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
2019.gada 21.maijā

Nr.6

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 pamatskolas tūrisma pulciņa vadītājas iesnieguma izskatīšana par finansiālu atbalstu
tūrisma pulciņa dalībnieku 3 komandu startam Latvijas skolēnu 72.spartakiādes sacensībās sporta
tūrismā Zaļenieku novadā, Jelgavas rajonā. Ziņo G.Liepiņš.
2.2.Biedrības “Latvijas politiski represēto apvienība” iesnieguma izskatīšana par atbalstu politiski
represēto personu dalības
maksājumam salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai.Ziņo
G.Liepiņš.
2.3.Latvijas Orientēšanās Federācijas izpilddirektora iesnieguma izskatīšana par finansiālu atbalstu
personai dalībai Pasaules čempionāta treniņnometnei orientēsānas sportā Norvēģijā. Ziņo G.Liepiņš.
2.4. Latvijas Orientēšanās Federācijas izpilddirektora iesnieguma izskatīšana par finansiālu atbalstu
personai dalībai Pasaules čempionātā Taku orientēšanās sportā Portugālē.Ziņo G.Liepiņš.
2.5.Jautājuma izskatīšana par izsoles rezultātu apstiprināšanu.Ziņo G.Liepiņš.
2.6.Jautājuma izskatīšana par Ziedojumu kontā aprīļa mēnesī ieskaitīto līdzekļu pieņemšanu no
fiziskām personām.Ziņo G.Liepiņš.
2.7.Jautājuma izskatīšana par nekustamā īpašuma “Vaivariņi 61” pārdošanu atkārtotā izsolē. Ziņo
G.Liepiņš.
2.8. Jautājuma izskatīšana par nekustamā īpašuma “Ābelīte 225” pārdošanu atkārtotā izsolē.Ziņo
G.Liepiņš.
2.9. Jautājuma izskatīšana par nekustamā īpašuma “Ābelīte 92” pārdošanu atkārtotā izsolē.Ziņo
G.Liepiņš.
2.10. Latvijas Cīņas federācijas prezidenta iesnieguma izskatīšana par finansiālu atbalstu personai
dalībai Eiropas čempionātā kadetiem brīvajā cīņā Faenzā, Itālijā. Ziņo G.Liepiņš.
2.11.Sējas pamatskolas skolotājas iesnieguma izskatīšana par izmaiņām degvielas limita piešķiršanā
darba pienākumu veikšanai.Ziņo G.Liepiņš.
2.12.Īpašumu apsaimniekošanas un komunālās daļas vadītājas iesnieguma izskatīšana par jaunu
dzīvojamo telpu īres līgumu slēgšanu un zemes nomas maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā
“Grīvas”.Ziņo G.Liepiņš.
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2.13.Īpašumu apsaimniekošanas un komunālās daļas vadītājas iesnieguma izskatīšana par zālāju
pļaušanas tarifu apstiprināšanu 2019.gada pļaušanas sezonai. Ziņo G.Liepiņš.
2.14. Jautājuma izskatīšana par mājas aprūpes pakalpojuma un aprūpētāja piešķiršanu. Ziņo
G.Liepiņš.
3.Attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības komitejas sēdes protokola apstiprināšana.
Ziņo L.Barone.
3.1.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam ( kadastra Nr.8092-006-0106).Ziņo
L.Barone.
3.2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem.Ziņo L.Barone.
3.3. Par adreses piešķiršanu īpašumam “Mākoņi”.Ziņo. Barone.
3.4.Par platības precizēšanu īpašumam kadastra Nr.8092-002-0598.Ziņo L.Barone.
3.5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam kā papildinājumu
detālplānojumam.Ziņo L.Barone.
4.Izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgās komitejas sēdes jautājumu apspriešana.Ziņo
N.Broks.
5. Dažādi. Ziņo G.Liepiņš.
Sēdē piedalās 9 deputāti: Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis, Dace
Roziņa, Māris Iekļavs, Astrīda Pastare, Marita Iekļava, Normunds Broks.
Sēdē nepiedalās deputāti:
Sēdē piedalās domes darbinieki: lauku att.spec.L. Barone, galvenā grāmatvede B.Martinova,
kom.dienesta vadītāja I.Vikse, izpilddirektors G.Jākobsons, soc.dienesta vadītāja L.Landsberga.
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Guntis Liepiņš
Protokolē: novada domes sekretāre-Vita Gulbe.
Sēdi sāk plkst.16.00
1.§
Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekšējās domes sēdes lēmumiem.
Ziņo G.Liepiņš.
G.Liepiņš-Lojas kultūras nama celtniecība turpinās , mainījies darba vadītājs, objektā pašlaik strādā
~20 cilvēki, notiek iekšdarbi, tiek gatavoti dokumenti jumta remonts nodošanai, nav pabeigts tornīša
remonts.Iesniegts jauns darbu grafiks līdz septembrim, notiek juridiska sarakste ar būvnieku, jūnijā
deputāti varētu objektu apsekot. Atklāts ugunsdrošības dīķis Loja netiks raksts, būs apakšzemes
cisternas ar sūkņiem, kas nodrošinās ūdens padevi.Pabažos tiek atjaunota Maija iela, mūrētas
kanalizācijas akas.Notiek gatavošanās Sējas novada svētkiem, informācija būs “Sējas ziņās” un
mājas lapā. Tiek gatavots publiskais pārskats par 2018.gadu, saņemts zvērināta revidenta
slēdziens.Finanšu pārskats par 4 mēnešiem –ieņēmumi sastāda 38.18%, pārpildīts nekustamā
īpašuma nodoklis, atsavinām īpašumus, izdevumi sastāda 20.77%, atlikums pamatbudžetā uz
01.05.2019. ir EUR 1 208 000,00 EUR.
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.5, izdotu 15.05.2019.
