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 19.jūnijā

Nr.6

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.Biedrības “ Latvijas politiski represēto apvienība” vēstules izskatīšana par atbalstu novadā
dzīvojošo politiski represēto personu dalības maksājumu EUR 70.00 Latvijas politiski represēto
personu salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai 25.08.2018. Ikšķilē. Ziņo G. Liepiņš.
2.2.Personas iesnieguma izskatīšana ar lūgumu izdeklarēt 2 personas no viņai piederoša
īpašuma.Ziņo G. Liepiņš.
2.3. Jautājuma izskatīšana par Sējas novada 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo G.
Liepiņš.
2.4.Personas iesnieguma izskatīšana par nobrauktuves ierīkošanu daudzdzīvokļu mājā.Ziņo G.
Liepiņš.
2.5. Galvenās grāmatvedes B.Martinovas iesnieguma izskatīšana par pieņemšanu ziedojumu kontā
ieskaitītos ziedojumus no fiziskām personām Sējas Mūzikas un mākslas skolai ar mērķi- skolas
attīstībai.Ziņo G.Liepiņš.
2.6. Jautājuma izskatīšana par saistošo noteikumu Nr.5/2018 “Kapsētu uzturēšanas un
apsaimniekošanas noteikumi Sējas novadā” apstiprināšanu. Ziņo G.Liepiņš.
2.7. Personas iesnieguma izskatīšana par soda naudas apturēšanu par komunālajiem maksājumiem.
Ziņo G.Liepiņš.
3.Attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības komitejas sēdes protokola apstiprināšana.
Ziņo L.Barone.
3.1.Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.Ziņo L.Barone.
3.2.Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. Ziņo L.Barone.
3.3.Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.Ziņo L.Barone.
3.4. Par nekustamo īpašumu apvienošanu. Ziņo L.Barone.
3.5. Jautājuma izskatīšana par parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA .Ziņo L.Barone.
3.6. Jautājuma izskatīšana par parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu. Ziņo
L.Barone.
3.7. Jautājuma izskatīšana par parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu.Ziņo
L.Barone.
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3.8. Jautājuma izskatīšana par parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu.Ziņo
L.Barone.
3.9. 3.6. Jautājuma izskatīšana par parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu .Ziņo
L.Barone.
4. Izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgās komitejas jautājumu apspriešana.Ziņo N.Broks.
5. Dažādi. Ziņo G.Liepiņš.
Sēdē piedalās 6 deputāti: Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš ( no plkst.16.35) Kristaps Lūsis.
Sēdē nepiedalās deputāti: Astrīda Pastare, Ivars Keviešens, Normunds Broks
Sēdē piedalās domes darbinieki: kom.dienesta vadītāja Ilze Vikse, juriskonsulte Elīna Bērziņa,
lauku att.spec.Liona Barone, soc.dienesta vadītāja Lolita Landsberga.
Protokolē: novada domes sekretāre-Vita Gulbe.
Sēdi sāk plkst.16.10

1.§
Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekšējās domes sēdes lēmumiem.
