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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.Sējas Mūzikas un mākslas skolas direktores iesnieguma izskatīšana par ēdināšanas un
pakalpojumu apmaksu organizētai audzēkņu nometnei no 2018.gada 14.-17.augustam Sējas
pamatskolas telpās.Ziņo G. Liepiņš.
2.2. Jautājuma izskatīšana par izmaiņu veikšanu Sējas novada domes amatu sarakstā.Ziņo G.
Liepiņš.
2.3. Jautājuma izskatīšana par komandējumu Sējas novada bibliotekārēm pieredzes apmaiņas
braucienā uz Igauniju.Ziņo G. Liepiņš.
2.4. Jautājuma izskatīšana par Sējas novada sporta spēļu izmaksu apstiprināšanu. Ziņo G. Liepiņš.
2.5. Jautājuma izskatīšana par pašvaldības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu
aprēķinu.Ziņo G.Liepiņš.
2.6. Jautājuma izskatīšana par Sējas novada domes organizētās novada senioru ekskursijas tāmes
apstiprināšanu.Ziņo G.Liepiņš.
2.7.Personas iesnieguma izskatīšana par atļauju LR nepilsonei iegādāties nekustamo īpašumu. Ziņo
G.Liepiņš.
2.8.Jautājuma izskatīšana par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.Ziņo G.Liepiņš.
3.Attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības komitejas sēdes protokola apstiprināšana.
Ziņo L.Barone un G.Liepiņš.
3.1.Par nekustamā īpašuma kadastra Nr.8092-004-0046, sadalīšanu.Ziņo L.Barone.
3.2.Par adreses piešķiršanu īpašumam. Ziņo L.Barone.
3.3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8092-005-0010.
3.4.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas izbeigšanu.Ziņo L.Barone.
3.5.Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemesgabalu piekritību vai piederību Sējas novada
pašvaldībai.Ziņo G.Liepiņš.
3.6. Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanas saskaņošanu Ādažu militārajam poligonam.
Ziņo L.Barone.
4. Izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgās komitejas protokola apspriešana.Ziņo N.Broks.
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5. Dažādi. Ziņo G.Liepiņš.
Sēdē piedalās 8 deputāti: Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Kristaps Lūsis, Astrīda Pastare, Normunds Broks.
Sēdē nepiedalās deputāts: Ivars Keviešens ( darba apstākļu dēļ).
Sēdē piedalās domes darbinieki: juriskonsulte Elīna Bērziņa, lauku att.spec.Liona
Barone,izpilddirektors G.Jākobsons, galvenā grāmatvede B.Martinova.
Protokolē: novada domes sekretāre-Vita Gulbe.
Sēdi sāk plkst.16.00

1.§
Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekšējās domes sēdes lēmumiem.
Ziņo G.Liepiņš- pagājuši pilni 7 mēneši, finansu atskaite uz 01.08.2018.-ieņēmumi kopā sastāda
53.32%, nedaudz atpaliek no plānotā, nepildās iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, pārpildīti
nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi 103.34%, kā arī nenodokļu ieņēmumi sakarā ar pašvaldībai
piederošās 1/23 daļas ēkas Lāčplēša ielā 24 pārdošanu izsolē, kur iegūti EUR 53 000,00.Neesam
pārdevuši vairākus īpašumus izsludinātajās izsolēs, 5 īpašumiem izsludināta pārdošana izsolē
10.09.2018.Esam pabeiguši 2 projektus ar LAD atbalstu- ceļa seguma atjaunošanu KalējkrogsJaunķīši un sporta laukuma 3.kārtu Lojā.”Kraujās”, Murjāņos atjaunota ūdens padeve, turpinās
remontdarbi Sējas pamatskolā, Pabažos, lai izveidotu PII grupiņu.Esam izsludinājuši vakances darba
vietām un izdarīsim izmaiņas štatu sarakstā.Lojas kultūras namā remontdarbi nav apstājušies, pašlaik
strādā pie jumta seguma maiņas, kas tiks pabeigta septembrī.Iekšdarbi tiek veikti minimāli, kopējais
darbu pabeigšanas termiņš 31.08.2018. tuvojas, kad sāksim piemērot soda sankcijas.Izstrādāts
projekts ūdens ņemšanas vietai ugunsdzēsībai Lojas ciemā, atliek sākt rakšanas darbus.Murjāņu
ciemā tehniskais projekts ūdenssaimniecībai pusgatavs, gatavojamies pārņemt sistēmu un
apkalpošanu.Tiek veikti ikdienas darbi, kas plānoti budžetā.Daudz esam ieguldījuši līdzekļus
izglītībā, t.sk., ēdināšanā, transportā, skolā jāveic ugunsdrošības pasākumi un instruktāžas.Atlikums
pamatbudžetā uz 01.08.2018. 563 000,00 EUR.Budžetā tiks atgriezti ieguldītie līdzekļi LAD
projektos.CFLA ir atbalstījusi Lojas kultūras nama siltināšanas projektu.Sāksies militārās mācības
“Namejs 2018”, kas notiks 36 novados visā Latvijā. 6.septembrī mūsu teritorijā pārvietosies zirgu
pajūgu brauciens “Titānu Tūre 2018” , kas veic ceļu no Vācijas pilsētas Brikas līdz Novgorodai.
2.§
Finansu, sociālo un komunālo jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes protokola apstiprināšana.
G.Liepiņš iepazīstina ar finansu, sociālo un komunālo jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes
protokolu Nr.8, izdotu 15.08.2018.
G.Liepiņš – komiteja:
1.1.

Izskatīja Sējas Mūzikas un mākslas skolas direktores iesniegumu par ēdināšanas un citu
pakalpojumu apmaksu organizētai audzēkņu nometnei no 2018. gada 14.-17. augustam Sējas
pamatskolas telpās.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju un pamatojoties uz likumu ,,Par pašvaldībām”, 15. panta 5.
punktu - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades
attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem), atklāti balsojot ar 8
balsīm par ( Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds Kalniņš, Kristaps
Lūsis, Astrīda Pastare, Ivars Keviešens, Normunds Broks), pret – nav, atturas- nav, Sējas novada dome
nolemj:
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piekrist finansiāli atbalstīt Sējas Mūzikas un mākslas skolas organizēto audzēkņu nometni no 2018.
gada 14.-17. augustam Sējas pamatskolas telpās, apmaksājot:
 veselības inspekcijas vizīti EUR 44,44 (četrdesmit četri auro, 44 centi) apmērā;
 ēdināšanas pakalpojumus līdz EUR 960,00 (deviņi simti sešdesmit euro, 00 centi) apmērā;
 autobusa nodrošināšanu ekskursijai uz Rīgu un tās apkārtni EUR 1,09/km.
1.2.