1.1. Izskatīja Sējas pamatskolas tūrisma pulciņa vadītājas iesniegumu par finansiālu atbalstu
tūrisma pulciņa dalībnieku 3 komandu startam Latvijas skolēnu 72. spartakiādes sacensībās sporta
tūrismā, kas notiks 2019. gada 18.-19. maijā Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā.
Dalības maksa:
3 x 25,00 – 75,00 EUR
Ēdināšana:
15x5,00 – 75,00 EUR
Plīts (balons ar degli) 1x45,00 – 45.00 EUR .
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Kopā: 195,00 EUR un transports
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.
panta 6. punktu: pašvaldībām ir šādas autonomas funkcijas- veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu
un sportu, atklāti balsojot ar 9 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Normunds Kalniņš,
Kristaps Lūsis, Dace Roziņa, Māris Iekļavs, Astrīda Pastare, Marita Iekļava, Normunds Broks), pretnav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Piekrist finansiāli atbalstīt tūrisma pulciņa dalībnieku 3 komandu startu Latvijas skolēnu 72.
spartakiādes sacensībās sporta tūrismā, kas notiks 2019. gada 18.-19. maijā Zaļenieku pagastā,
Jelgavas novadā par summu 195.00 EUR un nodrošināt ar transportu.
1.2. Izskatīja biedrības „Latvijas politiski represēto apvienība” vēstuli par atbalstu politiski
represēto personu dalības maksājumu EUR 70.00 apmērā salidojuma organizēšanas izdevumu
segšanai 03.08.2019. Ikšķilē.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likumu ,,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, atbalsts kultūras
pieminekļu saglabāšanai u.c.), atklāti balsojot ar 9 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova,
Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis, Dace Roziņa, Māris Iekļavs, Astrīda Pastare, Marita Iekļava,
Normunds Broks), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Piekrist piešķirt biedrībai „Latvijas politiski represēto apvienība” atbalstu politiski represēto
personu dalības maksājumam EUR 70.00 apmērā salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai
03.08.2019. Ikšķilē.
1.3.Izskatīja Latvijas Orientēšanās Federācijas izpilddirektora 06.04.2019.iesniegumu par
finansiālu atbalstu personai dalībai Pasaules čempionāta treniņnometnei orientēšanās sportā
Norvēģijā no 04.05.2019. līdz 10.05.2019., plānotās izmaksas:
Lidmašīnas biļete
160,- EUR
Auto īre un degviela
150,-EUR;
Dzīvošanas izdevumi
120,-EUR;
Dienasnauda
280,-EUR;
Sporta inventārs
140,-EUR
Kopā 850,- 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 9 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis,
Dace Roziņa, Māris Iekļavs, Astrīda Pastare, Marita Iekļava, Normunds Broks), pret- nav, atturasnav, Sējas novada dome nolemj:
1.Piekrist finansiāli atbalstīt Latvijas junioru izlases dalībnieku dalībai Pasaules čempionāta nometnē
Norvēģijā, periodā no 04.05.2019. līdz 10.05.2019., apmaksājot izdevumus 50% apmērā no
iesniegumā minētās summas, t.i., EUR 425,00.
1.4. Izskatīja Latvijas Orientēšanās Federācijas izpilddirektora 10.05.2019. iesniegumu par
finansiālu atbalstu personai dalībai Pasaules čempionātā Taku orientēšanās sportā
Portugālē no 23.06.2019. līdz 29.06.2019., plānotās izmaksas:
Akreditācija un dalības maksa
Ceļa izdevumi un apdrošināšana

245,- EUR
425,-EUR;
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Naktsmītnes un uzturēšanās izdevumi 450,-EUR;
Kopā 1120,- 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 9 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta
Petrova, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis, Dace Roziņa, Māris Iekļavs, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Piekrist finansiāli atbalstīt personas dalību Pasaules čempionātā Taku orientēšanās sportā Portugālē
no 23.06.2019. līdz 29.06.2019., apmaksājot izdevumus 50% apmērā no iesniegumā minētās
summas, t.i.,EUR 560,00.
1.5. Izskatīja jautājumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta 2.daļu, 21.pantu 17.punktu, pamatojoties uz likuma „Valsts un
pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 3.panta 2.daļu un 8.panta 2.daļu, atklāti
balsojot ar 8 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Normunds Kalniņš, Kristaps
Lūsis, Dace Roziņa, Māris Iekļavs, Astrīda Pastare, Marita Iekļava,), pret- nav,
balsošanā nepiedalās 1- Normunds Broks ,Sējas novada dome nolemj:
1.Apstiprināt izsoles rezultātus nekustamam īpašumam „Laimītes”, kadastra Nr. 8092
003 0073, kurš reģistrēts Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr.
100000568473, sastāvošu no zemes gabala ar kopējo platību 1,1 ha.
2.Piekrist apstiprināt 2019. gada 25. aprīlī notikušās izsoles protokolu Nr.8. par
nekustamā īpašuma ,,Laimītes”, pārdošanu izsolē par EUR 1600.00 (viens tūkstotis
seši simti eiro), kuru izsolē ieguva SIA.
1.6.Izskatīja galvenās grāmatvedes Birutas Martinovas iesniegumu par
Ziedojumu kontā aprīļa mēnesī ieskaitīto līdzekļu pieņemšanu no fiziskām
personām par summu 14.00 EUR.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām” 21. Pantu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā,
atklāti balsojot ar 9 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Normunds Kalniņš,
Kristaps Lūsis, Dace Roziņa, Māris Iekļavs, Astrīda Pastare, Marita Iekļava, Normunds
Broks), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Piekrist pieņemt Ziedojumu kontā ieskaitītos ziedojumus no fiziskām personām par
summu 14,00 EUR Sējas Mūzikas un Mākslas skolas attīstībai.