( Ziņo G.Liepiņš)
G.Liepiņš informē par finanšu izpildi uz 01.06.2018., atpaliek plānotā iedzīvotāju ienākuma nodokļa
izpilde, tā ir par 2% t mazāka, jūlijā Finanšu ministrija lems, kādā veidā kompensēs pašvaldībām
IIN. Tika pārdots izsolē 23 pašvaldībām piederošais īpašums Lāčplēša ielā 24, mūsu pašvaldības
budžetā ieskaitīti 53500,00 EUR.Izsolē nav izdevies pārdot pašvaldībai piederošo meža īpašumu
“Brīvkalni 3”.Poligona teritorijā dega mežs, tur notika starptautiskas mācības, cilvēki bija
neapmierināti, ka nav informēti par to, ka iespējams sadūmojums.Policija apsekoja teritoriju un
piedāvāja cilvēkiem evakuēties, ja tas nepieciešams.Nosvinēti novada svētki, notika diskusijas par
svētku atrašanas vietu- Sējas pamatskolu, kas šoreiz , karstajā laikā, bija labāk, jo bija plaša teritorija,
gan vide, gan telpas,daudz dažādas nodarbes.Kultūras nama “Loja” remonts ir smagākais jautājums,
jo līdz Latvijas simtgades svētkiem kultūras nama remonts netiks pabeigts, tos rīkosim citur.Pašlaik
notiek dīkstāve, jo trūkst līdzekļu, par ko iepirkt materiālus, maksājam par mēnesī padarīto darbu
~30-50 000, EUR, nevis avansā uz priekšu.Būvniecību pārtraukt nedrīkstam, pašlaik uzlikta ½ jumta,
iesākti daudzi darbi, kas jāpabeidz.Pašlaik finanšu plūsma ir lēna, tādēļ maksājam no sava
pamatbudžeta, neņemot aizņēmumu Valsts kasē. Sagatavots nodošanai ceļa posms pēc remonta
Kalējkrogs-Jaunķīši, neesam saņēmuši valsts iestāžu atzinumus, tātad nav parakstīts pieņemšanasnodošanas akts.Lojas ciemā tiks drīz pabeigta 3.kārta sporta laukuma iekārtošanai.Zāles pļaušanai
izsludināts jauns iepirkums, pļāvējs atteicās veikt šo darbu.Murjāņu ciema ūdenssaimniecības
projektēšanai esam atraduši projektētāju, gada beigās pārņemsim ūdenssaimniecību.Tiks veikti
grozījumi Sējas novada plānojumā, jo no tā jāizņem VIA Baltica trase.
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.6, izdotu 13.06.2018.
G.Liepiņš – komiteja:
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1.1.Izskatīja biedrības „Latvijas politiski represēto apvienība” vēstuli par atbalstu novadā
dzīvojošo politiski represēto personu dalības maksājumam EUR 70.00 Latvijas politiski
represēto personu salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai 25.08.2018. 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 6 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace
Roziņa, Marita Iekļava, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada
dome nolemj:
1. Piekrist piešķirt biedrībai „Latvijas politiski represēto apvienība” Latvijas politiski
represēto salidojuma 26.08.2018. Ikšķilē organizēšanas izdevumu segšanai EUR 70.00
(septiņdesmit euro).
1.2. Izskatīja personas iesniegumu ar lūgumu izdeklarēt 2 personas no viņai piederoša
nekustamā īpašuma Sējas novadā.
2018.gada 09.janvārī saņemts personas iesniegums ar lūgumu izdeklarēt no viņai piederošā
nekustamā īpašuma Sējas novadā, 2 personas. Savā iesniegumā īpašniece minējusi, ka vairākkārtēji
ir gan mutiski, gan rakstiski uzteikusi dzīvesvietu un likusi to atbrīvot, bet persona uzteikumus ir
ignorējusi. Līdz ar to, ka iepriekš pastāvējusi mutiska vienošanās par dzīvesvietas īri īpašumā Sējas
novadā, īpašniekam, pamatojoties uz LR Civillikuma 1428.pantu, ir tiesības brīvi paust savu gribu
gan mutvārdos, gan rakstveidā un, vienu mēnesi iepriekš brīdinot, uzteikt īrniekam atbrīvot
dzīvesvietu. Īpašniece iesniegumā minējusi, ka persona rakstveida uzteikumus pastā nav ņēmusi un
ignorējusi arī mutiskos uzteikumus atbrīvot dzīvesvietu. Mutiskie uzteikumi teikti vairākkārt, arī
liecinieku klātbūtnē.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Sējas novada dome nosūtīja personai vēstuli ar lūgumu
viena mēneša laikā Sējas novada domē iesniegt dokumentus par tiesisko pamatu deklarētajai
dzīvesvietai gan viņai, gan viņas meitai.
2018.gada 15.maijā, Sējas novada dome, saņēma personas iesniegumu par deklarēto dzīvesvietu,
kurā persona iesniegusi Rīgas apgabaltiesas sprieduma kopiju un personas kasācijas sūdzības, par
spriedumu, kopiju, kā arī minējusi, ka viņa ar meitu var tur atrasties. Apgabaltiesas spriedumā
minēts, ka […Rakstveida vienošanās par dzīvojamās telpas, saimniecības ēkas un zemes lietošanas
tiesībām nav noslēgta. Atbildētājai vairākkārt ir piedāvāts noslēgt rakstisku dzīvojamo telpu īres
līgumu, taču atbildētāja priekšlikumu ir ignorējusi. Neskatoties uz to, ka prasītājas īpašumu lieto jau
vairāk kā 12 gadus, atbildētāja par dzīvojamo telpu, palīgēku un zemes lietošanu nekādu atlīdzību
nekad nav maksājusi. Tāpat, kopš prasītājas īpašumā atrodas īpašums, visus likumā paredzētos
nodokļus un citus maksājumus par nekustamo īpašumu pilnā apmērā apmaksā tikai prasītāja.]
