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

SĒDES PROTOKOLS
Sējas novadā
2018.gada 20.martā

Nr.3

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.Galvenās grāmatvedes Birutas Martinovas iesnieguma izskatīšana par ziedojumu pieņemšanu
kontā no fiziskām personām Mūzikas un mākslas skolai. Ziņo G. Liepiņš.
2.2.Latvijas Orientēšanās federācijas izpilddirektora iesnieguma izskatīšana par finansiālu atbalstu.
Ziņo G. Liepiņš.
2.3.T.B. iesnieguma izskatīšana par atļauju viņas dēlam deklarēt dzīvesvietu pašvaldībai piederošā
dzīvoklī .Ziņo G. Liepiņš.
2.4.Sējas pamatskolas tūrisma pulciņa vadītājas iesnieguma izskatīšana par finansiālu atbalstu
tūristu 4 komandu startam Rīgas skolēnu pils atklātajās sporta tūrisma sacensībās, kas reizē ir
Latvijas kausa čempionāta 2.posms, 21.-22. aprīlī Ropažos.Ziņo G. Liepiņš.
2.5. Jautājuma izskatīšana par grozījumu apstiprināšanu Sējas novada domes grāmatvedības
uzskaites kārtībā. Ziņo G.Liepiņš.
2.6. Jautājuma izskatīšana par vientuļas pensionāres ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā.Ziņo G.Liepiņš.
2.7.Jautājuma izskatīšana par biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” rēķina apmaksu par vientuļai
pensionārei sniegtā specializētā transporta pakalpojumu 2018.gada 14.martā. Ziņo G.Liepiņš.
2.8.Jautājuma izskatīšana par finansiālu atbalstu Latvijas gleznotāja Vilhelma Purvīša grāmatas
“Vilhelms Purvītis- ainavu gleznotājs” izdošanai SIA “Latgales druka”. Ziņo G.Liepiņš.
2.9.Jautājuma izskatīšana par izmaiņām noslēgtajā līgumā ar apsardzes firmu SIA “Evor.L”.Ziņo
G.Liepiņš.
2.10.Jautājuma izskatīšana par piedalīšanos NVA rīkotajā nodarbinātības pasākumā “Nodarbinātības
pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs”.Ziņo G.Liepiņš.
2.11.Jautājuma izskatīšana par pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu projektam
“Energoefektivitātes paaugstināšana kultūras namā “Loja””. Ziņo G.Liepiņš.
2.12.Jautājuma izskatīšana par apdzīvojamās platības piešķiršanu B.E. Ziņo G.Liepiņš.
2.13.Jautājuma izskatīšana par 2018.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr.3/2018 “Par materiālo
palīdzību Sējas novadā” apstiprināšanu.Ziņo G.Liepiņš.
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2.14.Jautājuma izskatīšana par 2018.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr.4/2018 “ “Par sociālās
palīdzības pabalstiem Sējas novadā” apstiprināšanu. Ziņo G.Liepiņš.
2.15. Jautājuma izskatīšana par līguma slēgšanu par apbedīšanas pakalpojumu. Ziņo G.Liepiņš.
3.Attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības komitejas sēdes protokola apstiprināšana.
Ziņo L.Barone.
3.1.Par platības precizēšanu īpašumam , kadastra Nr.8092-003-0020.Ziņo L.Barone.
3.2.Par Sējas novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Ābelīte”, kadastra nr.8092-0010454, kadastra apzīmējums 8092-001-0453 sadali Sējas novadā. Ziņo L.Barone.
3.3.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Sējas novada nekustamajam īpašumam , kadastra
apzīmējums 8092-0005-0082. Ziņo L.Barone.
3.4. Par detālplānojuma projekta “Ezersala” pirmās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu
sabiedriskai apspriešanai. Ziņo L.Barone.
4. Izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgās komitejas protokola apspriešana.Ziņo N.Broks.
5. Dažādi. Ziņo G.Liepiņš.
Sēdē piedalās 7 deputāti: Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš.
Sēdē nepiedalās 2 deputāti: Astrīda Pastare, Ivars Keviešens ( abi darba apstākļu dēļ).
Sēdē piedalās domes darbinieki: galvenā grāmatvede Biruta Martinova, kom.dienesta vadītāja Ilze
Vikse, juriskonsulte Elīna Bērziņa, izpilddirektors Guntars Jākobsons, lauku att.spec.Liona Barone,
soc.dienesta vadītāja Lolita Landsberga.
Protokolē: novada domes sekretāre-Vita Gulbe.
Sēdi sāk plkst.16.11