1.7.Izskatīja jautājumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Vaivariņi 61”,
kadastra Nr. 80920010801, reģistrēts Sējas novada zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.
100000565285, zemes platība 0.0741 ha, pārdošanu atkārtotā izsolē.
Komiteja iepazīstas ar lietas apstākļiem un konstatē, ka nekustamais īpašums nav nepieciešams
pašvaldības funkciju realizēšanai, līdz ar to jāsakārto īpašuma lietas un jāveicina privāto investīciju
piesaiste īpašuma sakārtošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otro daļu, 21.panta 17.punktu, un, pamatojoties
uz “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 3.panta otro daļu un 8.panta otro daļu,
atklāti balsojot ar 9 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis,
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Dace Roziņa, Māris Iekļavs, Astrīda Pastare, Marita Iekļava, Normunds Broks), pret- nav, atturasnav, Sējas novada dome nolemj:
1.Izsludināt atkārtotu atklātu mutisku izsoli- 2019.gada 8. jūlijā, plkst. 16:00, ar augšupejošu soli,
nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Vaivariņi 61”, (kadastra Nr. 8092 001 0801), Sējas novads,
zemes gabals ar kopējo platību 0,0741 ha (turpmāk- objekts);
2.Objekta izsoles sākuma cena EUR 1440,00 (viens tūkstotis četri simti četrdesmit euro, 00 centi);
3.Pārdodamā objekta nodrošinājums ir 10% no sākuma cenas. Dalības maksa EUR 15,00 par
izsolāmo objektu, jāiemaksā Sējas novada domes norēķinu kontā- AS „SEB banka”, Siguldas filiāle,
bankas SWIFT kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818, līdz 2019.gada 8.
jūlijam (iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR;
4.Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un
ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv
1.8. Izskatīja jautājumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Ābelīte 225”, kadastra
Nr. 80920010187, reģistrēts Sējas novada zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr. 100000542614,
zemes platība 0,0606 ha, pārdošanu atkārtotā izsolē.
Komiteja iepazīstas ar lietas apstākļiem un konstatē, ka nekustamais īpašums nav nepieciešams
pašvaldības funkciju realizēšanai, līdz ar to jāsakārto īpašuma lietas un jāveicina privāto investīciju
piesaiste īpašuma sakārtošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otro daļu, 21.panta 17.punktu, un, pamatojoties
uz “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 3.panta otro daļu un 8.panta otro daļu,
atklāti balsojot ar 9 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis,
Dace Roziņa, Māris Iekļavs, Astrīda Pastare, Marita Iekļava, Normunds Broks), pret- nav, atturasnav, Sējas novada dome nolemj:
1.Izsludināt atkārtotu atklātu, mutisku izsoli- 2019.gada 8.jūlijā, plkst. 16:15, ar augšupejošu soli,
nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Ābelīte 225”, (kadastra Nr. 8092 001 0187), Sējas novads,
zemes gabals ar kopējo platību 0,0606 ha (turpmāk- objekts);
2.Objekta izsoles sākuma cena EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro, 00 centi);
3.Pārdodamā objekta nodrošinājums ir 10% no sākuma cenas. Dalības maksa EUR 15,00 par
izsolāmo objektu, jāiemaksā Sējas novada domes norēķinu kontā- AS „SEB banka”, Siguldas filiāle,
bankas SWIFT kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818, līdz 2019.gada
8.jūlijam (iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR;
4.Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un
ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv
1.9. Izskatīja jautājumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Ābelīte 92”, kadastra
Nr. 80920010541, reģistrēts Sējas novada zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr. 100000546297,
zemes platība 0.0672 ha, pārdošanu atkārtotā izsolē.
Komiteja iepazīstas ar lietas apstākļiem un konstatē, ka nekustamais īpašums nav nepieciešams
pašvaldības funkciju realizēšanai, līdz ar to jāsakārto īpašuma lietas un jāveicina privāto investīciju
piesaiste īpašuma sakārtošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otro daļu, 21.panta 17.punktu, un, pamatojoties
uz “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 3.panta otro daļu un 8.panta otro daļu,
atklāti balsojot ar 9 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis,
Dace Roziņa, Māris Iekļavs, Astrīda Pastare, Marita Iekļava, Normunds Broks), pret- nav, atturasnav, Sējas novada dome nolemj:
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1.Izsludināt atkārtotu atklātu, mutisku izsoli- 2019.gada 8.jūlijā, plkst. 16:30, ar augšupejošu soli,
nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Ābelīte 92”, (kadastra Nr. 8092 001 0541), Sējas novads,
zemes gabals ar kopējo platību 0,0672 ha (turpmāk- objekts);
2.Objekta izsoles sākuma cena EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro, 00 centi);
3.Pārdodamā objekta nodrošinājums ir 10% no sākuma cenas. Dalības maksa EUR 15,00 par
izsolāmo objektu, jāiemaksā Sējas novada domes norēķinu kontā- AS „SEB banka”, Siguldas filiāle,
bankas SWIFT kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818, līdz 2019.gada
8.jūlijam (iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR;
4.Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un
ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv
1.10. Izskatīja Latvijas Cīņas federācijas prezidenta iesniegumu par finansiālu atbalstu
personai dalībai Eiropas čempionātā kadetiem brīvajā cīņā (U-17), kas notiks Faenzā, Itālijā
no 19.06.2019. līdz 23.06.2019., plānotās izmaksas:
Lidmašīnas biļete
278,- EUR
Sacensību akreditācija
600,-EUR;
Kopā 878,- 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 9 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis,
Dace Roziņa, Māris Iekļavs, Astrīda Pastare, Marita Iekļava, Normunds Broks), pret- nav, atturasnav, Sējas novada dome nolemj:
Piekrist finansiāli atbalstīt personu dalībai Eiropas čempionātā kadetiem brīvajā cīņā, kas notiks
Faenzā, Itālijā periodā no 19.06.2019. līdz 23.06.2019., apmaksājot Latvijas Cīņas Federācijai Reģ.