Saskaņā ar likumu “Par dzīvojamo telpu īri” 2.panta otrā daļa nosaka, ka dzīvojamās telpas lietošanas
vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.
Apgabaltiesas spriedumā arī minēts, ka […Prasītājas pilnvarotā pārstāve tiesas sēdē apliecināja, ka,
nopērkot nekustamo īpašumu, prasītāja ar atbildētāju vienojušās, ka persona varēs turpināt lietot
dzīvojamās telpas nekustamajā īpašumā bez atlīdzības. … Starp prasītāju un atbildētāju nekāda
konkrēta vienošanās par nekustamā īpašuma izmantošanas laiku un citiem ierobežojumiem, neesot
notikusi. …], kā arī no sprieduma saprotams, ka starp pusēm pastāv īres līgumiskās attiecības, proti,
[…prasītāja pati norādījusi, ka vairākkārt vērsusies pie atbildētājas ar lūgumu noslēgt īres līgumu,
tādējādi faktiski atzīstot īres tiesisko attiecību pastāvēšanu un vēlmi tās pārjaunot. …]
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, un, pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri”
27.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īrniekam ir tiesības, ja līdzēji nav norunājuši citādi,
jebkurā laikā izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, par to mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot
izīrētāju, Sējas novada domei ir pamats anulēt personas deklarēto dzīvesvietu Sējas novadā, pēc
īpašnieces lūguma.
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Papildus tiek ņemts vērā, ka personai ir piešķirts pašvaldības dzīvoklis, tajā veikts
kosmētiskais remonts, lai apstākļi būtu piemēroti dzīvošanai mātei ar bērnu, un noslēgts ar personu
īres līgums. Līdz ar to, personai ir ierādīta cita dzīvesvieta, kurā persona arī faktiski dzīvo.
Pamatojoties uz minēto, Sējas novada domei ir pamats veikt personas dzīvesvietas deklarāciju
faktiskajā dzīvesvietā.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo
telpu īri” 28¹.pantu, Civillikuma 1428.pantu un Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.pantu, atklāti
balsojot ar 6 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1. Anulēt 2 personām deklarēto dzīvesvietu Sējas novads, pamatojoties uz to, ka minētajām
personām nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, par pamatu ņemot īpašnieces
09.01.2018.iesniegumu, Reģ.Nr. 01-11.1/4046;
2. Veikt 2 personu dzīvesvietas deklarēšanu faktiskajā dzīvesvietā.
1.3. Izskatīja jautājumu par Sējas novada 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu 2. punktu- Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta
izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu, atklāti balsojot ar 6 balsīm par (Guntis
Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis), pret- nav,
atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1. piekrist apstiprināt Sējas novada 2017. gada publisko pārskatu.
1.4. Izskatīja personas iesniegumu par nobrauktuves ierīkošanu daudzdzīvokļu mājā. Sējas
novadā
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām” 21. pantu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
atklāti balsojot ar 6 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1. pieņemt zināšanai un uzdot risināt jautājumu Īpašumu apsaimniekošanas un komunālās daļas
vadītājai.
1.5. Izskatīja galvenās grāmatvedes Birutas Martinovas iesniegumu par pieņemšanu
Ziedojumu kontā ieskaitītos ziedojumus no fiziskām personām par summu 155,00 EUR Sējas
Mūzikas un Mākslas skolai, mērķis - skolas attīstībai.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām” 21. pantu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
atklāti balsojot ar 6 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.

atteikt pieņemt no personas Ziedojumu kontā ieskaitīto ziedojumu EUR 65,00.
2.

piekrist pieņemt Ziedojumu kontā ieskaitītos ziedojumus no fiziskām personām
par summu 90,00 EUR Sējas Mūzikas un Mākslas skolai, mērķis - skolas attīstībai.