Izskatīja jautājumu par izmaiņu veikšanu Sējas novada domes amatu sarakstā.
Ar 01.09.2018. PII ”Bitīte” atver jaunu pirmskolas izglītības grupu Pabažu ciemā.

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 8 balsīm par
(Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis,
Astrīda Pastare, Normunds Broks), pret – nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:




1.3.

papildināt Sējas novada domes 01.01.2018. PII ,,Bitīte” amata darbinieku sarakstu ar jaunām
amata vietām ar 01.09.2018.:


viena amata vieta- pirmskolas izglītības iestādes skolotājs, viena pilna slodze, amata
atalgojums EUR 790.50/bruto mēnesī;



viena amata vieta- pirmskolas izglītības iestādes skolotājs, viena nepilna slodze, amata
atalgojums EUR 395.25/bruto mēnesī;



divas amata vietas- pirmskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs, viena pilna slodze,
amata atalgojums EUR 580,00/bruto mēnesī.;

izdarīt izmaiņas Sējas novada domes 01.01.2018. amata sarakstā, izveidoto amata vietas
nosaukumu mainīt uz- “Kapu pārzinis” ar darba laiku 20 stundas nedēļā , amata atalgojums EUR
250,00/bruto mēnesī. Izmaiņas izdarīt ar 15.08.2018.

Izskatīja jautājumu par komandējumu Sējas novada bibliotekārēm pieredzes apmaiņas
braucienam uz Igauniju no 2018. gada 24.-25. augustam, brauciena izmaksas EUR 75.00 katrai,
kopā EUR 150.00.

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 8 balsīm par (

Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis,
Astrīda Pastare, Normunds Broks), pret – nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
komandēt divas bibliotekāres pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju no 2018. gada 24.-25. augustam un
apmaksāt brauciena izmaksas par summu EUR 150.00 (viens simts piecdesmit euro, 00 centi), kā arī,
izmaksāt komandējuma dienas naudu.
1.4.

Izskatīja jautājumu par Sējas Novada sporta spēļu izmaksu apstiprināšanu.

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 8 balsīm par ( Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava,
Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis, Astrīda Pastare, Normunds Broks), pret – nav, atturas- nav, Sējas
novada dome nolemj:
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piekrist apstiprināt Sējas Novada sporta spēļu izmaksas līdz EUR 2 000,00 apmērā, kas notiks
2018.gada 25.augustā.
1.5.

Izskatīja galvenās grāmatvedes iesniegumu par pašvaldības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu
izcenojumu aprēķinu.
Izmaksu aprēķins Sējas novada PII Bitīte ēdināšanai laika posmam no 01.09.2017.gada līdz
31.08.2018.gadam.
Izmaksu aprēķins vienai porcijai
Izmaksu posteņi
Produktu izmaksas
Personāla izmaksas (tai skaitā atvaļinājuma pabalsts, DDSN)
Tiešās izmaksas (kom.pak.,saimn., kanc.pr., deratizācija, amortiz., u.c.)
Kopā izmaksas
Porciju skaits

EUR
19245.57
17270.00
3070.13
39585.70
42454

Ēdināšanas 1.porcijas izmaksu nemainīgā daļa 39585.70 : 42454 = 0.48 EUR
(Personāla un tiešās izmaksas pret porciju skaitu)
Izmaksu posteņi
Brokastis
Pusdienas
Launags
Produktu izmaksas
4988.07
10566.48
3691.02
Pārējās izmaksas
13195.23
13195.23
13195.23
Porciju skaits
13554
15537
13363
1.porcijas produktu izmaksas
0.37
0.68
0.28
1.porcijas izmaksu nemainīgā daļa
0.48
0.48
0.48
Vienas porcijas cena, EUR
0.85
1.16
0.76
Ēdināšanas izmaksas dienā, EUR
2.77
Maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķins
Iestāde/struktūrvienība: PII BITĪTE
Maksas pakalpojuma veids: Ēdināšana
Laika posms: 01.09.2017. – 31.08.2018.

Izdevumu
klasifikācijas kods
1
1000
2110/2279
2210
2221
2222
2223
2224
22431
2244
2249

Rādītājs (materiāli, pakalpojumi,
atlīdzība un citi izmaksu veidi)
2
Tiešās izmaksas (T izm)
Atlīdzība
Darbinieku apmācība
Sakaru līdzekļu izdevumi
Izdevumi par apkuri
Izdevumi par ūdeni un
kanalizāciju
Izdevumi par elektroenerģiju
Izdevumi par atkritumu
savākšanu
Ugunsdzēšamo aparātu
uzturēšanas izdevumi
Ēkas uzturēšanas izdevumi
Deratizācijas pakalpojumu
izdevumi
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Izmaksu apjoms
noteiktā laikposmā
viena maksas
pakalpojuma
nodrošināšanai
3
17270.00
38.72
72.93
328.31
6.06
854.39
137.87
4.16
11.62
0

2251
2311
2312/2243
2352
23522
5230
2363
2363
2363

Informācijas sistēmu uzturēšana
Kancelejas preces
Mazvērtīgā inventāra iegāde,
uzturēšana
Saimniecības izdevumi
Dezinfekcijas līdzekļu iegāde
Pamatlīdzekļu amortizācija
Produkti – brokastis
Produkti – pusdienas
Produkti - launags
Tiešās izmaksas kopā
Netiešās izmaksas (N izm)

137.87
4.30
48.40
193.43
160.38
1106.24
4988.07
10566.48
3691.02
39585.70

Netiešās izmaksas kopā
Pakalpojuma izcenojums
Brokastis- 13554
Pusdienas- 15537
Launags- 13363
Brokastis- 0.85
Pusdienas- 1.16
Launags- 0.76

Prognozētais maksas pakalpojumu skaits noteiktā laika
posmā(gab)
Maksas pakalpojuma izcenojums (pakalpojuma izmaksas kopā,
dalītas ar maksas pakalpojuma vienību skaitu noteiktā laikposmā)
Prognozētais maksas pakalpojumu skaits gadā (gab)*
Prognozētie ieņēmumi gadā* (prognozētais maksas pakalpojumu
skaits gadā reizināts ar izcenojumu)
Piezīme. * Ailes neaizpilda, ja izvēlētais laikposms ir viens gads.