Nr. LV40008032790 izdevumus 50% apmērā no iesniegumā minētās summas, t.i., EUR 439,00. pēc
rēķina saņemšanas no Latvijas Cīņas Federācijas Reģ. Nr. LV40008032790. Pēc finansējuma
izlietošanas Finanšu saņēmējam, atbilstoši LR normatīviem aktiem, viena mēneša laikā iesniegt
pašvaldībai atskaiti par publisko līdzekļu izlietojumu.
1.11. Izskatīja Sējas pamatskolas skolotājas iesniegumu par izmaiņām 21.01.2014. Sējas
novada domes sēdes protokola Nr. 1, 6§, 6.1. 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 9 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis,
Dace Roziņa, Māris Iekļavs, Astrīda Pastare, Marita Iekļava, Normunds Broks), pret- nav, atturasnav, Sējas novada dome nolemj:
1. Piekrist ar 01.05.2019. piekrist izdarīt izmaiņas 21.01.2014. Sējas novada domes sēdes
protokola Nr.1, 6.§, 6.1 punktā, izsakot to šādā redakcijā: „ piešķirto degvielas limitu , darba
pienākumu veikšanai Sējas novadā, 30 litrus mēnesī automašīnai, mainīt uz dīzeļdegvielu
degvielas patēriņš 7 litri uz 100 km.”
1.12.Izskatīja Īpašumu apsaimniekošanas un komunālās daļas vadītājas iesniegumu par
jaunu dzīvojamo telpu īres līgumu slēgšanu un zemes nomas maksas noteikšanu Sējas novada
pašvaldības īpašumā “Grīvas”.
Sējas novada pašvaldības īpašumā atrodas dzīvojamā māja “Grīvas” (kadastra apzīmējums
8092 002 0251 001), kurā izīrēti 6 (seši) dzīvokļi. Papildus īrnieki izmanto arī palīgēkas (kadastra
apzīmējums 8092 002 0251 un 8092 002 0251 003) par 0,2846 euro/mēnesī, kā arī zemes gabalu
(kadastra Nr.8092 002 0791) 1,3ha platībā bez maksas.
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Ņemot vērā, ka, no dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanas brīža, ir notikušas būtiskas
izmaiņas likumā “Par dzīvojamo telpu īri”, pamatojoties uz Sējas novada domes 22.05.2018. lēmumu
(protokols Nr.5, 2.§, p.2.1./1.1.1.) par īres maksas izmaiņām no 01.01.2019., un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta 14.punkta a) un b) apakšpunktu,
atklāti balsojot ar 9 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis,
Dace Roziņa, Māris Iekļavs, Astrīda Pastare, Marita Iekļava, Normunds Broks), pret- nav, atturasnav, Sējas novada dome nolemj:
1.pārslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar 01.06.2019. un esošo līgumu nosacījumu maiņu;
2.pārslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus.
3. piešķirt katram dzīvokļa īrniekam tiesības īrēt 1/6 domājamo daļu no palīgēkām par 0.50
euro/mēnesī;
4.piešķirt katram dzīvokļa īrniekam tiesības īrēt 1/6 domājamo daļu no 1,3 ha zemes par 5.00
euro/gadā +PVN.
1.13.Izskatīja Īpašumu apsaimniekošanas un komunālās daļas vadītājas iesniegumu par zālāju
pļaušanas tarifu apstiprināšanu 2019.gada pļaušanas sezonai.
Zālāju pļaušanas tarifa aprēķins vienai pļaušanas reizei 2019.g.
Sējas novads 2019
Tarifs
Appļaujamā
platība [ha]
Pļaušanas
biežums [reizes]
Pļaušanas
izmaksas 1 reizei
[euro/ha]
Kopējā telpu
platība [m2]
Kopā [euro/m2]:

0.75
1

120
1671.7
0.054
+PVN

Pļaušanas tarifs [euro/m2]:
Appļaujamā platība*Pļaušanas biežums*Pļaušanas izmaksas par 1 reizi / Kopējā telpu platība.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
15. panta 2. punktu - 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 un 21. panta 14.punkta g) apakšpunktu - noteikt, ja tas
nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pakalpojumiem,
atklāti balsojot ar 9 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis,
Dace Roziņa, Māris Iekļavs, Astrīda Pastare, Marita Iekļava, Normunds Broks), pret- nav, atturasnav, Sējas novada dome nolemj:
1.Piekrist apstiprināt zālāju pļaušanas tarifu 2019.gada pļaušanas sezonai vienai pļaušanas reizei
0.054 euro/m²+PVN.
1.14. Izskatīja jautājumu par mājas aprūpes pakalpojuma un aprūpētāja piešķiršanu personai
(2. grupas invaliditāte).
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Personai ir piešķirta 2. grupas invaliditāte, ir vientuļa persona bez likumīgiem apgādniekiem.
Veselības pasliktināšanās dēļ nespēj pats sevi aprūpēt.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju un pamatojoties uz likumu Par
pašvaldībām 15.panta 7.punktu - nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā
palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu
nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana
ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.),
atklāti balsojot ar 9 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis,
Dace Roziņa, Māris Iekļavs, Astrīda Pastare, Marita Iekļava, Normunds Broks), pret- nav, atturasnav, Sējas novada dome nolemj:
1.Piekrist apstiprināt personu par aprūpētāju .
2.Novada domei ar 22.05.2019. noslēgt līgumu ar personu par aprūpes pakalpojuma sniegšanu,
pakalpojums tiek sniegts 40 stundas mēnesī (palīdzība pārtikas, medikamentu iegādē, palīdzība
sadzīvisku jautājumu risināšanā – rēķini u.c.).
Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis,
Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Māris Iekļavs, Marita Iekļava, Normunds Broks), pret- nav, atturasnav, Sējas novada dome nolemj:
Apstiprināt bez izmaiņām finansu, sociālo un komunālo jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes
protokolu Nr.5, izdotu 15.05.2019.
3. §
Attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības pastāvīgās komitejas sēdes protokola
apstiprināšana.
L.Barone iepazīstina ar attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības pastāvīgās komitejas sēdes
protokolu Nr.5, izdotu 13.05.2019.
1. Zemes ierīcības projekta apstiprināšana īpašumam (kadastra Nr. 8092-006-0106).
1. Sējas novada dome izskatīja SIA “Rīgas mērniecības birojs”, reģ. Nr.40103623011, sertificēta
zemes ierīkotāja Reiņa Anģēna, sertifikāta Nr. BA-127, 18.04.2019.g. iesniegto zemes ierīcības
projektu īpašumam zemes kadastra numurs 8092-006-0106, kas sastāv no divām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem: 8092-006-0106 (platība 5,40 ha); 8092-006-0107 (platība 5,90 ha).
2. Iepazīstoties ar lietas materiāliem, konstatēts: Sējas novada dome 2019. gada 22. janvārī pieņēma
lēmumu Nr. 1., 3.§, p. 4. “Par īpašuma (kadastra Nr. 8092-006-0106) sadalīšanu” par zemes ierīcības
projekta izstrādi. Tika izstrādāts zemes ierīcības projekts īpašumam ar kadastra Nr. 8092-006-0106,
kopējo platību 11,30 ha, lai sadalītu zemes īpašumu četrās daļās.
3. Izvērtējot Sējas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz LR likumu „Zemes ierīcības likums”, MK noteikumiem Nr. 505 “Zemes ierīcības
izstrādes noteikumi” 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 9 balsīm
par (Guntis Liepiņš, Astrīda Pastare, Dace Roziņa, Inta Petrova, Normunds Broks, Normunds
Kalniņš, Māris Iekļavs, Marita Iekļava, Kristaps Lūsis), 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 kadastra Nr. 8092-006-0106, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8092006-0106 un 8092-006-0107 sadalīšanai.
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3.2. Apstiprināt jaunizveidotā īpašuma, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts kā Nr.1 ar plānoto
zemes vienības kadastra apzīmējumu 8092-006-0531, platība 2,80 ha (izpildot kadastrālo uzmērīšanu,
zemes vienības kopplatība var tikt precizēta), lietošanas mērķi - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK 0101).
3.3. Apstiprināt jaunizveidotā īpašuma, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts kā Nr.2 ar plānoto zemes
vienības kadastra apzīmējumu 8092-006-0532, platība 2,60 ha (izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes
vienības kopplatība var tikt precizēta), lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (NĪLMK 0101).
3.4. Apstiprināt jaunizveidotā īpašuma, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts kā Nr.3 ar plānoto zemes
vienības kadastra apzīmējumu 8092-006-0533, platība 1,80 ha (izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes
vienības kopplatība var tikt precizēta), lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (NĪLMK 0101).
3.5. Apstiprināt jaunizveidotā īpašuma, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts kā Nr.4 ar plānoto zemes
vienības kadastra apzīmējumu 8092-006-0534, platība 4,10 ha (izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes
vienības kopplatība var tikt precizēta), lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (NĪLMK 0101).
3.6. Saglabāt nosaukumu jaunizveidotai zemes vienībai, kura zemes ierīcības projektā apzīmēta kā Nr.
1, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8092-006-0531.
3.7. Apstiprināt nosaukumu jaunizveidotai zemes vienībai, kura zemes ierīcības projektā apzīmēta kā
Nr. 2, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8092-006-0532.
3.8. Apstiprināt nosaukumu jaunizveidotai zemes vienībai, kura zemes ierīcības projektā apzīmēta kā
Nr. 3, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8092-006-0533.
3.9. Apstiprināt nosaukumu jaunizveidotai zemes vienībai, kura zemes ierīcības projektā apzīmēta kā
Nr. 4, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8092-006-0534.
3.10. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā norādītie
apgrūtinājumi var tikt precizēti.

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu, kas paziņots kā
vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts
kā nosūtāmais dokuments. Lēmums, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā
darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
Rīgā, Rīgas tiesu namā Baldones iela 1A, LV-1007, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189. pantā
noteiktajam.
2.Zemes ierīcības projekta apstiprināšana īpašumam (kadastra Nr. 8092-004-0159),
(kadastra Nr. 8092-004-0157) un (kadastra Nr. 8092-004-0156).
1. Sējas novada dome izskatīja SIA “Rīgas mērniecības birojs”, reģ. Nr.40103623011, sertificēta
zemes ierīkotāja Reiņa Anģēna, sertifikāta Nr. BA-127, 18.04.2019.g. iesniegto zemes ierīcības
projektu īpašumam (kadastra Nr. 8092-004-0159), (kadastra Nr. 8092-004-0157, zemes vienības
kadastra apzīmējums 8092-004-0157) un (kadastra Nr. 8092-004-0156).
2. Iepazīstoties ar lietas materiāliem, konstatēts: Sējas novada dome 2019. gada 19. martā pieņēma
lēmumu Nr. 4., 5.§, p. 4. “Par zemes ierīcības projektu īpašumiem par zemes ierīcības projekta
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izstrādi.
Tika izstrādāts zemes ierīcības projekts, lai veiktu zemes robežu pārkārtošanu. Projekts izstrādāts
atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
3. Izvērtējot Sējas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz LR likumu „Zemes ierīcības likums”, MK noteikumiem Nr. 505 “Zemes ierīcības
izstrādes noteikumi” 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 9 balsīm
par (Guntis Liepiņš, Astrīda Pastare, Dace Roziņa, Inta Petrova, Normunds Broks, Normunds
Kalniņš, Māris Iekļavs, Marita Iekļava, Kristaps Lūsis), 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 (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8092-004-0157) un zemes robežu
pārkārtošanai.