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1.6. Izskatīja jautājumu par Saistošo noteikumu Nr. 5/2018 ”Kapsētu uzturēšanas un
apsaimniekošanas noteikumi Sējas novadā” apstiprināšanu.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju un pamatojoties uz likumu Par
pašvaldībām 21. panta 16. punktu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, apstiprināt saistošus noteikumus un noteikt administratīvo atbildību par to
pārkāpšanu,
atklāti balsojot ar 6 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Piekrist apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 5/2018 ”Kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas
noteikumi Sējas novadā”.
1.7. Izskatīja personas iesniegumu par soda naudas neaprēķināšanu par komunālajiem
maksājumiem dzīvoklim, Sējas novads.
Iesniegumā lūdz atļaut nomaksāt dzīvokļa parādu EUR 730,07 līdz 2020. gada 31. martam,
katru mēnesi maksājot EUR 35.00 un kārtējos mēneša komunālos maksājumus.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta 1. punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijasorganizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde;
sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi
no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, atklāti balsojot ar 6 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta
Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav,
Sējas novada dome nolemj:
1. Atļaut nomaksāt personai dzīvokļa parādu par komunālajiem maksājumiem summā EUR 730,07
līdz 31.03.2020., katru mēnesi maksājot EUR 35.00 un kārtējo rēķinu, nerēķinot komunālo
maksājumu soda naudu no 01.06.2018.
Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava,
Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis), pret- nav atturas-nav, Sējas novada dome nolemj:
Apstiprināt bez izmaiņām finansu, sociālo un komunālo jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes
protokolu Nr.6, izdotu 13.06.2018.
3. §
Attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības pastāvīgās komitejas sēdes protokola
apstiprināšana.
L.Barone iepazīstina ar attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības pastāvīgās komitejas sēdes
protokolu Nr.6, izdotu 11.06.2018.
1. Par īpašuma sadalīšanu.1.Sējas novada dome izskatīja personas 2018. gada 21. maija
iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt viņai piederošo īpašumu.
2.
Iepazīstoties ar lietas materiāliem, konstatēts: īpašums, kopplatība 16.00 ha, reģistrēts
zemesgrāmatā un sastāv no divām atsevišķām zemes vienībām: zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu (platība 14,50 ha) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (platība 1,50 ha).
Īpašumam nekustamā īpašuma nodokļu parāda nav.
3. Ņemot vērā visus ar lietu saistītos materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
15.panta 13.p-tu, „Zemes ierīcības likums”, 8.pants, un ņemot vērā, ka īpašums sastāv no pastāvīgām
zemes vienībām, saskaņā ar LR MK NOTEIKUMIEM Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
LR MK NOTEIKUMIEM Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot ar 6 balsīm par (Guntis
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Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis), pret- nav
atturas-nav, Sējas novada dome nolemj:
3.1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu, lai izveidotu divus pastāvīgus īpašumus.
3.2. Jaunizveidotam zemes īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
platība 1,50 ha, saglabāt nosaukumu .
3.3. Zemes īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu , platība 14,50 ha,
apstiprināt nosaukumu .
3.4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu , platība 1,50 ha, saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK 0101).
3.5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu, platība 14,50 ha, saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK 0101).
4. Jaunizveidotiem zemes gabaliem apgrūtinājumi atbilstoši Sējas novada teritorijas plānojumam
un jau esošie apgrūtinājumi.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Rīgas tiesu namā Baldones iela 1A,
LV-1007.

2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
1.Sējas novada dome izskatīja personu 2018. gada 7.jūnija iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt
viņiem piederošo īpašumu divās daļās, atdalot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu , lai
izveidotu jaunus īpašumus ar nosaukumu.
2.Iepazīstoties ar lietas materiāliem, konstatēts: īpašums, kopplatība 15,87 ha, reģistrēts
zemesgrāmatā, un sastāv no trīs atsevišķām zemes vienībām:
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu kopplatība 10,70 ha,
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu kopplatība 2,10 ha,
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu kopplatība 3,07 ha.
Īpašumam nekustamā īpašuma nodokļu parāda nav.
