīt kļūdas neizdevās.
I.Keviešens-ja būve nebija kārtībā, bija jāpārbūvē.
A.Pastare- zālē tiks slīpēta un lakota grīda. Iedzīvotāji ierosina papildināt trenažieru zāli,
apmeklētājiem tiks veikta aptauja. Pasākumu plāns sporta centram tiks veidots, ir resursi, jo strādā arī
sporta metodiķe. Vasarā volejbola treniņi nenotiek, tad varētu veidot nometni. N.Broks sekos līdzi,
lai pasākumu plāns tiktu izpildīts.Tiksimies ar senioriem, aicināju laicīgi iesniegt jautājumus, lai
varam sniegt korektas atbildes.
G.Liepiņš- sporta centrs tiek uzturēts, lieli ieguldījumi netiek veikti, tā kā šogad vasarā sporta centrs
rezervēts, nākošgad ( 2019.g.) septembra mēnesī ceram atjaunot grīdas segumu sporta zālē.Sporta
centra darbs jārestartē, jo ilgtermiņā pierodam, sporta uzdevums ir nostiprināt bērnu vispārējo
fizisko formu, tomēr jārisina jautājumi kompleksā ar sekmēm, pastāv arī divvadība- skola+ sporta
centrs.Iestāde ir liela, daudz problēmu. Vajadzīga izpēte, kāds ir vispārējais apmeklējums, maz
apmeklētāju vispār ir gan sporta, gan kultūras pasākumos, ir jauns futbola laukums, spēlētāju nav.
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava,
Normunds Kalniņš, A.Pastare, I.Keviešens), pret-nav, atturas-nav, Sējas novada dome nolemj:
Pieņemt zināšanai izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgās komitejas ieteikumus.
5.§
Dažādi.
5.1. Izskatīja jautājumu par Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas
nolikuma apstiprināšanu.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu- Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava,
Normunds Kalniņš, Astrīda Pastare, Ivars Keviešens), pret-nav, atturas-nav, Sējas novada dome
nolemj:
5.1.1.Piekrist apstiprināt Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu.
5.2. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no personas.
No Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.71 zvērināta tiesu izpildītāja Oskara Muižnieka saņemts
pieprasījums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu personai piederošam īpašumam Pabaži, Sējas
novads, kadastra Nr.8092-900-0326.
Ņemot vērā, ka persona nav savlaicīgi veikusi aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa par
zemi un ēkām maksājumus, Sējas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas
procesu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka personas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākums par nekustamo īpašumu Sējas nov., kadastra Nr. 8092-002-0480 izriet no zemāk
minētajiem administratīvajiem aktiem, kas kļuvuši neapstrīdami:
20.03.2013. maksāšanas paziņojums Nr. 13-3270, kas stājās spēkā 27.03.2013. un kļuva
neapstrīdams 27.04.2013., 12.03.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-3111, kas stājās spēkā
19.03.2014. un kļuva neapstrīdams 19.04.2014., 12.03.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-3112,
kas stājās spēkā 19.03.2014. un kļuva neapstrīdams 19.04.2014., 19.02.2015. maksāšanas
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paziņojums Nr. 15-3083, kas stājās spēkā 26.02.2015. un kļuva neapstrīdams 26.03.2015.,
17.09.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-3431, kas stājās spēkā 24.09.2015. un kļuva
neapstrīdams 24.10.2015., 28.10.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-3491, kas stājās spēkā
04.11.2015. un kļuva neapstrīdams 04.12.2015., 22.01.2016. maksāšanas paziņojums Nr. 16-769, kas
stājās spēkā 29.01.2016. un kļuva neapstrīdams 29.02.2016., 24.01.2017. maksāšanas paziņojums
Nr. 17-798, kas stājās spēkā 31.01.2017. un kļuva neapstrīdams 28.02.2017., 07.03.2017.