3.2. Apstiprināt jaunizveidotā īpašuma, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts kā Nr.1 ar plānoto
zemes vienības kadastra apzīmējumu 8092-004-0571, platība 7,40 ha (izpildot kadastrālo uzmērīšanu,
zemes vienības kopplatība var tikt precizēta), lietošanas mērķi - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK 0101).
3.3. Apstiprināt jaunizveidotā īpašuma, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts kā Nr.2 ar plānoto zemes
vienības kadastra apzīmējumu 8092-004-0572, platība 5,40 ha (izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes
vienības kopplatība var tikt precizēta), 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 Nr.
2, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8092-004-0572.
3.5. Saglabāt nosaukumu un adresi jaunizveidotai zemes vienībai, kura zemes ierīcības projektā
apzīmēta kā Nr. 1, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8092-004-0571.
3.6. Apstiprināt zemes vienību, kadastra apzīmējums 8092-004-0158, platība 0.80 ha (izpildot
kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības kopplatība var tikt precizēta), kā patstāvīgu, atsevišķu īpašumu.
3.7. Mainīt adresi ēkām ar kadastra apzīmējumu 8092-004-0156-002 (šķūnis), 8092-004-0156-005
(pagrabs), 8092-004-0156-006 (siltumnīca) uz adresi , Sējas novads.
3.8. Valsts adrešu reģistrā likvidēt adresi.
3.9. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā norādītie
apgrūtinājumi var tikt precizēti.

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu, kas paziņots kā
vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts
kā nosūtāmais dokuments. Lēmums, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā
darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
Rīgā, Rīgas tiesu namā Baldones iela 1A, LV-1007, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189. pantā
noteiktajam.
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3. Par adreses piešķiršanu īpašumam.
Sējas novada dome izskatīja 2019.gada 29. aprīļa iesniegumu ar lūgumu piešķirt adresi īpašumam
ar kadastra Nr. 8092-006-0459.
1. Sējas novada dome, iepazinusies ar lietas materiāliem, konstatē, ka personai ir izsniegta būvatļauja
Nr. BIS-BV-4.1-2018-2348(75) īpašumā.
2. 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 9
balsīm par (Guntis Liepiņš, Astrīda Pastare, Dace Roziņa, Inta Petrova, Normunds Broks, Normunds
Kalniņš, Māris Iekļavs, Marita Iekļava, Kristaps Lūsis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
2.1. Piešķirt adresi īpašumam kadastra Nr. 8092-006-0459, zemes vienības kadastra apzīmējums
8092-006-0459: Loja, Sējas novads, LV-2142.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu, kas paziņots kā
vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts
kā nosūtāmais dokuments. Lēmums, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā
darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
Rīgā, Rīgas tiesu namā Baldones iela 1A, LV-1007, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189. pantā
noteiktajam.
4. Par platības precizēšanu īpašumam kadastra Nr. 8092-002-0598.

1. Sējas dome izskatīja īpašuma lietotāju iesniegumu par zemes vienības platības precizējumu ar klāt
pievienoto robežu apsekošanas un atjaunošanas aktu, robežu noteikšanas aktu, zemes robežu un
situācijas plānu.
Veicot zemes pirmreizējo kadastrālo uzmērīšanu, konstatēts, ka zemes vienības platība ir 1,03 ha. Ar
Sējas pagasta zemes komisijas 1998. gada 28. janvāra lēmumu Nr. 47 piešķirta zeme lietošanā,
mājīpašuma uzturēšanai.
2. Ņemot vērā visus ar lietu saistītos materiālus, pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām”, II
nod., MK noteikumiem Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” p.188.; p.287.; likuma
“Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta devīto daļu, atklāti balsojot ar 9 balsīm par
(Guntis Liepiņš, Astrīda Pastare, Dace Roziņa, Inta Petrova, Normunds Broks, Normunds Kalniņš,
Māris Iekļavs, Marita Iekļava, Kristaps Lūsis ), pret – nav, atturas – nav, Sējas novada dome nolemj:
2.1. Apstiprināt īpašuma (kadastra Nr. 8092-002-0598, zemes vienības kadastra apzīmējums 8092-0020598) platību 1,03 ha.

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu, kas paziņots kā
vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts
kā nosūtāmais dokuments. Lēmums, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā
darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
Rīgā, Rīgas tiesu namā Baldones iela 1A, LV-1007, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189. pantā
noteiktajam.
5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam kā
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papildinājumu detālplānojumam .
Izskatot pilnvarotās personas iesniegumu (reģ. Nr. 01-11.1/1302) ar lūgumu atļaut zemes ierīcības
projekta izstrādi, sadalot divās daļās īpašumu (kadastra Nr. 8092-002-0848), konstatēts, ka īpašums
nav ierakstīts zemesgrāmatā.
Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (Guntis Liepiņš, Astrīda Pastare, Dace Roziņa, Inta Petrova,
Normunds Broks, Normunds Kalniņš, Māris Iekļavs, Marita Iekļava, Kristaps Lūsis), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz laikam, kad īpašums (kadastra Nr. 8092-002-0848) tiks ierakstīts
zemesgrāmatā.
Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis,
Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Māris Iekļavs, Marita Iekļava, Normuns Broks), pret- nav, atturas-nav,
Sējas novada dome nolemj:
Piekrist bez izmaiņām apstiprināt attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības pastāvīgās
komitejas sēdes protokolu Nr.5, izdotu 13.05.2019.
4.§
Izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgās komitejas jautājumu apspriešana.