3. Ņemot vērā visus ar lietu saistītos materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” II
nodaļas 15.panta 13.p-tu, „Zemes ierīcības likums” , 8.pants, un ņemot vērā, ka īpašums sastāv no
pastāvīgām zemes vienībām, saskaņā ar LR MK NOTEIKUMIEM Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”, LR MK NOTEIKUMIEM Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot ar 6 balsīm
par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis),
pret- nav atturas-nav, Sējas novada dome nolemj:
3. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu , izveidojot divus pastāvīgus īpašumus- pirmais īpašums
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu , otrais īpašums sastāv no divām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem.
3.2. Jaunizveidotam zemes īpašumam, ar kadastra apzīmējumu (platība 10,70 ha), saglabāt
nosaukumu.
3.3. Zemes īpašumam, kurš sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem (platība
2,10 ha) un (platība 3,07 ha), apstiprināt nosaukumu.
3.5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu, platība 10,70 ha, saglabāt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK 0101).
3.6. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu, platība 2.10 ha, saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK 0101).
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3.7. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu, platība 3,07 ha, saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLMK 0201).
4. Jaunizveidotiem zemes gabaliem apgrūtinājumi atbilstoši Sējas novada teritorijas plānojumam
un jau esošie apgrūtinājumi.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no pieņemšanas dienas Administratīvajā rajona
tiesā Rīgā, Rīgas tiesu namā Baldones iela 1A, LV-1007.
3. Par īpašuma ( kadastra Nr. 8092-002-0029) sadalīšanu.
1. Sējas novada dome izskatīja SIA 2018. gada 5. jūnija iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt
piederošo īpašumu divos patstāvīgos zemes gabalos, atdalot platību 0,50 ha saskaņā ar pielikumu, un
atdalītajai zemes vienībai apstiprināt nosaukumu .
2. Iepazīstoties ar lietas materiāliem, konstatēts:
Īpašums reģistrēts zemesgrāmatā un sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
(platība 1,80 ha).
Atbilstoši Sējas novada teritorijas plānojumam 2013.-2024.g., zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
ir Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R), kur jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība 5000
m2.
3. Ņemot vērā visus ar lietu saistītos materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” II
nodaļas 15.panta 13.p-tu, Zemes ierīcības likumu un saskaņā ar Sējas novada teritorijas plānojumu,
atklāti balsojot ar 6 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava,
Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis), pret- nav atturas-nav, Sējas novada dome nolemj:
3.1. Atbilstoši likuma „Zemes ierīcības likums”, II nodaļas „Zemes ierīcības projekta izstrāde”,
8.pantam, īpašumam zemes vienības kadastra apzīmējums, platība 1,80 ha) jāizstrādā zemes ierīcības
projekts, lai zemes īpašumu sadalītu divās daļās, atbilstoši plāna pielikumam un saskaņā ar Sējas
novada teritorijas plānojumu.
3.2. Jaunizveidotajam zemes īpašumam apstiprināt nosaukumu.
3.3. Jaunizveidotiem zemes gabaliem apgrūtinājumi atbilstoši Sējas novada teritorijas plānojumam
un jau esošie apgrūtinājumi.
3.4. Nodrošināt piekļuvi jaunizveidotajam zemes gabalam- paredzot ceļa servitūtu.
4.Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no pieņemšanas dienas Administratīvajā rajona tiesā
Rīgā, Rīgas tiesu namā Baldones iela 1A, LV-1007.
4. Par nekustamo īpašumu apvienošanu.
1. Sējas novada dome izskatīja personas 2018.gada 16. maija iesniegumu ar lūgumu atļaut apvienot
nekustamos īpašumus.
2. Iepazīstoties ar lietas materiāliem, konstatēts:
Īpašums , platība 0,0609 ha, sastāv no viena zemesgabala ar būvi – dārza māju, platība 0,0614
ha, sastāv no viena neapbūvēta zemesgabala. Abi īpašumi reģistrēti zemesgrāmatā, dabā atrodas
blakus un pieder vienai īpašniecei. Nekustamajiem īpašumiem lietošanas mērķis ir– individuālā
dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK 0601).
3. Pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām”, saskaņā ar Sējas novada teritorijas plānojumu,
atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” III d. 17.7.p-ts,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un saskaņā ar LR MK NOTEIKUMIEM
Nr.698 (08.12.2015.) „Adresācijas noteikumi”, atklāti balsojot ar 6 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta
Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis), pret- nav atturas-nav,
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Sējas novada dome nolemj:
3.1. Atļaut apvienot divus īpašumus - nekustamo īpašumu , platība 0,0609 ha, ar nekustamo īpašumu,
platība 0,0614 ha.