1.§
Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekšējās domes sēdes lēmumiem.
( Ziņo G.Liepiņš, G.Jākobsons)
G.Liepiņš-ieņēmumi sastāda 13.50% , mazāk nekā plānots, iedzīvotāju ienākuma nodoklis sastāda
15.93%, nekustamā īpašuma nodoklis 25.62%, jo gada sākumā, saņemot nodokļu paziņojumus,
daudzi samaksā visu maksājumu uzreiz.Atlikums pamatbudžetā 720 000,00 EUR, speciālajā budžetā
atlikums 161 000,00 EUR, ziedojumu, dāvinājumu kontā 4649,00 EUR. Lojas kultūras namā notiek
aktīvi iekšdarbu remonti, par to informēs G.Jākobsons.
G.Jākobsons-pašlaik iekšpusē notiek demontāžas darbi, tiek izvērtēts projekts, būs ekspertīzes
slēdziens, problēma ir ugunsdzēsība, jo ir augstas prasības, sakarā ar to, ka ir daudz koka
konstrukciju. Pašlaik tiek demontēti dekoratīvie koka elementi, kas tiks pakļauti restaurācijai,
skatuvei tiks sagatavota krāsu palete, kā atjaunot krāsojumu.Siltināšanas projekta pieteikums
iesniegts 28.11.2017., projekta atzinums ir pozitīvs, bet jāveic daži labojumi projekta
pieteikumā.Attiecināmās izmaksas 325000,00 EUR, pašvaldības finansējums 97 000,00
EUR.Iesniegts pirmais maksājums, tiek izskatīts otrs.
N.Kalniņš-par cik sadārdzināsies izmaksas, vai ugunsdrošības dēļ netiks pagarināts līguma izpildes
termiņš?
G.Jākobsons- sadārdzinājums ~ 200 000,00 EUR, ievērojot minimālās prasības, iesniegts darbu
izpildes grafiks noteiktajā laikā .
K.Lūsis- kad būs skaidrība par ugunsdrošību?
G.Jākobsons- marta beigās, pašlaik objektā arī ir apsardze, var ieiet tikai ar atļaujām.
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G.Liepiņš- ugunsdrošības jautājums ir svarīgs, pašlaik nevar pateikt konkrētas izmaksas, bet darbība
notiek un objektā nodarbināti daudz strādnieki.Vēl svarīgākie darbi kas jāveic , ir sporta laukuma 3.pēdējā kārta Lojā, jāpabeidz grants ceļa remonts Kalējkrogs- Jaunķīši un Murjāņu asfaltētajam ceļam
sakopšanas darbi.Sakarā ar izglītības reformu, kad skolā varēs sūtīt bērnus arī no 6 gadu vecuma, tā
tomēr būs vecāku izvēle- sūtīt vai nē, kā arī izglītības iestāžu vadītāju kompetence, sekot līdzi
procesam.Pabažos veidosim PII grupiņu, kur jau ir pieteikti bērni.Valstī tiek ieviesta remigrācijas
politika, kur katrā reģionā būs konsultanti, kas palīdzēs remigrantiem integrēties mūsu sabiedrībā,
šajā jautājumā atsūtīta aptaujas anketa par pašvaldības viedokli.25.martā notiks piemiņas brīdis pie
“Birzēm” politiski represētajām personām.
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.3, izdotu 14.03.2018.
G.Liepiņš – komiteja:
1.1. Izskatīja galvenās grāmatvedes Birutas Martinovas iesniegumu par pieņemšanu
Ziedojumu kontā ieskaitītos ziedojumus no fiziskām personām par summu 45,00 EUR Sējas
Mūzikas un Mākslas skolai, mērķis - skolas attīstībai.
Saņemti ziedojumi no fiziskām personām naudā 2018.gada februāra mēnesī.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām” 21. pantu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava,
Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret- nav atturas-nav, Sējas novada dome
nolemj:
1. Piekrist pieņemt Ziedojumu kontā ieskaitītos ziedojumus no fiziskām personām par summu
45,00 EUR Sējas Mūzikas un Mākslas skolai, mērķis - skolas attīstībai.
1.2.Izskatīja Latvijas Orientēšanās Federācijas izpilddirektora 06.02.2018. iesniegumu par
finansiālu atbalstu U.U. dalībai treniņnometnē Spānijā, Huelvā, Seviļā no 02.03.2018 līdz
11.03.2018.
Plānotās izmaksas:
Aviobiļetes 350.00 EUR
Auto īre un transporta izdevumi 240,00 EUR;
Dalības maksa sacensībās un
kartes treniņiem
53,00 EUR;
Dzīvošanas izdevumi
210,00 EUR;
Ēdināšana
150,00 EUR;
Atjaunošanās centrs un
medicīniskie pakalpojumi
120,00 EUR;
Sporta inventārs
170,00 EUR
Kopā 1373,00 EUR.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 6.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas- veicināt iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu un sportu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace
Roziņa, Marita Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret- nav atturas-nav,
Sējas novada dome nolemj:
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1.

