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Sēdes darba kārtība:
1. Par ārkārtas situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā Sējas novadā.Ziņo G.Liepiņš un
L.Barone.
Sēdē piedalās 6 deputāti: Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Normunds Kalniņš, Astrīda
Pastare, Normunds Broks.
Sēdē nepiedalās 3 deputāti: Marita Iekļava, Ivars Keviešens, Kristaps Lūsis ( visi darba apstākļu dēļ).
Sēdē piedalās domes darbinieki: lauku att.spec.Liona Barone, izpilddirektors G.Jākobsons
Protokolē: novada domes sekretāre-Vita Gulbe.
Sēdi sāk plkst.16.00

1.§
1.Par ārkārtas situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā Sējas novadā.

( Ziņo G.Liepiņš un L.Barone)
1. Sējas novada dome izskatīja SIA “z/s Veģi”, SIA “z/s Sidrabiņi”, z/s “Dzirnavas”, z/s “Bangas”,
z/s “Jūrasteteri” un z/s “Robežnieki” iesniegumu ar lūgumu izsludināt ārkārtas stāvokli
lauksaimniecībā Sējas novadā, sakarā ar ieilgušo sausumu.
Zemnieku saimniecības norādījušas, ka ilgstošo rudens lietavu dēļ tika nokavēti optimālie ziemāju
sējas termiņi, līdz ar to ir līdz 50% samazināti ziemāju sējumi. Tas savukārt atsaucas uz krietni
lielākām vasarāju sējumu platībām, kuras ir būtiski cietušas sausuma ietekmē, kas jau šobrīd nozīmē
vismaz 70% ražas zudumu.
Sausuma un karstuma ietekmē zālāju ražība ir samazinājusies vismaz par 50%, nopļautās platības ir
izdegušas un ataug ļoti slikti. Iesētie jaunie zālāji izaugs un attīstīsies ļoti nevienmērīgi un nenesīs
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plānoto ražu un kvalitāti, kas apdraud lopbarības pietiekamību līdz nākamā gada jaunajai ražai.
2. Ņemot vērā esošo situāciju un pamatojoties uz likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma
stāvokli” 5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 3. punktu,
atklāti balsojot ar 6 balsīm par (Guntis Liepiņš, Astrīda Pastare, Dace Roziņa, Inta Petrova,
Normunds Broks, Normunds Kalniņš), pret – nav, atturas – nav, Sējas novada dome nolemj:
2.1. Lūgt Ministru kabinetu Sējas novada administratīvajā teritorijā izsludināt ārkārtas situāciju
lauksaimniecībā.
2.2. Informēt par esošo stāvokli Zemkopības ministru Jāni Dūklavu.

Sēdes vadītājs Guntis Liepiņš
Protokolists Vita Gulbe
Sēdi slēdz plkst.17.00
Sēdi vadīja novada domes priekšsēdētājs

G.Liepiņš

Sēdi protokolēja novada domes sekretāre

V.Gulbe
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