3.2. Jaunizveidotam īpašumam, pēc īpašumu apvienošanas, apstiprināt adresi Sējas novads.
3.3. Anulēt adresi Sējas novads.
3.4. Apvienotajam nekustamajam īpašumam saglabāt lietošanas mērķi – individuālā dzīvojamo māju
apbūve (NĪLMK 0601).
3.5. Jaunizveidotam zemes gabalam apgrūtinājumi atbilstoši Sējas novada teritorijas plānojumam
un jau esošie apgrūtinājumi.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Rīgas tiesu namā Baldones iela 1A,
LV-1007.
Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava,
Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis), pret- nav atturas-nav, Sējas novada dome nolemj:
Apstiprināt bez izmaiņām attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības jautājumu pastāvīgās
komitejas sēdes protokolu Nr.6, izdotu 11.06.2018.
5. Lēmums-izpildrīkojums “Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā”.
Ņemot vērā, ka SIA nav savlaicīgi veikusi aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa par zemi
maksājumus, Sējas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka SIA nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums
par nekustamo īpašumu Sējas nov., kadastra Nr. par nekustamo īpašumu Sējas nov., par nekustamo
īpašumu, Sējas nov., kadastra Nr. par nekustamo īpašumu Sējas nov., kadastra Nr. un par nekustamo
īpašumu Sējas nov., kadastra Nr. izriet no zemāk minētajiem administratīvajiem aktiem, kas kļuvuši
neapstrīdami:
03.02.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-1091, kas stājās spēkā 10.02.2014. un kļuva
neapstrīdams 10.03.2014., 03.02.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-1092, kas stājās spēkā
10.02.2014. un kļuva neapstrīdams 10.03.2014., 03.02.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-1093,
kas stājās spēkā 10.02.2014. un kļuva neapstrīdams 10.03.2014., 03.02.2014. maksāšanas
paziņojums Nr. 14-1094, kas stājās spēkā 10.02.2014. un kļuva neapstrīdams 10.03.2014.,
03.02.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-1161, kas stājās spēkā 10.02.2014. un kļuva
neapstrīdams 10.03.2014., 29.10.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-3532, kas stājās spēkā
05.11.2015. un kļuva neapstrīdams 05.12.2015., 29.10.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-3533,
kas stājās spēkā 05.11.2015. un kļuva neapstrīdams 05.12.2015., 29.10.2015. maksāšanas
paziņojums Nr. 15-3534, kas stājās spēkā 05.11.2015. un kļuva neapstrīdams 05.12.2015.,
29.10.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-3535, kas stājās spēkā 05.11.2015. un kļuva
neapstrīdams 05.12.2015., 29.10.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-3536, kas stājās spēkā
05.11.2015. un kļuva neapstrīdams 05.12.2015., 25.01.2016. maksāšanas paziņojums Nr. 16-1054,
kas stājās spēkā 01.02.2016. un kļuva neapstrīdams 01.03.2016., 25.01.2016. maksāšanas
paziņojums Nr. 16-1055, kas stājās spēkā 01.02.2016. un kļuva neapstrīdams 01.03.2016.,
25.01.2016. maksāšanas paziņojums Nr. 16-1056, kas stājās spēkā 01.02.2016. un kļuva
neapstrīdams 01.03.2016., 25.01.2016. maksāšanas paziņojums Nr. 16-1057, kas stājās spēkā
01.02.2016. un kļuva neapstrīdams 01.03.2016., 26.01.2016. maksāšanas paziņojums Nr. 16-1145,
kas stājās spēkā 02.02.2016. un kļuva neapstrīdams 02.03.2016., 26.01.2017. maksāšanas
paziņojums Nr. 17-1082, kas stājās spēkā 02.02.2017. un kļuva neapstrīdams 02.03.2017.,
26.01.2017. maksāšanas paziņojums Nr. 17-1083, kas stājās spēkā 02.02.2017. un kļuva
neapstrīdams 02.03.2017., 26.01.2017. maksāšanas paziņojums Nr. 17-1084, kas stājās spēkā
02.02.2017. un kļuva neapstrīdams 02.03.2017., 26.01.2017. maksāšanas paziņojums Nr. 17-1085,
kas stājās spēkā 02.02.2017. un kļuva neapstrīdams 02.03.2017., 26.01.2017. maksāšanas
paziņojums Nr. 17-1157, kas stājās spēkā 02.02.2017. un kļuva neapstrīdams 02.03.2017.,
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01.02.2018. maksāšanas paziņojums Nr. 18-1121, kas stājās spēkā 08.02.2018. un kļuva