maksāšanas paziņojums Nr. 17-3156, kas stājās spēkā 14.03.2017. un kļuva neapstrīdams
14.04.2017., 31.01.2018. maksāšanas paziņojums Nr. 18-819, kas stājās spēkā 07.02.2018. un kļuva
neapstrīdams 07.03.2018. un 24.04.2018. maksāšanas paziņojums Nr. 18-3232, kas stājās spēkā
01.05.2018. un kļuva neapstrīdams 01.06.2018.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361. pantu Sējas
novada dome 24.04.2018. ir izdevusi brīdinājumu Nr.14-01/18-12, kurā norādīts, ka 2013. gada
20. marta maksāšanas paziņojums Nr. 13-3270, 2014. gada 12. marta maksāšanas paziņojums Nr. 143111, 2014. gada 12. marta maksāšanas paziņojums Nr. 14-3112, 2015. gada 19. februāra
maksāšanas paziņojums Nr. 15-3083, 2015. gada 17. septembra maksāšanas paziņojums Nr. 153431, 2015. gada 28. oktobra maksāšanas paziņojums Nr. 15-3491, 2016. gada 22. janvāra
maksāšanas paziņojums Nr. 16-769, 2017. gada 24. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 17-798,
2017. gada 7. marta maksāšanas paziņojums Nr. 17-3156, 2018. gada 31. janvāra maksāšanas
paziņojums Nr. 18-819 un 2018. gada 24. aprīļa maksāšanas paziņojums Nr. 18-3232 nav izpildīti
labprātīgi - nav apmaksāti. Tāpat minētajā brīdinājumā personai tika piedāvāts veikt nokavētu
nodokļu maksājumu samaksu labprātīgi līdz 14.05.2018. Brīdinājums stājās spēkā 2018. gada
1. maijā.
Persona minēto brīdinājumu nav apstrīdējusi un nodokļa parādu nav samaksājusi.
Ņemot vērā to, ka ir izpildījušies Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmajā daļā
minētie piespiedu izpildes priekšnoteikumi, Sējas novada domei ir jāuzsāk iepriekš minēto
administratīvo aktu piespiedu izpildi.
Persona uz 2018. gada 24. aprīli ir parādā Sējas novada domes budžetam nekustamā īpašuma
nodokli par zemi Sējas nov., kadastra Nr. 8092-002-0480, 46,68 EUR, nokavējuma naudu
19,23 EUR, kopā 65,91 EUR, par ēkām Sējas nov., kadastra Nr. 8092-002-0480, 78,76 EUR,
nokavējuma naudu 32,45 EUR, kopā 111,21 EUR. Nodokļa parāds kopā 177,12 EUR.
Saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” normu piemērošanas kārtība” 42.1.punktu no nodokļa maksātājiem, kuriem ir pienākums
maksāt nodokli par vairākiem nekustamā īpašuma objektiem Sējas novada domes teritorijā, saņemtā
nodokļa summa tiek sadalīta proporcionāli pa atsevišķiem objektiem Ministru kabineta 18.04.2000.
noteikumu Nr.149 „Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek
ieskaitīti budžetā” noteiktajā kārtībā.
Papildus iepriekš minētajam, nodokļu administrācija informē, ka saskaņā ar likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu, par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma
naudas apmēri.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu,
18. panta 11. punktu, 26. panta pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta pirmās daļas 1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu,
361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 367. pantu,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava,
Normunds Kalniņš, A.Pastre, I.Keviešens), pret-nav, atturas-nav, Sējas novada dome nolemj:
piedzīt no personas:
1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 46,68 EUR, nokavējuma naudu
19,23 EUR, kopā 65,91 EUR,
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2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 78,76 EUR, nokavējuma naudu
32,45 EUR, kopā 111,21 EUR,
pavisam kopā 177,12 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi euro 12 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot
piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas
uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas
noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no
dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Sējas novada
domē - "Jēņi", p/n Murjāņi, Sējas novads, LV-2142. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma–
izpildrīkojuma darbību.
5.3. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no personas.
No Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināta tiesu izpildītāja Gintera Hmeļevska saņemts
pieprasījums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu personai piederošam īpašumam .
Ņemot vērā, ka persona nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa par zemi
maksājumus, Sējas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka personas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākums par nekustamo īpašumu Sējas nov., kadastra Nr. 8092-002-0211 izriet no zemāk
minētajiem administratīvajiem aktiem, kas kļuvuši neapstrīdami:
06.02.2017. maksāšanas paziņojums Nr. 17-2044, kas stājās spēkā 13.02.2017. un kļuva
neapstrīdams 13.03.2017. un 09.02.2018. maksāšanas paziņojums Nr. 18-2468, kas stājās spēkā
16.02.2018. un kļuva neapstrīdams 16.03.2018.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361. pantu Sējas
novada dome 24.04.2018. ir izdevusi brīdinājumu Nr.14-01/18-17, kurā norādīts, ka 2017. gada
6. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 17-2044 un 2018. gada 9. februāra maksāšanas paziņojums
Nr. 18-2468 nav izpildīti labprātīgi - nav apmaksāti. Tāpat minētajā brīdinājumā personai tika
piedāvāts veikt nokavētu nodokļu maksājumu samaksu labprātīgi līdz 14.05.2018. Brīdinājums stājās
spēkā 2018. gada 1. maijā.