N.Broks iepazīstina ar Izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgās komitejas pastāvīgās komitejas
sēdes protokolu Nr.4, izdotu 14.05.2019.
Darba kārtībā:
1. Novada apsekošana. Apskatījām: Murjāņos-bērnu laukumiņu. Lojā-sporta laukumu, āra
trenažieru laukumu, Sējas skola un sporta centrs, Sējā-parka teritorija. Pabažos-pludmale,
bērnudārzs. Gāršmuižā-Skujiņas piemiņas akmens.
N.Broks-izbraucām pa novadu- saskatījām daudz pozitīvu lietu, gan arī, kur vēl jāpiestrādāMurjāņos bērnu laukumiņš skaists, jauns. Pie Murjāņu veikala pastkastītes-neglītas.
N.Kalniņš-ar publikāciju avīzē var piedāvāt novada iedzīvotājiem iegādāties par maksu vienādas
pastkastītes.
N.Broks- Lojā vizuāli sporta laukums sakopts, ir tualetes, āra trenažieru laukums nav estētisks, ir ēnā.
PII”Bitīte” vārtiņus grūti atvērt, aizvērt. Lojas centrā kopējā tīrība-vajadzīgs uzcītīgāks darbs.Sējā
ļoti labi sakopts, gan parks, gan ap ozolu.Pabažos apskatījām pludmali, vai dīķi iespējam iztīrīt, un
arī ģērbtuvēs nebija patīkami.Pabažos PII bērnu laukumiņš vēl tiks veidots, ir procesā.Gāršmuižā
apskatījām A.Skujiņas pieminekli, nav sakopta teritorija, piemineklis apaudzis ar sūnām, daudz lapu
un zīles.
I.Petrova- teritorija sakopta, 17.maijā visas 3 bibliotekāres bija sakopšanas talkā, viss tīrs, puķes
sastādītas, sakopām arī Stēderes kapos J.Bāliņa kapa vietu.
A.Pastare- priecē Sējas pamatskola, parks, sakoptā sporta centra apkārtne.
Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis,
Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Māris Iekļavs, Marita Iekļava, Normunds Broks), pret- nav, atturasnav, Sējas novada dome nolemj:
Piekrist pieņemt zināšanai un izpildei Izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgās komitejas pastāvīgās
komitejas ieteikumus.
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5.§
Dažādi.
5.1. Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā .
Sējas novada dome izskatīja Zvērināta Tiesu Izpildītāja pieprasījumu par nekustamā
īpašuma nodokļu parādu no personas, lietas Nr.00451/086/2019. Dome konstatē, ka 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. 8092-004-0005 izriet no zemāk
minētajiem administratīvajiem aktiem, kas kļuvuši neapstrīdami:
01.02.2017. maksāšanas paziņojums Nr. 17-1788, kas stājās spēkā 08.02.2017. un kļuva
neapstrīdams 08.03.2017., 07.02.2018. maksāšanas paziņojums Nr. 18-2185, kas stājās spēkā
14.02.2018. un kļuva neapstrīdams 14.03.2018. un 06.02.2019. maksāšanas paziņojums Nr. 19-1846,
kas stājās spēkā 13.02.2019. un kļuva neapstrīdams 13.03.2019.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361. pantu Sējas
novada dome 21.05.2019. ir izdevusi brīdinājumu Nr.14-01/19-15, kurā norādīts, ka 2017. gada
1. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 17-1788, 2018. gada 7. februāra maksāšanas paziņojums
Nr. 18-2185 un 2019. gada 6. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 19-1846 nav izpildīti labprātīgi nav apmaksāti.
Persona uz 2019. gada 21. maiju ir parādā Sējas novada domes budžetam nekustamā īpašuma
nodokli par zemi Sējas nov., kadastra Nr. 8092-004-0005, 664,88 EUR, nokavējuma naudu
104,08 EUR, kopā 768,96 EUR, par ēkām Sējas nov., kadastra Nr. 8092-004-0005, 103,14 EUR,
nokavējuma naudu 16,07 EUR, kopā 119,21 EUR. Nodokļa parāds kopā 888,17 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 9 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis,
Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Māris Iekļavs, Marita Iekļava, Normunds Broks), pret- nav, atturasnav, Sējas novada dome nolemj:
5.1.1.Piedzīt no personas:
nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 664,88 EUR, nokavējuma naudu 104,08 EUR, kopā
768,96 EUR,
5.1.2.nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 103,14 EUR, nokavējuma naudu 16,07 EUR,
kopā 119,21 EUR,
pavisam kopā 888,17 EUR (astoņi simti astoņdesmit astoņi euro 17 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot
piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
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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.
5.2. Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
personas.
Ņemot vērā, ka persona 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 personas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākums par nekustamo īpašumu Sējas nov., kadastra Nr. 8092-004-0182 izriet no zemāk
minētajiem administratīvajiem aktiem, kas kļuvuši neapstrīdami:
30.01.2017. maksāšanas paziņojums Nr. 17-1604, kas stājās spēkā 06.02.2017. un kļuva
neapstrīdams 06.03.2017., 07.02.2018. maksāšanas paziņojums Nr. 18-2002, kas stājās spēkā
14.02.2018. un kļuva neapstrīdams 14.03.2018. un 06.02.2019. maksāšanas paziņojums Nr. 19-1661,
kas stājās spēkā 13.02.2019. un kļuva neapstrīdams 13.03.2019.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361. pantu Sējas
novada dome 21.05.2019. ir izdevusi brīdinājumu Nr.14-01/19-19, kurā norādīts, ka 2017. gada
30. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 17-1604, 2018. gada 7. februāra maksāšanas paziņojums
Nr. 18-2002 un 2019. gada 6. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 19-1661 nav izpildīti labprātīgi nav apmaksāti.