neapstrīdams 08.03.2018., 01.02.2018. maksāšanas paziņojums Nr. 18-1122, kas stājās spēkā
08.02.2018. un kļuva neapstrīdams 08.03.2018., 01.02.2018. maksāšanas paziņojums Nr. 18-1123,
kas stājās spēkā 08.02.2018. un kļuva neapstrīdams 08.03.2018., 01.02.2018. maksāšanas
paziņojums Nr. 18-1124, kas stājās spēkā 08.02.2018. un kļuva neapstrīdams 08.03.2018. un
01.02.2018. maksāšanas paziņojums Nr. 18-1190, kas stājās spēkā 08.02.2018. un kļuva
neapstrīdams 08.03.2018.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361. pantu Sējas
novada dome 07.06.2018. ir izdevusi brīdinājumu Nr.14-01/18-24, kurā norādīts, ka 2014. gada
3. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 14-1091, 2014. gada 3. februāra maksāšanas paziņojums
Nr. 14-1092, 2014. gada 3. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 14-1093, 2014. gada 3. februāra
maksāšanas paziņojums Nr. 14-1094, 2014. gada 3. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 14-1161,
2015. gada 29. oktobra maksāšanas paziņojums Nr. 15-3532, 2015. gada 29. oktobra maksāšanas
paziņojums Nr. 15-3533, 2015. gada 29. oktobra maksāšanas paziņojums Nr. 15-3534, 2015. gada
29. oktobra maksāšanas paziņojums Nr. 15-3535, 2015. gada 29. oktobra maksāšanas paziņojums
Nr. 15-3536, 2016. gada 25. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 16-1054, 2016. gada 25. janvāra
maksāšanas paziņojums Nr. 16-1055, 2016. gada 25. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 16-1056,
2016. gada 25. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 16-1057, 2016. gada 26. janvāra maksāšanas
paziņojums Nr. 16-1145, 2017. gada 26. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 17-1082, 2017. gada
26. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 17-1083, 2017. gada 26. janvāra maksāšanas paziņojums
Nr. 17-1084, 2017. gada 26. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 17-1085, 2017. gada 26. janvāra
maksāšanas paziņojums Nr. 17-1157, 2018. gada 1. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 18-1121,
2018. gada 1. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 18-1122, 2018. gada 1. februāra maksāšanas
paziņojums Nr. 18-1123, 2018. gada 1. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 18-1124 un 2018. gada
1. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 18-1190 nav izpildīti labprātīgi - nav apmaksāti. Tāpat
minētajā brīdinājumā SIA tika piedāvāts veikt nokavētu nodokļu maksājumu samaksu labprātīgi.
Brīdinājums stājās spēkā 2018. gada 14. jūnijā.
SIA minēto brīdinājumu nav apstrīdējusi un nodokļa parādu nav samaksājusi.
Ņemot vērā to, ka ir izpildījušies Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmajā daļā
minētie piespiedu izpildes priekšnoteikumi, Sējas novada domei ir jāuzsāk iepriekš minēto
administratīvo aktu piespiedu izpildi.
SIA uz 2018. gada 19. jūniju ir parādā Sējas novada domes budžetam nekustamā īpašuma
nodokli par zemi 640,84 EUR, nokavējuma naudu 190,86 EUR, kopā 831,70 EUR,, Sējas nov.,
545,26 EUR, nokavējuma naudu 161,88 EUR, kopā 707,14 EUR, Sējas nov., kadastra Nr.
587,68 EUR, nokavējuma naudu 175,04 EUR, kopā 762,72 EUR, Sējas nov., kadastra Nr.
596,57 EUR, nokavējuma naudu 177,68 EUR, kopā 774,25 EUR, Sējas nov., kadastra Nr.
615,24 EUR, nokavējuma naudu 183,24 EUR, kopā 798,48 EUR. Nodokļa parāds kopā
3874,29 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
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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 6 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
piedzīt no SIA:
1.nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 2985,59 EUR, nokavējuma naudu 888,70 EUR, kopā
3874,29 EUR,
pavisam kopā 3874,29 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri euro 29 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.