Izmaksu aprēķins skolēnu un darbinieku un ar iestādi nesaistīto personu ēdināšanai Sējas
novada Sporta centrā (01.09.2017.-31.08.2018.)
Izmaksu aprēķins vienai porcijai
Izmaksu posteņi
Produktu izmaksas (skolēni,darbinieki)
Produktu izmaksas (ar iestādi nesaistītās personas)
Personāla izmaksas (tai skaitā atvaļinājuma pabalsts, DDSN)
Tiešās izmaksas (kom.pak.,dezinf.līdz., kanc.pr., amortiz., u.c.)
Netiešās izmaksas
Kopā izmaksas
Porciju skaits

EUR
28 228.65
9 602.29
44 404.15
12 839.67
1 720.16
96 794.92
45 545

Ēdināšanas 1.porcijas izmaksu nemainīgā daļa 57 243.82 : 45 545= 1.25 EUR
(Personāla un tiešās izmaksas pret porciju skaitu)
Mērķdotācijas 1.-4kl.
Produktu izmaksas
11Porciju skaits
1.porcijas produktu izmaksas
1.porcijas izmaksu nemainīgā daļa
Vienas porcijas cena, EUR
Ēdināšanas izmaksas dienā, EUR

Brokastis
3 346.56
11 920
0.28
1.25
1.53

Skolēni 5.-9kl. un darbinieki

Brokastis

Pusdienas
10 124.61
12 213
0.83
1.25
2.08
3.61

5

Pusdienas

Produktu izmaksas
Porciju skaits
1.porcijas produktu izmaksas
1.porcijas izmaksu nemainīgā daļa
Vienas porcijas cena, EUR
Ēdināšanas izmaksas dienā, EUR

580.09
2 101
0.28
1.25
1.53

14 177.39
14 395
0.98
1.25
2.23
3.76

Ēdināšanas 1.porcijas izmaksu nemainīgā daļa 58 963.98 : 45 545 = 1.29 EUR + PVN
(Personāla, tiešās un netiešās izmaksas pret porciju skaitu)
Ar iestādi nesaistītās
personas
Produktu izmaksas
Porciju skaits
1.porcijas mainīgā daļa
(produktu izmaksas )
1.porcijas izmaksu
nemainīgā daļa

Brokastis

Pusdienas

Vakariņas

3 099.27
1 557

3 371.39
1 749

3 131.64
1 610

1.99

1.93

1.95

1.29+PVN

1.29+PVN

1.29+PVN

Maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķins
Iestāde/struktūrvienība: SPORTA CENTRS
Maksas pakalpojuma veids: Skolēnu, darbinieku un ar iestādi nesaistīto personu ēdināšana
Laika posms: 01.09.2017. – 31.08.2018.
Izdevumu
klasifikāci
jas kods
1
1000
2110/2279
2221
2223
2224
2243
2251
2311
2312/2243
2322
2352
5230
2363
2363
2363
2363
2356
2356
2356

2219
2244
2352

Rādītājs (materiāli, pakalpojumi, atlīdzība un
citi izmaksu veidi)
2
Tiešās izmaksas (T izm)
Atlīdzība
Darbinieku apmācība
Izdevumi par apkuri
Izdevumi par elektroenerģiju
Izdevumi par atkritumu savākšanu
Ugunsdzēšamo aparātu uzturēšanas izdevumi
Informācijas sistēmu uzturēšana
Kancelejas preces
Mazvērtīgā inventāra iegāde, uzturēšana
Degvielas izdevumi
Dezinfekcijas līdzekļu iegāde
Pamatlīdzekļu amortizācija
Produkti – brokastis (1.-4.kl)
Produkti – pusdienas (1.-4.kl)
Produkti – brokastis (5.-9.kl.,darbinieki)
Produkti – pusdienas (5.-9.kl.,darbinieki)
Produkti – brokastis (nesaist.pers.)
Produkti – pusdienas (nesaist.pers.)
Produkti – vakariņas (nesaist.pers.)
Tiešās izmaksas kopā
Netiešās izmaksas (N izm)
Sakaru izmaksas
Ēku,telpu uzturēšanas pakalpojumi
Saimnieciskie izdevumi
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Izmaksu apjoms noteiktā
laikposmā viena maksas
pakalpojuma nodrošināšanai
3
44 404.15
2.21
769.49
7 025.12
179.20
8.32
103.31
77.44
1574.97
1422.21
1082.77
594.63
3 346.56
10 124.61
581.03
11 360.57
3 099.27
3 371.39
3 131.64
95 074.76
210,05
227,04
1206,38

2510

Nodokļi
Netiešās izmaksas kopā

76,69
1720,16

Pakalpojuma izcenojums

Prognozētais maksas pakalpojumu skaits noteiktā laika
posmā(gab)

Maksas pakalpojuma izcenojums (pakalpojuma izmaksas kopā,
dalītas ar maksas pakalpojuma vienību skaitu noteiktā
laikposmā)

brokastis (1.-4.kl)- 11920
pusdienas (1.-4.kl)-12213
brokastis (5.-9.kl.,darbin.) –
2101
pusdienas(5.-9.kl.,darbin)14395
brokastis(nesaist.pers.)- 1557
pusdienas(nesaist.pers.)- 1749
vakariņas(nesaist.pers.)- 1610
brokastis (1.-4.kl)- 1.53
pusdienas (1.-4.kl)- 2.08
brokastis (5.-9.kl.,darbin.) –
1.53
pusdienas (5.-9.kl.,darbin) -2.23
brokastis(nesaist.pers.)- 3.28
pusdienas(nesaist.pers.)- 3.22
vakariņas(nesaist.pers.)– 3.24

Prognozētais maksas pakalpojumu skaits gadā (gab)*
Prognozētie ieņēmumi gadā* (prognozētais maksas
pakalpojumu skaits gadā reizināts ar izcenojumu)
Piezīme. * Ailes neaizpilda, ja izvēlētais laikposms ir viens gads.
Iestāde/struktūrvienība: SPORTA CENTRS
Sniegto maksas pakalpojumu cenrādis ar 01.09.2018.
(Skolēnu un darbinieku ēdināšana)
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

Pakalpojuma
veids
Brokastis (1.4.kl)
Pusdienas (1.4.kl)
Brokastis (5.9.kl.,
darbinieki)
Pusdienas (5.9.kl.,
darbinieki)

Mērvienība

Cena
bez PVN

Porcija

1.53

Porcija

2.08

Porcija

1.53

52.pants,1
2.p.