Persona minēto brīdinājumu nav apstrīdējis un nodokļa parādu nav samaksājusi.
Ņemot vērā to, ka ir izpildījušies Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmajā daļā
minētie piespiedu izpildes priekšnoteikumi, Sējas novada domei ir jāuzsāk iepriekš minēto
administratīvo aktu piespiedu izpildi.
Persona uz 2018. gada 24. aprīli ir parādā Sējas novada domes budžetam nekustamā īpašuma
nodokli par zemi Sējas nov., kadastra Nr. 8092-002-0211, 13,58 EUR, nokavējuma naudu
0,29 EUR, kopā 13,87 EUR. Nodokļa parāds kopā 13,87 EUR.
Papildus iepriekš minētajam, nodokļu administrācija informē, ka saskaņā ar likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu, par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma
naudas apmēri.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu,
18. panta 11. punktu, 26. panta pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta pirmās daļas 1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu,
361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 367. pantu,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava,
Normunds Kalniņš, A.Pastre, I.Keviešens), pret-nav, atturas-nav, Sējas novada dome nolemj:
piedzīt no personas:
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1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 13,58 EUR, nokavējuma naudu
0,29 EUR, kopā 13,87 EUR,
pavisam kopā 13,87 EUR (trīspadsmit euro 87 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas
uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas
noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no
dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Sējas novada
domē - "Jēņi", p/n Murjāņi, Sējas novads, LV-2142. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma–
izpildrīkojuma darbību.
5.4.Izskatīja jautājumu par lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu pātraukšanu ar 3
personām.
Lai sakārtotu nekustamā īpašuma lietu, Sējas novada dome 23.01.2018., protokols Nr.1, 3.§, p.
3.6./1.6., nolēma atsavināt Sējas novada nekustamo īpašumu kadastra Nr.8092-004-0446, platība
0.52 ha.Pamatojoties uz noslēgtajiem lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumiem, pirmpirkuma
tiesības tika piedāvātas 3 personām. Nomnieki izmanto pirmpirkuma tiesības.2018.gada 20.aprīlī
nomnieki samaksāja visu noteikto summu par atsavināšanas objektu.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu- Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava,
Normunds Kalniņš, A.Pastare, I.Keviešens), pret-nav, atturas-nav, Sējas novada dome nolemj:
4.4.1. Piekrist ar 2018.gada 20.aprīli pārtraukt 2016.gada 28.novembrī noslēgto Lauku apvidus zemes
nomas tipveida līgumu Nr.348/2016 ar personu.
4.4.2. Piekrist ar 2018.gada 20.aprīli pārtraukt 2016.gada 28.novembrī noslēgto Lauku apvidus zemes
nomas tipveida līgumu Nr.349/2016 ar personu.
4.4.3. Piekrist ar 2018.gada 20.aprīli pārtraukt 2016.gada 28.novembrī noslēgto Lauku apvidus zemes
nomas tipveida līgumu Nr.347/2016 ar personu.
5.5. Izskatīja Sējas Mūzikas un mākslas skolas direktores iesniegumu par grozījumu veikšanu
Sējas Mūzikas un mākslas skolas Nolikumā un audzēkņu uzņemšanas noteikumos.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām” 21. pantu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Astrīda Pastare, Ivars Keviešens ), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
5.5.1.Piekrist apstiprināt veiktos grozījumus Sējas Mūzikas un mākslas skolas:
1. Nolikumā, izsakot sekojošus punktus šādās redakcijās:
1.1. Punktu Nr. 10.1. izteikt šādā redakcijā: Taustiņinstrumentu spēle – apakšprogramma
“Klavierspēle” ,
1.2. Punktu Nr. 10.2. izteikt šādā redakcijā: Stīgu instrumentu spēle - apakšprogramma „
Vijoles spēle”,
1.3. Punktu Nr. 10.3. izteikt šādā redakcijā: Stīgu instrumentu spēle - apakšprogramma „
Kokles spēle”,
1.4. Punktu Nr. 10.4. izteikt šādā redakcijā: Stīgu instrumentu spēle - apakšprogramma „
Alta spēle”,
1.5. Punktu Nr. 10.5. izteikt šādā redakcijā: Pūšaminstrumentu spēle - apakšprogramma
„Klarnetes spēle”,
1.6. Punktu Nr. 10.6. izteikt šādā redakcijā: Pūšaminstrumentu spēle - apakšprogramma
„Saksofona spēle”;
1.7. Punktu Nr. 10.7. izteikt šādā redakcijā: Vizuāli plastiskā māksla ,
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1.8. Punktu Nr. 42.1. izteikt šādā redakcijā: “Skolas padomes nolikumu – pieņem
Pedagoģiskā padome”,
1.9. Punktu Nr. 42.6. izteikt šādā redakcijā: “Kārtību, kādā Sējas Mūzikas un mākslas
skolā tiek piešķirtas piemaksas par pedagoģisko darbu” – pieņem Pedagoģiskā
padome”,
1.10. Svītrot punktu 42.12, līdz ar to veikt izmaiņas šim punktam sekojošajā numerācijā,
veidojot to pēc kārtas;
5.5.2.Piekrist apstiprināt veiktos grozījumus Audzēkņu uzņemšanas noteikumos, izsakot sekojošus
punktus šādās redakcijās:
1.11.