Piekrist finansiāli atbalstīt U.U. dalībai treniņnometnē Spānijā, Huelvā, Seviļā no
02.03.2018. līdz 11.03.2018., apmaksājot izdevumus 50% apmērā no iesniegumā minētās
summas, t.i. 686,50 EUR.

1.3. Izskatīja T.B. iesniegumu par atļauju viņas dēlam K.B. deklarēt dzīvesvietu pašvaldībai
piederošā dzīvoklī , Sējas novads.
Pašvaldībai piederošā dzīvoklī , Sējas novads ir deklarēta un dzīvo T.B. Kopā ar viņu dzīvo
dēls K.B. deklarētā dzīvesvieta- ārzemēs.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām”, 15. panta 9. punktu: pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas - sniegt palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta
Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pretnav atturas-nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Atteikt K.B. deklarēt savu dzīves vietu pašvaldībai piederošā dzīvoklī, Sējas novads, jo nav
tiesiska pamata.
1.4.Izskatīja Sējas pamatskolas tūrisma pulciņa vadītājas iesniegumu par finansiālu atbalstu
tūristu 4 komandu startam Rīgas skolēnu pils atklātajās sporta tūrisma sacensībās, kas reizē ir
Latvijas kausa čempionāta 2. posms, kas notiks 2018. gada 21.-22. aprīlī Ropažos.
Dalības maksa:
4x 25,00 – 100,00 EUR
Ēdināšana
5x17.00 – 85,00 EUR
Kopā: 185,00 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 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret- nav atturas-nav, Sējas novada
dome nolemj:
1.Piekrist finansiāli atbalstīt tūristu 4 komandu startu Rīgas skolēnu pils atklātajās sporta tūrisma
sacensībās, kas notiks 2018. gada 21.-22. aprīlī Ropažos par summu 185.00 EUR un nodrošināt ar
transportu.
1.5. Izskatīja jautājumu par grozījumiem 2015.gada 24.februāra Sējas novada domes
grāmatvedības uzskaites kārtībā.
GROZĪJUMI 2015.gada 24.februāra Sējas novada domes grāmatvedības uzskaites kārtībā
Izdota saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu
1. Izdarīt 2015.gada 24.februāra Sējas novada domes grāmatvedības uzskaites kārtībā šādus
grozījumus:
1.1. papildināt 8. sadaļu ar 329.¹ punktu šādā redakcijā:
329.¹ Ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa uzskaita pēc uzkrāšanas principa.
Nekustamā īpašuma nodokli par zemi, ēkām, būvēm un mājokli uzskaita nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas datorprogrammā „NINO”. Grāmatvedības datorprogrammā „Pakalns” aprēķināto
nekustamā īpašuma nodokli ievada pēc nodokļu administratora iesniegtā maksas aprēķina. Gada
beigās veic parādnieku analīzi un datu salīdzināšanu ar datorprogrammu „NINO”
Nekustamā īpašuma nodokļu kontējumi:
Saņemts maksājumi par nekustamā īpašuma nodokli
D
2600
Naudas līdzekļi
K
2341
Prasības par nekustamā īpašuma nodokļiem
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Saņemta soda nauda par nekustamā īpašuma nodokļa kavējumiem
D
2600
Naudas līdzekļi
K
6000
Ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu veic katra ceturkšņa beigās, saņemot pārskatu no
NINO programmas. Tiek pārbaudīti saņemtie maksājumi un iegrāmatotas aprēķinātās summas
D
2341
Prasības par nekustamā īpašuma nodokļiem
6000 Ieņēmumi
K
Gada beigās pēc NINO kopsavilkuma pārgrāmato pārmaksātās
NĪN summas
2341 Prasības par nekustamā īpašuma nodokļiem
D
5911 Nākamo periodu ieņēmumi
K
1.2. papildināt 9. sadaļu ar 343.¹ punktu šādā redakcijā:
343.¹ Pabalstu un citu izdevumu izmaksu (saskaņā ar domes, sociālā dienesta lēmumiem,
saistošiem noteikumiem, normatīviem aktiem) uzskaita pēc uzkrāšanas principa, saņemšanas dienā
atzīst izdevumus un saistības, grāmato:
Db 7000 Izdevumi (attiecīgais izdevumu konts)
Kr. 5810 Pārējās īstermiņa saistības
2. Kārtība stājas spēkā ar 2018.gada 01.martu.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām” 21. pantu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava,
Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret- nav atturas-nav, Sējas novada dome
nolemj:
1.Piekrist apstiprināt grozījumus 2015.gada 24. februāra Sējas novada domes grāmatvedības