1.53

Porcija

2.23

52.pants,1
2.p.

2.23

PVN*
52.pants,1
2.p.
52.pants,1
2.p.

Cena ar PVN
1.53
2.08

ATVIEGLOJUMI
Valsts finansējums 1.-4.kl.skolēnu ēdināšanai 1.42 EUR dienā (28.12.2010. MK
noteikumi Nr.1206)
Sējas novada Sējas pamatskolas skolēniem piešķirta bezmaksas ēdināšana
(20.03.2018. domes lēmums Nr.3, 2.§, p.2.13./1.13., Saistošie noteikumi
Nr.3/2018)
Noteikta maksa par brokastīm 5.-9.kl. skolēniem – 0.35 EUR/porcija
(23.09.2014., domes lēmums, prot.nr.9, 2.§, P.2.5./1.5.)

Sniegto maksas pakalpojumu cenrādis ar 01.09.2018.
( Ar iestādi nesaistītām personām)
Nr.p.k. Pakalpojuma Mērvienība Cena bez PVN
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PVN*

Cena ar PVN

veids
1.

Brokastis

Porcija

2.

Pusdienas

Porcija

3.

Vakariņas

Porcija

1.29 + produktu
izmaksas
1.29 + produktu
izmaksas
1.29 + produktu
izmaksas

21%
21%
21%

1.56 + produktu izmaksas
1.56 + produktu izmaksas
1.56 + produktu izmaksas

Piezīme. * Cenrādī pie attiecīgajiem maksas pakalpojumu veidiem izdara atbilstošu atsauci simbola
veidā, tabulas veidā norādot likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” attiecīgo pantu un tā daļu,
saskaņā ar kuru maksas pakalpojumam piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi vai
pievienotās vērtības nodokļa likmi nepiemēro.
Cenrādī norāda maksāšanas kārtību, likmes, atvieglojumus, to piemērošanas nosacījumus un
citus īpašos nosacījumus.
Iestāde/struktūrvienība: PII BITĪTE
Sniegto maksas pakalpojumu cenrādis ar 01.09.2018.
Nr.p.k.
1.
2.
3

1.
2.
3.

Cena bez
PVN*
Cena ar PVN
PVN
Brokastis
Porcija
0.85
52.pants,12.p.
0.85
Pusdienas
Porcija
1.16
52.pants,12.p.
1.16
Launags
Porcija
0.76
52.pants,12.p.
0.76
ATVIEGLOJUMI
Pašvaldībā deklarētiem bērniem, kuri apmeklē Sējas novada pirmskolas izglītības
iestādi, no 5.gadu vecuma piešķirta bezmaksas ēdināšana (20.03.2018. domes lēmums
Nr.3, 2.§, p.2.13./1.13.)
Pašvaldībā deklarētiem daudzbērnu ģimenes bērniem, kuri apmeklē Sējas novada
pirmskolas izglītības iestādi piešķirta bezmaksas ēdināšana (20.03.2018. domes
lēmums Nr.3, 2.§, p.2.13./1.13.)
Pārējiem audzēkņiem noteikta ēdināšanas maksa 1.42 EUR/dienā (t.sk. brokastis-0.36
EUR, pusdienas-0,71 EUR, launags-0.35 EUR), 23.09.2014. domes lēmums nr.9, 2.§,
p.2.5./1.5.
Pakalpojuma veids

Mērvienība

Piezīme. * Cenrādī pie attiecīgajiem maksas pakalpojumu veidiem izdara atbilstošu atsauci simbola
veidā, tabulas veidā norādot likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” attiecīgo pantu un tā daļu,
saskaņā ar kuru maksas pakalpojumam piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi vai
pievienotās vērtības nodokļa likmi nepiemēro.
Cenrādī norāda maksāšanas kārtību, likmes, atvieglojumus, to piemērošanas nosacījumus un
citus īpašos nosacījumus.
Pamatojoties uz likumu ,,Par pašvaldībām” 21. pantu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot ar 8 balsīm par ( Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita
Iekļava, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis, Astrīda Pastare, Normunds Broks), pret – nav, atturasnav, Sējas novada dome nolemj:
piekrist apstiprināt izcenojumu aprēķinus.
1.6.

Izskatīja jautājumu par Sējas novada domes organizētās novada senioru ekskursijas tāmes
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likumu ,,Par pašvaldībām” 21. pantu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot ar 8 balsīm par ( Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita
Iekļava, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis, Astrīda Pastare, Normunds Broks), pret – nav, atturasnav, Sējas novada dome nolemj:
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piekrist apstiprināt Sējas novada domes organizētās novada senioru ekskursijas tāmi līdz 1300,00 EUR
apmērā.
1.7.

Izskatīja jautājumu par atļauju LR nepilsonei iegādāties nekustamo īpašumu. Sējas novadā.
Persona pārdod sev piederošu nekustamo īpašumu Sējas novadā Latvijas nepilsonei.

Pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta ceturto daļu, 29.panta pirmo daļu un
30.panta noteikumiem, un, ievērojot to, ka persona ir Latvijas nepilsone, atklāti balsojot ar 8 balsīm par (

Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis,
Astrīda Pastare, Normunds Broks), pret – nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Sējas novada dome neiebilst, ka persona iegādājas un reģistrē Zemesgrāmatu nodaļā uz sava vārda
nekustamo īpašumu, kas atrodas Sējas novadā, sastāvošu no zemes gabala 614 kvm platībā ar kadastra
numuru 8092-001-0486, uz kura atrodas dārza māja ar kadastra apzīmējumu 8092-001-0486-001;
2.nekustamā īpašuma, Sējas novads, kadastra numurs 8092-001-0486, 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 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro, 00 centi), jo tas
pašvaldībai nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas.
1.8.