Punktu Nr. 5.1. izteikt šādā redakcijā: Taustiņinstrumentu spēle –
apakšprogrammā “Klavierspēle” ,
1.12.
Punktu Nr. 5.2. izteikt šādā redakcijā: Stīgu instrumentu spēle apakšprogrammā Vijoles spēle,
1.13.
Punktu Nr. 5.3. izteikt šādā redakcijā: Stīgu instrumentu spēle apakšprogrammā Kokles spēle,
1.14.
Punktu Nr. 5.4. izteikt šādā redakcijā: Stīgu instrumentu spēle apakšprogrammā Alta spēle,
1.15.
Punktu Nr. 5.5. izteikt šādā redakcijā: Pūšaminstrumentu spēle apakšprogrammā Klarnetes spēle,
1.16.
Punktu Nr. 5.6. izteikt šādā redakcijā: Pūšaminstrumentu spēle apakšprogrammā Saksofona,
1.17.
Punktu Nr. 5.7. izteikt šādā redakcijā: Vizuāli plastiskā māksla,
1.18.
Punktu Nr. 11. izteikt šādā redakcijā: Uzņemot profesionālās ievirzes
izglītības programmās sākot ar 1. klasi, Skola nosaka iestājeksāmenus konkrētās
klases zināšanu līmeņa atbilstības noteikšanai izglītības programmu prasībām un
ir atbildīga, lai audzēkņu vecums pieļauj tās absolvēšanu reizē ar
vispārizglītojošās skolas absolvēšanu 19 gadu vecumā.
1.19.
Svītrot punktu 13.5.
5.6.Izskatīja Sējas Mūzikas un mākslas skolas direktores iesniegumu par sabiedriskā
transporta izdevumu apmaksu Sējas Mūzikas un mākslas skolas pedagogam maršrutā RīgaInternātskola-Loja;Loja-Internātskola-Rīga.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām” 21. pantu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Astrīda Pastare, Ivars Keviešens ), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
5.6.1.Piekrist apmaksāt sabiedriskā transporta ceļa izdevumus Sējas Mūzikas un mākslas skolas
pedagogam maršrutā Rīga-Internātskola-Loja;Loja-Internātskola-Rīga no 2018.gada 1.februāra pēc
piestādītām biļetēm.
5.7.Izskatīja Sējas Mūzikas un mākslas skolas direktores iesniegumu par izmaiņām
21.02.2017. Sējas novada domes sēdes protokola Nr. 2, 2.§, 2.9./1.9. punktā, sakarā ar
automašīnas maiņu.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu - Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Astrīda Pastare, Ivars Keviešens ), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
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5.7.1.Piekrist izdarīt izmaiņas 21.02.2017. Sējas novada domes sēdes protokola Nr.2 2.§, 2.9./1.9.
punktā, izsakot to šādā redakcijā: „Piešķirt darba pienākumu veikšanai Sējas Mūzikas un mākslas
skolas direktorei propāna gāzi 65 litri mēnesī, automašīnai, vidējais patēriņš 8,5 litri/100 km ar
2018.gada 1.martu.”

Sēdes vadītājs Guntis Liepiņš
Protokolists Vita Gulbe
Sēdi slēdz plkst.18.00
Sēdi vadīja novada domes priekšsēdētājs

G.Liepiņš

Sēdi protokolēja novada domes sekretāre

V.Gulbe
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