uzskaites kārtībā.
1.6. Izskatīja jautājumu par O.O., deklarētā dzīvesvieta Sējas novads, ievietošanu ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
O.O. ir vientuļa pensionāre, dzīvo viena, nav likumīgo apgādnieku. Veselības dēļ atrodas
SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcā „Gaiļezers”. Pēc izrakstīšanās no slimnīcas O.O.
ir nepieciešama pastāvīga aprūpe, jo veselības un vecuma dēļ pati par sevi rūpēties nespēj.
Sējas novada sociālais dienests, izvērtējot radušos apstākļus, konstatēja, ka O.O. dzīvesvietā
šāds pakalpojuma apjoms nav pietiekami nodrošināms, un, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 4.p. 2.d., klientam tiek nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija
ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. panta 1. punkts nosaka, ka pašvaldībai,
kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamata dzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai
iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta 7. punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir
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.).
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta 3. punkts nosaka, ka kārtību, kādā
saņemami pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi, nosaka pašvaldību saistošajos noteikumos.
Sējas novada 23.01.2018. saistošie noteikumi Nr. 1/2018 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Sējas novadā” 3. nodaļa 8.6. punkts nosaka, lai saņemtu sociālo palīdzību, personām, kurām ir
likumīgie apgādnieki, tiek iesniegta izziņa par likumīgo apgādnieku (t.i. personu, kurām saskaņā ar
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Latvijas Republikas Civillikumu ir pienākums rūpēties par savu laulāto, bērniem, mazbērniem,
vecākiem un vecvecākiem) ienākumiem pēdējo 12 mēnešu laikā. O.O. nav likumīgo apgādnieku.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8. panta 4. punkts nosaka, ka ja klients vai
viņa apgādnieks nespēj samaksāt par sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu,
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
Izvērtējot lietas materiālus un esošo informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15. panta 7. punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta 3. punktu, 4. panta
2. punktu, 8. panta 4. punktu, 9.panta 1. punktu, Sējas novada 23.01.2018. saistošo noteikumu Nr.
1/2018 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Sējas novadā” 3. nodaļas 8.6. punktu, atklāti balsojot ar
7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds Broks, Kristaps
Lūsis, Normunds Kalniņš), pret- nav atturas-nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Ievietot O.O., deklarētā dzīvesvieta Sējas novads, no 14.03.2018. ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā pansionātā “Rauda”, Rauda, Smārdes pagasts, Engures novads, LV3101, noslēgt līgumu un apmaksāt piestādīto rēķinu par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma sniegšanu.
1.7. Izskatīja jautājumu par biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” rēķina apmaksu par
vientuļai pensionārei O.O. sniegtā specializētā transporta pakalpojumu 2018. gada 14. martā.
14.03.2018. O.O. no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas tika pārvesta uz ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pansionātu “Rauda”, Rauda, Smārdes pagasts,
Engures novads, LV-3101.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 9. panta 1. punktu - pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu
pamatdzīvesvietu ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus
sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 7. punkts nosaka,
ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir 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 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret- nav atturas-nav, Sējas novada