Izskatīja jautājumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu personai.

Pamatojoties uz nekustamā īpašuma Sējas novads, p/n Murjāņi, LV 2142, īpašnieka 28.06.2018.
iesniegumu, un, saskaņā ar 20.06.2002. „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 11. panta 3. daļu rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var
iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde
paziņo dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu ,personai bija jāsniedz
pašvaldībā mēneša laikā paskaidrojums par tiesisko pamatojumu deklarēt dzīvesvietu Sējas novadā,
Murjāņi.Ierakstītā vēstule tika izsūtīta 29.06.2018., tā ir atgriezta pašvaldībā 02.08.2018., jo adresāts
minētajā adresē nav sastopams, par ko liecina pastnieces spiedogs uz vēstules, ka adresāts piegādes
brīdī nebija mājās un viņam atstāts aicinājums ierasties saņemt ierakstīto vēstuli. Adresāts pēc vēstules
nav ieradies, nav sniedzis paskaidrojumu par tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu Murjāņi, p/n
Murjāņi, Sējas novadā.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21. pantu dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un 20.06.2002. „Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma” 12. panta 2. daļu - ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai
personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, atklāti balsojot ar 8 balsīm par ( Guntis

Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis, Astrīda
Pastare, Normunds Broks), pret – nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
piekrist anulēt personai deklarēto dzīvesvietu Sējas novads, p/n Murjāņi , LV 2142, ar 2018.gada 22.augustu.

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava,
Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis, Astrīda Pastare, Normunds Broks), pret- nav, atturas-nav, Sējas
novada dome nolemj:
Apstiprināt bez izmaiņām finansu, sociālo un komunālo jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes
protokolu Nr.8, izdotu 15.08.2018.
3. §
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Attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības pastāvīgās komitejas sēdes protokola
apstiprināšana.
L.Barone iepazīstina ar attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības pastāvīgās komitejas sēdes
protokolu Nr.8, izdotu 13.08.2018.
1. Par nekustamā īpašuma( kadastra Nr. 8092-004-0046) sadalīšanu.
1.Sējas novada dome izskatīja personas iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt viņai piederošo
īpašumu, kadastra numurs 8092-004-0046, divās daļās, atdalot zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8092-004-0047, un piešķirt nosaukumu.
2.Iepazīstoties ar lietas materiāliem, konstatēts: īpašums, kadastra numurs 8092-004-0046,
kopplatība 6,00 ha, reģistrēts zemesgrāmatā, un sastāv no divām atsevišķām zemes vienībām: zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 8092-004- 0046 (platība 1,90 ha) un 8092-004-0047 (platība 4,10
ha). Īpašumam nekustamā īpašuma nodokļu parāda nav.
3. Ņemot vērā visus ar lietu saistītos materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” II
nodaļas 15.panta 13.p-tu, „Zemes ierīcības likums” , 8.pants, un ņemot vērā, ka īpašums sastāv no
pastāvīgām zemes vienībām, saskaņā ar LR MK NOTEIKUMIEM Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”, LR MK NOTEIKUMIEM Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot ar 8 balsīm
par (Guntis Liepiņš, Astrīda Pastare, Dace Roziņa, Inta Petrova, Normunds Broks, Normunds
Kalniņš, Marita Iekļava, Kristaps Lūsis), pret – nav, atturas – nav, Sējas novada dome nolemj:
3.1.
Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu, kadastra numurs 8092-004-0046, izveidojot divus
pastāvīgus īpašumus.
3.2. Jaunizveidotam zemes īpašumam, ar kadastra apzīmējumu 8092-004-0046 (platība 1,90 ha),
saglabāt nosaukumu un adresi.
3.3. Zemes īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8092-004-0047
(platība 4,10 ha), apstiprināt nosaukumu.
3.5. Zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8092-004-0047, saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK 0101).
3.6. Zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8092-004-0046, saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK 0101).
4. Jaunizveidotiem zemes gabaliem apgrūtinājumi atbilstoši Sējas novada teritorijas plānojumam
un jau esošie apgrūtinājumi.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no pieņemšanas dienas Administratīvajā rajona
tiesā Rīgā, Rīgas tiesu namā Baldones iela 1A, LV-1007.
2. Par adreses piešķiršanu īpašumam.
1.Sējas novada dome izskatīja personas 2018.gada 8. jūlija iesniegumu ar lūgumu piešķirt adresi
īpašumam , kadastra Nr. 8092-007-0332.
2. Iepazīstoties ar lietas materiāliem, konstatēts: 12.05.2017.gadā ir Sējas novada būvvaldes lēmums
par būvatļaujas izsniegšanu personai.
3. Sējas novada dome, 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 8 balsīm par (Guntis Liepiņš, Astrīda Pastare, Dace Roziņa, Inta Petrova, Normunds
Broks, Normunds Kalniņš, Marita Iekļava, Kristaps Lūsis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
3.1. Piešķirt adresi īpašumam un ēkām, kas atradīsies īpašumā ar kadastra Nr. 8092-007-0332,
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zemes vienības kadastra apzīmējumu 8092-007-0498: Sējas novads, LV-2142.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Rīgas tiesu namā Baldones iela 1A,
LV-1007.