6. Lēmums- izpildrīkojums “Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā”.
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 6 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava,
Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
6.1.Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz 2018.gada oktobra mēnesim.
7. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
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 6 balsīm par
(Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis), pretnav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
7.1.Atlikt jautājuma izskatīšanu uz 10 mēnešiem- līdz 2019.gada aprīļa mēnesim.
8.Lēmums- izpildrīkojums “Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā”.
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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.
9.Lēmums-izpildrīkojums “Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā” .
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 6 balsīm par
(Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis), pretnav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
9.1.Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz 2018.gada oktobra mēnesim.
atklāti balsojot ar 6 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
Piekrist bez izmaiņām apstiprināt attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības pastāvīgās
komitejas sēdes protokolu Nr.6, izdotu 11.06.2018.
4.§
Izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgās komitejas jautājumu apspriešana.
Jautājumi netika apspriesti, komitejas sēde nenotika.

5.§
Dažādi.
5.1. Jautājuma izskatīšana par līguma laušanu ar SIA par spices izbūvi objektā, Murjāņi,
Sējas novads.
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 6 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
5.1.1.Piekrist lauzt līgumu ar 2018.gada 21.jūniju ar SIA par spices izbūvi Murjāņi, Sējas novads.
5.1.2.Piekrist slēgt līgumu ar SIA par ūdensapgādes urbuma ierīkošanu Murjāņi, Sējas novads par
kopējo summu EUR 2410.32 kopā ar PVN un spiedkatla uzstādīšanu EUR 776.82 kopā ar PVN.
5.2.Jautājuma izskatīšana par pašvaldībai piederošas apdzīvojamās platības- dzīvokļa
“Gundegas 1” dz.11 izīrēšanu SIA vasaras sezonā līdz 2018.gada 30.septembrim.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.
pantu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
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atklāti balsojot ar 6 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
5.2.1.Piekrist izīrēt SIA pašvaldībai piederošo apdzīvojamo platību-dzīvokli “Gundegas 1” dz.11
vasaras sezonā no 2018.gada jūnija līdz 2018.gada 30.septembrim. Sagatavot īres līgumu
parakstīšanai.
5.3. Jautājuma izskatīšana par līguma slēgšanu ar SIA par Murjāņu ciema ūdenssaimniecības
projektēšanu.
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 6 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
5.3.1.Piekrist slēgt līgumu ar SIA par Murjāņu ciema ūdenssaimniecības projektēšanu par summu
EUR 7090,60.
5.4. Jautājuma izskatīšana par Sējas novada vēlēšanu iecirkņa Nr.796 pārcelšanu no kultūras
nama “Loja” uz Sējas novada domes ēku “Jēņi”.
Sakarā ar kultūras nama “Loja” remontu/rekonstrukciju, kur noteikta vēlēšanu iecirkņa
Nr.796 atrašanās vieta, izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz
likuma ,,Par pašvaldībām” 21. panta 25.punktu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, pieņemt Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā lēmumus,
kas saistīti ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas organizēšanu,
atklāti balsojot ar 6 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
5.4.1.Piekrist pārcelt Sējas novada domes vēlēšanu iecirkni Nr.796 no kultūras nama “Loja” uz Sējas
novada domes ēku “Jēņi”, Loja, p/n Murjāņi, LV 2142, 2018.gada septembrī un oktobrī uz laiku,
kamēr notiek gatavošanās vēlēšanām un 13. Saeimas vēlēšanas.
5.5.Jautājuma izskatīšana par līguma slēgšanu ar SIA par ugunsdrošības dīķa projektēšanu
pie kultūras nama “Loja”.
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 6 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Marita Iekļava, Normunds
Kalniņš, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
5.5.1.Piekrist slēgt līgumu ar SIA par ugunsdrošības dīķa projektēšanu pie kultūras nama “Loja” par
summu EUR 1900,00 +PVN.
Sēdes vadītājs Guntis Liepiņš
Protokolists Vita Gulbe
Sēdi slēdz plkst.18.00
Sēdi vadīja novada domes priekšsēdētājs

G.Liepiņš

Sēdi protokolēja novada domes sekretāre

V.Gulbe
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