dome nolemj:
1.Piekrist apmaksāt biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” rēķinu par specializētā transporta
pakalpojuma sniegšanu O.O. 2018. gada 14. martā par summu 80.00 EUR.
1.8.Izskatīja jautājumu par finansiālu atbalstu Latvijas gleznotāja Vilhelma Purvīša (1872.1945.) grāmatas “Vilhelms Purvītis – ainavu gleznotājs (1890-1910)” izdošanai SIA “Latgales
Druka”.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām”, 15.panta 5.punktu, kas nosaka ka pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas- rūpēties
par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību
(organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atklāti balsojot ar 7
balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds Broks, Kristaps
Lūsis, Normunds Kalniņš), pret- nav atturas-nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Piekrist atbalstīt un piešķirt 150,00 EUR Latvijas gleznotāja Vilhelma Purvīša (1872.-1945.)
grāmatas “Vilhelms Purvītis – ainavu gleznotājs (1890-1910)” izdošanai SIA “Latgales Druka”.
Baznīcas iela 28, LV 4601, Rēzekne, druka@druka, Reģ. Nr. 40003199542, PVN Nr. LV
40003199542;
2.Pārskaitīt piešķirto summu 150.00 EUR uz bankas kontu:
SIA “Latgales Druka”
SWIFT, LV62HABA0001408050720, HABALV22, “Swedbank”AS.
1.9. Izskatīja jautājumu par apsardzes firmas SIA “Evor. L” iesniegtajām vienošanās pie
līguma “Par ugunsdrošības sistēmas tehnisko apkopi”.
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Pamatojoties uz SIA „Evor.L”, iesniegtajām vienošanās pie līguma “Par ugunsdrošības sistēmas
tehnisko apkopi”, un, izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma
,,Par pašvaldībām” 21. pantu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava,
Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret- nav atturas-nav, Sējas novada dome
nolemj:
1.Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākošo kārtējo domes sēdi 2018.gada 17.aprīlī.
1.10. Izskatīja jautājumu par piedalīšanos NVA organizētajā pasākumā “Nodarbinātības
pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs”.
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 15. panta 4.
punktu - gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar
vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas
mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.); atklāti balsojot ar 7 balsīm
par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis,
Normunds Kalniņš), pret- nav atturas-nav, Sējas novada dome nolemj:
1. Piekrist piedalīties NVA organizētajā pasākumā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.
2. NVA organizētā pasākuma ietvaros izsludināt vakances, izveidot 9 (deviņas) darba vietas
(skolotāja palīgs, labiekārtošanas strādnieks, virtuves strādnieks).
1.11. Izskatīja jautājumu par pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu projektam
“Energoefektivitātes paaugstināšana kultūras namā “Loja”, Lojā, Sējas novadā.
Nolemts piešķirt pašvaldības finanšu līdzekļus 1 132 714,22 EUR (viens miljons, simts
trīsdesmit divi tūkstoši septiņi simti četrpadsmit eiro, 22 centi) tai skaitā PVN 198 586,77 EUR
(viens simts deviņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši eiro, 77 centi) apmērā
projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana kultūras namā “Loja”, Lojā, Sējas novadā”, ko
paredzēts īstenot Centrālās finanšu un līguma aģentūras administrētajā darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām
attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu
izmantošanu pašvaldību ēkās” otrās atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un
atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām”
ietvaros.
Papildus projektam nepieciešamie 207 364,00 EUR tiks segti no Eiropas Reģionālā
attīstības fonda līdzekļiem un 23 591,78 EUR no valsts budžeta dotācijas pašvaldībām.
Finansēšanas plāns