3.Zemes ierīcības projekta apstiprināšana īpašumam, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8092-005-0010.
1.Sējas novada dome izskatīja SIA “EiroAlidāde”, reģ. Nr.50003873221, sertificētas zemes
ierīkotājas, sertifikāta Nr. BA-61, iesniegto zemes ierīcības projektu īpašumam , īpašuma kadastra
Nr. 8092-005-0009, zemes vienības kadastra apzīmējums 8092-005-0010 (platība 23,01 ha).
2.Iepazīstoties ar lietas materiāliem, konstatēts: Sējas novada dome 2018. gada 23.janvārī pieņēma
lēmumu Nr. 1., 4.§, p. 3. “Par īpašuma (kadastra Nr. 8092-005-0009) sadalīšanu”, par zemes ierīcības
projekta izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8092-005-0010. Tika izstrādāts zemes
ierīcības projekts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8092-005-0010 (zemes vienības kopplatība
23,01 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 8 balsīm par (Guntis Liepiņš, Astrīda Pastare, Dace Roziņa, Inta
Petrova, Normunds Broks, Normunds Kalniņš, Marita Iekļava, Kristaps Lūsis), pret – nav, atturas –
nav, Sējas novada dome nolemj:
3.1.Apstiprināt SIA ”EiroAlidāde”, reģ. Nr.50003873221, sertificētas zemes ierīkotājas , sertifikāta
Nr. BA-61, iesniegto zemes ierīcības projektu Sējas novada nekustamajam īpašumam ,zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8092-005-0010.
3.2.Apstiprināt jaunizveidoto īpašumu, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts kā Nr.1 ar plānoto
zemes vienības kadastra apzīmējumu 8092-005-0101, platība 13,45 ha, lietošanas mērķi - Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK 0101).
3.3.Apstiprināt jaunizveidoto īpašumu, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts kā Nr.2 ar plānoto zemes
vienības kadastra apzīmējumu 8092-005-0107, platība 9,56 ha, lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK 0101).
3.4.Saglabāt nosaukumu jaunizveidotai zemes vienībai, kura zemes ierīcības projektā apzīmēta kā
zemesgabals “1”, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8092-005-0101.
3.5.Apstiprināt nosaukumu jaunizveidotai zemes vienībai, kura zemes ierīcības projektā apzīmēta kā
zemesgabals “2”, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8092-005-0107.
3.6.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, LV1007.
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas izbeigšanu.
1.Sējas novada dome, izskatījusi nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 8092-007-0580) lietas materiālus,
konstatēja nekustamā īpašuma nodokļu parādu 7.51 EUR un nokavējuma naudu 0,53 EUR, kopā
8.04 EUR, par 2018. gada 1.ceturksni (janvāris) . Personai maksātnespējas process. Ar tiesas lēmumu
īpašums citam īpašniekam no 2018. gada 1. februāra.
Sējas novada dome, izskatījusi nekustamā īpašuma lietas materiālus, konstatēja nekustamā
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īpašuma nodokļu parādu par ēku 8.88 EUR un nokavējuma naudu 4.18 EUR, kopā 13.06 EUR, par
ēku no 2014.-2015. gadam personai, mirusi 06.12.2012.). Sējas domes īpašumā ēka no 2016. gada.
Sējas novada dome, izskatījusi nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 8092-002-0768) lietas
materiālus, konstatēja nekustamā īpašuma nodokļu parādu 19,49 EUR un nokavējuma naudu 2,95
EUR, kopā 22,44 EUR no 2017. gada janvāra līdz 2018. gada jūlijam personai.Ar tiesas lēmumu
īpašums citam īpašniekam no 2018. gada 1. jūlija.
Sējas novada dome, izskatījusi nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 8092-900-0260) lietas
materiālus, konstatēja nekustamā īpašuma nodokļu parādu par zemi 10,10 EUR un nokavējuma
naudu 1,99 EUR, kopā 12,09 EUR no 2016. gada 3.ceturkšņa līdz 2018. gada 1.ceturksnim. Un par
ēku 15,37 EUR ar nokavējuma naudu 3,27 EUR, kopā par ēku 18,64 EUR, kopā par īpašumu 30,73
EUR, personai, mirusi 19.12.2012). Īpašums atzīts par bezsaimnieka mantu ar tiesas lēmumu 2017.
gadā. Ar tiesas lēmumu (par izsoli) īpašums citam īpašniekam no 2018. gada 1. februāra.
2. Pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām”, II nod., atklāti balsojot ar 8 balsīm par (Guntis
Liepiņš, Astrīda Pastare, Dace Roziņa, Inta Petrova, Normunds Broks, Normunds Kalniņš, Marita
Iekļava, Kristaps Lūsis), pret – nav, atturas – nav, Sējas novada dome nolemj:
2.1. Uzdot Sējas novada grāmatvedībai dzēst nekustamā īpašuma nodokļu parādu un nokavējuma
naudu par nekustamiem īpašumiem:
2.1.1. (kadastra Nr. 8092-007-0580), zeme, parāds 7.51 EUR un nokavējuma naudu 0,53 EUR, kopā
8.04 EUR.
2.1.2. (kadastra Nr. 8092-900-0260), parādu par zemi 10,10 EUR un nokavējuma naudu 1,99 EUR,
par ēku 15,37 EUR ar nokavējuma naudu 3,27 EUR, kopā 30,73 EUR.
2.1.3. (kadastra Nr. 8092-002-0768) parādu par zemi 19,49 EUR un nokavējuma naudu 2,95 EUR,
kopā 22,44 EUR .
2.1.4. par ēku 8.88 EUR un nokavējuma naudu 4.18 EUR, kopā 13.06 EUR.
5. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemesgabalu piekritību vai piederību Sējas novada
pašvaldībai.
1. Sējas novada dome, atbilstoši 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” 3.1. apakšpunktam ir izvērtējusi
Valsts zemes dienesta sagatavotos Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
reģistrētos datus par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma
tiesību atjaunošanai.
Izvērtējot Sējas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts
:
1.1. Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 5. pantu, Ministru
kabinets 2016. gada 28. janvārī izdevis rīkojumu Nr. 97 “Par zemes reformas pabeigšanu Sējas
novada lauku apvidū”.
1.2. Atbilstoši MK noteikumu Nr. 190 5. punktam:
1.2.1. no valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” 27.03.2017. saņemts dokuments
Nr.3/2-3/4690 “Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemesgabalu izvērtēšanu Sējas novadā”, kur
izvērtēšanas rezultātā konstatēts, ka sarakstā norādītās zemes vienības nav piekritīgas vai piederīgas
Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā;
1.2.2. citu ministriju izvērtējumi par sarakstā norādīto zemes vienību piekritību vai piederību MK
noteikumu Nr. 190 noteiktā termiņā nav saņemti.
1.3. Atbilstoši zemes pārvaldības likuma 17. panta pirmajai daļai, rezerves zemes fondā ieskaitīto
zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā
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pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.
1.4. Sarakstā rezerves zemes fondā iekļautā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8092-001-0098,