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 2019. gada 21. maiju ir parādā Sējas novada domes budžetam nekustamā īpašuma
nodokli par zemi Sējas nov., kadastra Nr. 8092-004-0182, 126,56 EUR, nokavējuma naudu
13,71 EUR, kopā 140,27 EUR. Nodokļa parāds kopā 140,27 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 9 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis,
Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Māris Iekļavs, Marita Iekļava, Normunds Broks), pret- nav, atturasnav, Sējas novada dome nolemj:
5.2.1.Piedzīt no personas:
nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 126,56 EUR, nokavējuma naudu 13,71 EUR,
kopā 140,27 EUR,
pavisam kopā 140,27 EUR (viens simts četrdesmit euro 27 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
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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. Lēmums- izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
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., Pabaži, kadastra Nr. 8092-900-0261 izriet no zemāk
minētajiem administratīvajiem aktiem, kas kļuvuši neapstrīdami:
09.02.2017. maksāšanas paziņojums Nr. 17-2917, kas stājās spēkā 16.02.2017. un kļuva
neapstrīdams 16.03.2017., 05.02.2018. maksāšanas paziņojums Nr. 18-1682, kas stājās spēkā
12.02.2018. un kļuva neapstrīdams 12.03.2018., 13.02.2019. maksāšanas paziņojums Nr. 19-3000,
kas stājās spēkā 20.02.2019. un kļuva neapstrīdams 20.03.2019. un 25.02.2019. maksāšanas
paziņojums Nr. 19-3189, kas stājās spēkā 04.03.2019. un kļuva neapstrīdams 04.04.2019.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361. pantu Sējas
novada dome 08.04.2019. ir izdevusi brīdinājumu Nr.14-01/19-11, kurā norādīts, ka 2017. gada
9. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 17-2917, 2018. gada 5. februāra maksāšanas paziņojums
Nr. 18-1682, 2019. gada 13. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 19-3000 un 2019. gada
25. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 19-3189 nav izpildīti labprātīgi - nav apmaksāti. Tāpat
minētajā brīdinājumā personai tika piedāvāts veikt nokavētu nodokļu maksājumu samaksu labprātīgi
līdz 28.04.2019. Brīdinājums stājās spēkā 2019. gada 15. aprīlī.
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 2019. gada 21. maiju ir parādā Sējas novada domes budžetam nekustamā īpašuma
nodokli par zemi Sējas nov., Pabaži, kadastra Nr. 8092-900-0261, 15,30 EUR, nokavējuma naudu
2,40 EUR, kopā 17,70 EUR, par ēkām Sējas nov., Pabaži, kadastra Nr. 8092-900-0261, 21,51 EUR,
nokavējuma naudu 3,39 EUR, kopā 24,90 EUR. Nodokļa parāds kopā 42,60 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 9 balsīm par
(Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis, Dace Roziņa, Astrīda Pastare,
Māris Iekļavs, Marita Iekļava, Normunds Broks), pret- nav, atturas-nav, Sējas novada dome nolemj:
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5.3.1.Piedzīt no personas:
1.nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 15,30 EUR, nokavējuma naudu 2,40 EUR, kopā
17,70 EUR,
2.nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 21,51 EUR, nokavējuma naudu 3,39 EUR, kopā
24,90 EUR,
pavisam kopā 42,60 EUR (četrdesmit divi euro 60 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. Lēmums- izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā, ka nav savlaicīgi veicis 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 nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par
nekustamo īpašumu Sējas nov., Pabaži, kadastra Nr. 8092-900-0259 izriet no zemāk minētajiem
administratīvajiem aktiem, kas kļuvuši neapstrīdami:
09.02.2017. maksāšanas paziņojums Nr. 17-2915, kas stājās spēkā 16.02.2017. un kļuva
neapstrīdams 16.03.2017., 05.02.2018. maksāšanas paziņojums Nr. 18-1679, kas stājās spēkā
12.02.2018. un kļuva neapstrīdams 12.03.2018. un 13.02.2019. maksāšanas paziņojums Nr. 19-2998,
kas stājās spēkā 20.02.2019. un kļuva neapstrīdams 20.03.2019.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361. pantu Sējas
novada dome 21.05.2019. ir izdevusi brīdinājumu Nr.14-01/19-23, kurā norādīts, ka 2017. gada
9. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 17-2915, 2018. gada 5. februāra maksāšanas paziņojums
Nr. 18-1679 un 2019. gada 13. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 19-2998 nav izpildīti labprātīgi nav apmaksāti. Tāpat minētajā brīdinājumā personai tika piedāvāts veikt nokavētu nodokļu
maksājumu samaksu labprātīgi līdz 10.06.2019. Brīdinājums stājās spēkā 2019. gada 28. 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 2019. gada 21. maiju ir parādā Sējas novada domes budžetam nekustamā īpašuma
nodokli par zemi Sējas nov., Pabaži, kadastra Nr. 8092-900-0259, 18,70 EUR, nokavējuma naudu
2,58 EUR, kopā 21,28 EUR, par ēkām Sējas nov., Pabaži, kadastra Nr. 8092-900-0259, 25,81 EUR,
nokavējuma naudu 3,61 EUR, kopā 29,42 EUR. Nodokļa parāds kopā 50,70 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.
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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 9 balsīm par
(Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis, Dace Roziņa, Astrīda Pastare,
Māris Iekļavs, Marita Iekļava, Normunds Broks), pret- nav, atturas-nav, Sējas novada dome nolemj:
5.4.1.Piedzīt no personas:
1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 18,70 EUR, nokavējuma naudu
2,58 EUR, kopā 21,28 EUR,
2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 25,81 EUR, nokavējuma naudu
3,61 EUR, kopā 29,42 EUR,
pavisam kopā 50,70 EUR (piecdesmit euro 70 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.18.00
Sēdi vadīja novada domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja novada domes sekretāre

G.Liepiņš
V.Gulbe
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