Finansējuma
avots
Eiropas
Reģionālās
attīstības fonda
finansējums
Valsts budžeta
dotācijas

2017.gads
Summa

2018.gads
Summa
207 364,00

2019.gads
Summa

23 591,78

2020.gads
Summa

2021.gads
Summa

2022.gads
Summa

Kopā
Summa
207 364,00

23 591,78
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pašvaldībām
Pašvaldības
finansējums
Kopējās
0,00
attiecināmās
izmaksas
Neattiecināmās
izmaksas kopā
Kopējās
0,00
izmaksas

94 367,10
325 322,88

94 367,10
0,00

0,00

0,00

0,00

1 038 347,12
1 363 670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret- nav atturas-nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Piekrist piešķirt pašvaldības finanšu līdzekļus 1 132 714,22 EUR (viens miljons, simts trīsdesmit
divi tūkstoši septiņi simti četrpadsmit eiro, 22 centi) tai skaitā PVN 198 586,77 EUR (viens simts
deviņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši eiro, 77 centi) apmērā projektam
“Energoefektivitātes paaugstināšana kultūras namā “Loja”, Lojā, Sējas novadā”, ko paredzēts īstenot
Centrālās finanšu un līguma aģentūras administrētajā darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības
programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu
pašvaldību ēkās” otrās atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo
energoresursu izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām” ietvaros.
1.12. Izskatīja jautājumu par B.E. dzīvojamās platības piešķiršanu -dzīvokli “Ķemeri 3” dz. 8,
Sējas novads.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju un pamatojoties uz likumu ,,Par
pašvaldībām”, 15. panta 9. punktu - sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava,
Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret- nav atturas-nav, Sējas novada dome
nolemj:
1.Piekrist piešķirt B.E. apdzīvojamo platību – dzīvokli “Ķemeri 3” dz. 8, Sējas novads un no
21.03.2018. noslēgt Sociālā dzīvokļa īres līgumu.
1.13. Izskatīja jautājumu par 2018. gada 20. marta Saistošo noteikumu Nr. 3/2018 “Par
materiālo palīdzību Sējas novadā” apstiprināšanu.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta 16. punktu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, apstiprināt saistošus noteikumus un noteikt administratīvo atbildību par to
pārkāpšanu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret- nav atturas-nav, Sējas novada
dome nolemj:
1.Piekrist apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 3/2018 “Par materiālo palīdzību Sējas novadā”.
1.14. Izskatīja jautājumu par 2018. gada 20. marta Saistošo noteikumu Nr. 4/2018 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem Sējas novadā” apstiprināšanu.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta 16. punktu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
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pašvaldības pārziņā, apstiprināt saistošus noteikumus un noteikt administratīvo atbildību par to
pārkāpšanu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš) pret- nav atturas-nav, Sējas novada
dome nolemj:
1.Piekrist apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 4/2018 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Sējas
novadā”.
1.15. Izskatīja jautājumu par IU “Trīs saujas” un Sējas novada domes līguma noslēgšanu par
apbedīšanas pakalpojumu sniegšanu, organizējot bez piederīgo (likumīgo apgādnieku) un
sociāli mazaizsargāto mirušo personu apbedīšanu.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām” 21. pantu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava,
Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret- nav atturas-nav, Sējas novada dome
nolemj:
1.Piekrist noslēgt IU “Trīs saujas” un Sējas novada domes līgumu par apbedīšanas pakalpojumu
sniegšanu, organizējot bez piederīgo (likumīgo apgādnieku) un sociāli mazaizsargāto mirušo personu
apbedīšanu.
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava,
Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret- nav atturas-nav, Sējas novada dome
nolemj:
Apstiprināt ar izmaiņām p. 1.9. finansu, sociālo un komunālo jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes
protokolu Nr.3, izdotu 14.03.2018.
3. §
Attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības pastāvīgās komitejas sēdes protokola
apstiprināšana.
L.Barone iepazīstina ar attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības pastāvīgās komitejas sēdes
protokolu Nr.3, izdotu 12.03.2018.
1. Par platības precizēšanu īpašumam,kadastra numurs 8092-003-0020.
1. Sējas dome ir izskatījusi sertificētas mērnieces Janas Brices (sert. Nr. BB610) iesniegumu ar
lūgumu pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80982-003-0020 platības
precizēšanu. Zemes vienības platība kadastra reģistrā ir 2,08 ha. Veicot zemes pirmreizējo kadastrālo