(platība 0,95 ha) ir zemes gabals zem 110 kilovoltu augstsprieguma līnijas un nav izmantojams
pašvaldības funkciju īstenošanai.
2. Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 13. panta pirmās daļas 13.
punktu, 17. panta pirmo daļu, MK noteikumu Nr. 190 3.1 un 12. punktiem, likuma “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 2.
punktu, atklāti balsojot ar 8 balsīm par (Guntis Liepiņš, Astrīda Pastare, Dace Roziņa, Inta Petrova,
Normunds Kalniņš, Marita Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis), pret – nav, atturas – nav,
Sējas novada dome nolemj:
2.1. Noteikt, ka rezerves zemes fondā iekļautā individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 8092-001-0509, “Ābelīte 20”, platība 0,0625 ha, piekrīt pašvaldībai un ir
ierakstāma zemesgrāmatā uz Sējas novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju īstenošanai.
Izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
2.2. Noteikt, ka rezerves zemes fondā iekļautā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8092-0020393, “Grantskalni 2”, platība 0,42 ha, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz Sējas novada pašvaldības vārda pašvaldības
funkciju īstenošanai. Izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
2.3. Noteikt, ka rezerves zemes fondā iekļautā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8092-0020394, “Grantskalni 2”, platība 0,49 ha, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz Sējas novada pašvaldības vārda pašvaldības
funkciju īstenošanai. Izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
2.4. Noteikt, ka rezerves zemes fondā iekļautā rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 8092-006-0417, “Gāze-1”, platība 0,0075 ha, piekrīt pašvaldībai un
ir ierakstāma zemesgrāmatā uz Sējas novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju īstenošanai.
Izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
2.5. Noteikt, ka rezerves zemes fondā iekļautā kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku
un krematoriju apbūve zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8092-007-0543, ”Murjāņu senkapi1-9”, platība 0,02 ha, piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz Sējas novada
pašvaldības vārda pašvaldības funkciju īstenošanai. Izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes
vienības platība var tikt precizēta.
2.6. Noteikt, ka rezerves zemes fondā iekļautā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8092-0010692, platība 0,1488 ha, piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz Sējas novada
pašvaldības vārda pašvaldības funkciju īstenošanai. Izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes
vienības platība var tikt precizēta.
2.7. Grāmatvedībai uzņemt bilances uzskaitē 2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,2.5. un 2.6. punktā minētās zemes
vienības.
6. Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanas saskaņošanu Ādažu militārajam
poligonam.
Sējas novada domē 2018.gada 8.jūnijā saņemts Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra iesniegums
Nr. MV-N/1419 ar kuru informē, ka Aizsardzības ministrija ierosina noteikt nacionālo interešu
objekta statusu vairākiem militāriem objektiem, tai skaitā Ādažu militārajam poligonam, kas atrodas
Sējas novada teritorijā (Aizsardzības ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu kadastra
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Nr.: 8092 003 0082, 8092 003 0104, 8092 003 0060, 8092 003 0107, 8092 003 0031,
8092 003 0043, 8092 003 0102, 8092 003 0062). Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu
Ādažu militārajam poligonam
Informējam, ka, lai sekmētu Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras izveidi, kā arī noteiktu
atsevišķiem militārajiem objektiem stratēģiski nozīmīga objekta statusu, Aizsardzības ministrija
ierosina noteikt nacionālo interešu objekta statusu vairākiem militārajiem objektiem, tai skaitā Ādažu
militārajam poligonam, kas atrodas Sējas novada teritorijā (Aizsardzības ministrijas valdījumā esošo
nekustamo īpašumu kadastra Nr.: 8092 003 0082, 8092 003 0104, 8092 003 0060, 8092 003 0107,
8092 003 0031, 8092 003 0043, 8092 003 0102, 8092 003 0062).
Papildus informējam – ņemot vērā, ka joprojām norit darbs pie Ādažu poligona teritorijas
paplašināšanas, nekustamo īpašumu, kuriem plānots noteikt nacionālo interešu objekta statusu, skaits
varētu palielināties pēc tam, kad Aizsardzības ministrijas valdījumā nonāks atsevišķas fizisko un
juridisko personu īpašumā esošas, Ādažu militārajam poligonam pieguļošas zemes vienības.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu nacionālo interešu objekts ir teritorijas un
objekti, kas nepieciešami būtisku sabiedrības interešu nodrošināšanai, un priekšlikumu par nacionālo
interešu objektu izveidošanu sagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā virza apstiprināšanai
Ministru kabinetā attiecīgās nozares ministrija sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, kuru teritoriju
ietekmēs nacionālo interešu objekts. Ievērojot minēto, lūdzam Jūsu atbalstu un rakstisku
saskaņojumu nacionālo interešu objekta statusa noteikšanai Ādažu militārajam poligonam.
atklāti balsojot ar 8 balsīm par (Guntis Liepiņš, Astrīda Pastare, Dace Roziņa, Inta Petrova,
Normunds Broks, Normunds Kalniņš, Ivars Keviešens, Marita Iekļava, Kristaps Lūsis), pret – nav,
atturas – nav, Sējas novada dome nolemj:
1 Piekrist saskaņot nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Ādažu militārā poligona teritorijā
ietilpstošajam zemes gabaliem, kuri atrodas Sējas novada administratīvajā teritorijā: ,,Ādažu
nacionālais mācību centrs” kadastra numurs 8092 003 0082, platība 1077,89 ha, ,,Jūrnieki” kadastra
numurs 8092 003 0104, platība 2,43 ha, ,,Kates” kadastra numurs 8092 003 0060, platība 6,20 ha,
,,Poligons” kadastra numurs 8092 003 0107, platība 4713,82 ha, ,, Siliņi” kadastra numurs
8092 003 0031, platība 21,04 ha, ,,Zāles” kadastra numurs 8092 003 0043, platība 35,94 ha,
,,Selgas”, kadastra numurs 8092 003 0102, platība 2,50 ha, ,,Zemes gabals Nr.59” kadastra numurs
8092 003 0062 platība 6,10 ha. Kopējā platība: 5865,92 ha.
2.Lēmumu nosūtīt Aizsardzības ministrijai.
atklāti balsojot ar 8 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Kristaps Lūsis, Astrīda Pastare, Normunds Broks), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada
dome nolemj:
Piekrist bez izmaiņām apstiprināt attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības pastāvīgās