uzmērīšanu, konstatēts, ka zemes vienības platība ir 1,61 ha, kas pārsniedz pieļaujamo platību
atšķirību (+/- 0,36 ha).
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 7 balsīm par
( G. Liepiņš, M. Iekļava, I. Petrova, D. Roziņa, K. Lūsis, N. Broks, N.Kalniņš), pret – nav, atturas –
nav, Sējas novada dome nolemj:
2.1. Apstiprināt Sējas novada domes tiesiskajā valdījumā esošā īpašuma (kadastra numurs 8092-0030020, zemes vienības kadastra apzīmējums 8092-003-0020) platību 1,61 ha.
2. Par Sējas novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Ābelīte” ( kadastra numurs
8092-001-0454, kadastra apzīmējums 8092-001-0453) sadali Sējas novadā.
1. Sējas novada dome, izskatījusi un iepazinusies ar visiem lietā esošiem materiāliem, ņemot vērā
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reālo situāciju, konstatēja:
Sējas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā ir īpašums „Ābelīte” (kadastra numurs 8092-0010454, kopplatība 10,0847 ha) kas sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 8092001-0825 (0,8614 ha); 8092-001-0454 (0,3815 ha) un 8092-001-0453 (8,8414 ha). Zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8092-001-0453 reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLMK –1101).
Īpašuma sadale plānota ar mērķi atdalīt 0,06 ha pie īpašumiem Ābelīte Nr. 85 un Ābelīte Nr. 89.
Atbilstoši Sējas novada teritorijas plānojumam 2013.-2024.g., zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8092-001-0453 ir Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1), kur minimālā jaunveidojamā zemes
vienības platība drīkst būt 600 m2.
2. Ņemot vērā visus ar lietu saistītos materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” II
nodaļas 15.panta 13.p-tu, Zemes ierīcības likumu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (G. Liepiņš, M.
Iekļava, I. Petrova, N.Kalniņš, D. Roziņa, K. Lūsis, N. Broks), pret – nav, atturas – nav, Sējas
novada dome nolemj:
2.1. Atbilstoši likuma „Zemes ierīcības likums”, II nodaļas „Zemes ierīcības projekta izstrāde”,
8.pantam, Sējas novada nekustamajam īpašumam “Ābelīte” (kadastra Nr. 8092-001-0454, zemes
vienības kadastra apzīmējums 8092-001-0453, kopplatība 8,8418 ha) jāizstrādā zemes ierīcības
projekts, lai zemes īpašumu sadalītu divās daļās- atdalot 0,06 ha atbilstoši plāna pielikumam un
saskaņā ar Sējas novada teritorijas plānojumu.
2.2. Jaunizveidotam zemes gabalam apgrūtinājumi atbilstoši Sējas novada teritorijas plānojumam
un jau esošie apgrūtinājumi.
2.3. Nodrošināt piekļuvi jaunizveidotajam zemes gabalam.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no pieņemšanas dienas Administratīvajā rajona
tiesā Rīgā, Rīgas tiesu namā Baldones iela 1A, LV-1007.
3.Zemes ierīcības projekta apstiprināšana Sējas novada nekustamajam īpašumam kadastra
apzīmējums 8092-005-0082.
1. Sējas novada dome izskatīja SIA “Rīgas mērniecības birojs”, reģ. Nr.40103623011, sertificēta
zemes ierīkotāja Reiņa Anģēna, sertifikāta Nr. BA-127, iesniegto zemes ierīcības projektu īpašumam,
zemes kadastra numurs 8092-005-0089, zemes kadastra apzīmējums 8092-005-0082 (kopplatība
0,9600 ha).
2. Iepazīstoties ar lietas materiāliem, konstatēts: Sējas novada dome 2017. gada 21. novembrī
pieņēma lēmumu Nr. 8., 3.§, p. 8. “Par īpašuma ( kadastra Nr. 8092-005-0089) sadalīšanu””, par
zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8092-005-0082. Tika
izstrādāts zemes ierīcības projekts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8092-005-0082, zemes
vienības kopplatība 0,9600 ha, lai sadalītu īpašumu divās daļās.
Saskaņā ar Sējas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam, zemes vienība atrodas Publiskās
apbūves teritorijā (P), kur jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība – 2000 m².
Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Sējas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.g.
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
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maiņas kārtība”, atklāti balsojot ar 7 balsīm par ( G. Liepiņš, M. Iekļava, I. Petrova, N.Kalniņš, D.
Roziņa, K. Lūsis, N. Broks), 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 8092-005-0082.
3.2. Apstiprināt jaunizveidoto īpašumu, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts kā Nr.1 ar plānoto
zemes vienības kadastra apzīmējumu 8092-005-0095, kopplatība 0,76 ha, lietošanas mērķi Komercdarbības objektu apbūve (NĪLMK 0801).
3.3. Apstiprināt jaunizveidoto īpašumu, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts kā Nr.2 ar plānoto
zemes vienības kadastra apzīmējumu 8092-005-0100, kopplatība 0,2ha, lietošanas mērķi – Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK 0601).
3.4. Apstiprināt nosaukumu jaunizveidotai zemes vienībai, kura zemes ierīcības projektā apzīmēta kā
zemesgabals “1”, ar plānoto kadastra numuru 8092-005-0095, kopplatību 0,76 ha.
3.5. Saglabāt nosaukumu jaunizveidotai zemes vienībai, kura zemes ierīcības projektā apzīmēta kā
zemesgabals “2”, ar plānoto kadastra numuru 8092-005-0100, kopplatību 0,2 ha.
3.6. Saglabāt adresi nekustamajam īpašumam ar plānoto kadastra numuru 8092-005-0100, kurš
zemes ierīcības projektā apzīmēts kā zemesgabals “2”, zemes kopplatība 0,2 ha: Sējas novads, LV2142 un mainīt adresi uz zemes esošajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 8092-005-0073-007.
3.7. Apstiprināt jaunu adresi nekustamajam īpašumam ar plānoto kadastra numuru 8092-005-0095,
kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts kā zemesgabals “1”, zemes kopplatība 0,76 ha: , Sējas novads,
LV-2142 un mainīt adresi uz zemes esošajām ēkām, kas reģistrētas Kadastra reģistrā, ar
kadastra apzīmējumu 8092-005-0073-006; 8092-005-0073-009; 8092-005-0073-012; 8092-0050073-013; 8092-005-0073-014; 8092-005-0073-002 .
3.8. Jaunizveidotiem zemes gabaliem apgrūtinājumi atbilstoši Sējas novada teritorijas plānojumam
un zemes ierīcības projektā paredzētie.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Rīgas tiesu namā Baldones iela 1A,
LV-1007.
DAŽĀDI.
4.Par detālplānojuma projekta “Ezersala” pirmās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu
sabiedriskai apspriešanai.
1. Sējas novada dome ir izskatījusi Zinta Varta izstrādāto un iesniegto detālplānojuma projektu
nekustamam īpašumam „Ezersala” (kadastra Nr.8092-002-0134) pirmo redakciju.
2. Ņemot vērā visus ar lietu saistītos materiālus un saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014.
noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.
punktu, kas cita starpā paredz, ka vietējās pašvaldības dome pieņem lēmumu par detālplānojuma
pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, pamatojoties uz LR
likumu “Par pašvaldībām”, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (G. Liepiņš, M. Iekļava, I. Petrova,
N.Kalniņš, D. Roziņa, K. Lūsis, N. Broks), pret – nav, atturas – nav, Sējas novada dome nolemj:
2.1. Nodot nekustamā īpašuma „Ezersala” (kadastra Nr.8092-002-0134) detālplānojuma projekta
pirmo redakciju sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas
termiņu ne īsāku par trim nedēļām.
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atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava,
Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret-nav, atturas-nav, Sējas novada dome
nolemj:
Apstiprināt bez izmaiņām attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības jautājumu pastāvīgās
komitejas sēdes protokolu Nr.3, izdotu 12.03.2018.
4.§
Izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgās komitejas protokola apspriešana.
Ziņo N.Broks.
Protokols Nr.2, izdots 13.03.2018.
Sēdes darba kārtība:
1. PII “Bitīte” apmeklējums.
N.Broks-komiteja notika PII “Bitīte”, tikāmies ar vadītāju un metodiķi.Daļa 1.klases skolnieku ir
nepietiekami sagatavoti skolai, jo ir nepietiekama sadarbība starp izglītības iestādēm, secinu, ka
jāorganizē kopīga tikšanas abām iestādēm. Problēma vēl ir tā, ka PII 5-6 –gadnieki ir kopā. Vēl ir
problēma ar logopēdu, jo par maz stundu strādā, vairāk ar lielākajiem bērniem, mazajiem pietrūkst
laika.
G.Liepiņš-logopēds nodarbībās vēro, kuram ir problēmas.
N.Kalniņš- par problēmām vajag informēt vecākus.
G.Liepiņš- līdz š.g. septembrim domāsim par papildus slodzi PII, šis jautājums jārisina.
N.Broks- Pabažu kultūras namā 20.martā demonstrēs filmu “Nameja gredzens”.
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava,
Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret-nav, atturas-nav, Sējas novada dome
nolemj:
Pieņemt zināšanai izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgās komitejas ieteikumus.
5.§
Dažādi.
5.1. Biedrības “Murjāņu nami” iesnieguma izskatīšana par zemes iznomāšanu bērnu rotaļu
laukumiņa un aktīvās atpūtas zonas izveidošanai Murjāņos.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām” 15. panta 2. punktu : pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas- 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 uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas
kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un
uzturēšana) un 21. pantu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava,
Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret-nav, atturas-nav, Sējas novada dome
nolemj:
5.1.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu uz kārtējo domes sēdi 2018.gada 17.aprīlī.
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Sēdes vadītājs Guntis Liepiņš
Protokolists Vita Gulbe
Sēdi slēdz plkst.18.10
Sēdi vadīja novada domes priekšsēdētājs

G.Liepiņš

Sēdi protokolēja novada domes sekretāre

V.Gulbe
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