komitejas sēdes protokolu Nr.8, izdotu 13.08.2018.
4.§
Izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgās komitejas sēdes protokola apspriešana.
Ziņo N.Broks.
Septembrī otrreiz tiks apsekotas sētas, kas pieteiktas konkursam “Par sakoptu Sējas
novadu”.25.augustā Pabažos sporta svētki.
5.§
Dažādi.
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5.1. Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
“Baltstils Zeme”SIA.
Ņemot vērā, ka SIA nav savlaicīgi veikusi 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 SIA nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākums par nekustamo īpašumu Sējas nov., kadastra Nr. 8092-001-0330 izriet no zemāk
minētajiem administratīvajiem aktiem, kas kļuvuši neapstrīdami:
12.02.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-2289, kas stājās spēkā 19.02.2015. un kļuva
neapstrīdams 19.03.2015., 08.02.2016. maksāšanas paziņojums Nr. 16-2185, kas stājās spēkā
15.02.2016. un kļuva neapstrīdams 15.03.2016., 06.02.2017. maksāšanas paziņojums Nr. 17-2166,
kas stājās spēkā 13.02.2017. un kļuva neapstrīdams 13.03.2017. un 09.02.2018. maksāšanas
paziņojums Nr. 18-2616, 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 25.07.2018. ir izdevusi brīdinājumu Nr.14-01/18-211, kurā norādīts, ka 2015. gada
12. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 15-2289, 2016. gada 8. februāra maksāšanas paziņojums
Nr. 16-2185, 2017. gada 6. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 17-2166 un 2018. gada 9. februāra
maksāšanas paziņojums Nr. 18-2616 nav izpildīti labprātīgi - nav apmaksāti. Tāpat minētajā
brīdinājumā SIA tika piedāvāts veikt nokavētu nodokļu maksājumu samaksu labprātīgi līdz
14.08.2018. Brīdinājums stājās spēkā 2018. gada 1. augustā.
SIA 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.
SIA uz 2018. gada 21. augustu ir parādā Sējas novada domes budžetam nekustamā īpašuma
nodokli par zemi Sējas nov., kadastra Nr. 8092-001-0330, 398,29 EUR, nokavējuma naudu
86,44 EUR, kopā 484,73 EUR. Nodokļa parāds kopā 484,73 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 8 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Kristaps Lūsis, Astrīda Pastare, Normunds Broks), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada
dome nolemj:
piedzīt no SIA :
1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 398,29 EUR, nokavējuma naudu
86,44 EUR, kopā 484,73 EUR,
pavisam kopā 484,73 EUR (četri simti astoņdesmit četri euro 73 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
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domē - "Jēņi", p/n Murjāņi, Sējas novads, LV-2142. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma–
izpildrīkojuma darbību.
5.2. Lēmums- izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
SIA.
Ņemot vērā, ka SIA nav savlaicīgi veikusi 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 SIA nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums
par nekustamo īpašumu Sējas nov., kadastra Nr. 8092-001-0223 un par nekustamo īpašumu , Sējas
nov., kadastra Nr. 8092-001-0237 izriet no zemāk minētajiem administratīvajiem aktiem, kas kļuvuši
neapstrīdami:
28.01.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-514, kas stājās spēkā 04.02.2014. un kļuva
neapstrīdams 04.03.2014., 14.02.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-2473, kas stājās spēkā
21.02.2014. un kļuva neapstrīdams 21.03.2014., 29.10.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-3514,
kas stājās spēkā 05.11.2015. un kļuva neapstrīdams 05.12.2015., 21.01.2016. maksāšanas
paziņojums Nr. 16-493, kas stājās spēkā 28.01.2016. un kļuva neapstrīdams 28.02.2016., 10.02.2016.
maksāšanas paziņojums Nr. 16-2437, kas stājās spēkā 17.02.2016. un kļuva neapstrīdams
17.03.2016., 23.01.2017. maksāšanas paziņojums Nr. 17-495, kas stājās spēkā 30.01.2017. un kļuva
neapstrīdams 28.02.2017., 08.02.2017. maksāšanas paziņojums Nr. 17-2405, kas stājās spēkā
15.02.2017. un kļuva neapstrīdams 15.03.2017., 30.01.2018. maksāšanas paziņojums Nr. 18-502, kas
stājās spēkā 06.02.2018. un kļuva neapstrīdams 06.03.2018. un 12.02.2018. maksāšanas paziņojums
Nr. 18-2807, kas stājās spēkā 19.02.2018. un kļuva neapstrīdams 19.03.2018.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361. pantu Sējas
novada dome 27.06.2018. ir izdevusi brīdinājumu Nr.14-01/18-109, kurā norādīts, ka 2014. gada
28. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 14-514, 2014. gada 14. februāra maksāšanas paziņojums
Nr. 14-2473, 2015. gada 29. oktobra maksāšanas paziņojums Nr. 15-3514, 2016. gada 21. janvāra
maksāšanas paziņojums Nr. 16-493, 2016. gada 10. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 16-2437,
2017. gada 23. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 17-495, 2017. gada 8. februāra maksāšanas
paziņojums Nr. 17-2405, 2018. gada 30. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 18-502 un 2018. gada
12. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 18-2807 nav izpildīti labprātīgi - nav apmaksāti. Tāpat
minētajā brīdinājumā SIA tika piedāvāts veikt nokavētu nodokļu maksājumu samaksu labprātīgi līdz
17.07.2018. Brīdinājums stājās spēkā 2018. gada 4. jūlijā.
SIA 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.
SIA uz 2018. gada 21. augustu ir parādā Sējas novada domes budžetam nekustamā īpašuma
nodokli par zemi Sējas nov., kadastra Nr. 8092-001-0223, 57,79 EUR, nokavējuma naudu
18,04 EUR, kopā 75,83 EUR, Sējas nov., kadastra Nr. 8092-001-0237, 90,82 EUR, nokavējuma
naudu 29,35 EUR, kopā 120,17 EUR. Nodokļa parāds kopā 196,00 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
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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 8 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Kristaps Lūsis, Astrīda Pastare, Normunds Broks), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada
dome nolemj:
piedzīt no SIA :
1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 148,61 EUR, nokavējuma naudu
47,39 EUR, kopā 196,00 EUR,
pavisam kopā 196,00 EUR (viens simts deviņdesmit seši euro 0 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.
Sēdes vadītājs Guntis Liepiņš
Protokolists Vita Gulbe
Sēdi slēdz plkst.17.30
Sēdi vadīja novada domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja novada domes sekretāre

G.Liepiņš
V.Gulbe
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