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Sēdes darba kārtība:
1.Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekšējās domes sēdes lēmumiem. Ziņo G.
Liepiņš.
2. Finansu, sociālo un komunālo jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes protokola
apstiprināšana.
2.1.Jautājuma izskatīšana par finansējuma piešķiršanu vingrošanas nodarbībām.Ziņo G. Liepiņš.
2.2.E.K. iesnieguma izskatīšana par atļauju nomaksāt komunālo pakalpojumu parādu. Ziņo G.
Liepiņš.
2.3.Sējas pamatskolas tūrisma pulciņa vadītājas Evas Jākobsones iesnieguma izskatīšana par
finansiālu atbalstu dalībai Latvijas skolēnu 70. Spartakiādē Jelgavā 23.-24.septembrī. Ziņo G.
Liepiņš.
2.4.Jautājuma izskatīšana par Valsts kontroles Revīzijas ziņojumā konstatēto Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma pārkāpumu saraksta un atbildības
noteikšanu. Ziņo I.Petrova.
2.5.Jautājuma izskatīšana par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā.
Ziņo G.Liepiņš.
2.6.Jautājuma izskatīšana par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības
padomes nolikumā. Ziņo G.Liepiņš.
2.7.Jautājuma izskatīšana par pārstāvja deleģēšanu Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
Uzraudzības padomē.Ziņo G.Liepiņš.
2.8.“SK Krimulda Biedrība” iesnieguma izskatīšana par Sporta centra zāles nomu futbola
nodarbībām.Ziņo G.Liepiņš.
2.9.Sējas Mūzikas un mākslas skolas direktores Ievas Lapšānes iesnieguma izskatīšana par esošo
degvielas limitu maiņu, papildus degvielas limita piešķiršanu un sabiedriskā transporta biļešu
apmaksu pedagogiem. Ziņo G.Liepiņš.
2.10.Īpašumu apsaimniekošanas un komunālās daļas vadītājas Ilzes Vikses iesnieguma izskatīšana
par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas Sējas novada pašvaldības
teritorijā, apstiprināšanu. Ziņo I.Vikse.
2.11. Īpašumu apsaimniekošanas un komunālās daļas vadītājas Ilzes Vikses iesnieguma izskatīšana
par apkures tarifa 2017./2018.g.apkures sezonai apstiprināšanu.Ziņo I.Vikse.
2.12.Jautājuma izskatīšana par grozījumiem Sējas novada domes amatu sarakstā.Ziņo G. Liepiņš.
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2.13.Jautājuma izskatīšana par līguma termiņa pagarināšanu līgumam “Par pakalpojumu sniegšanusadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā ”Getliņi””. Ziņo G. Liepiņš.
2.14.Jautājuma izskatīšana par darbu izpildes termiņa pagarināšanu ar SIA “Nejss”.Ziņo G.Liepiņš.
2.15.Jautājuma izskatīšana par atklātas mutiskas izsoles rīkošanu īpašuma “Lejas Brīvkalni” pārdošanai.
Ziņo G. Liepiņš.
2.16.Biedrības “Pabažu kungi” valdes locekļa Normunda Broka iesnieguma izskatīšana par atļauju
izmantot Sējas novada sporta centru futbola treniņiem. Ziņo G.Liepiņš.
2.17.Jautājuma izskatīšana par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
SIA “Ardeks Ražošana”.Ziņo G.Liepiņš.
3.Attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības komitejas sēdes protokola apstiprināšana.
3.1. Zemes piešķiršana lietošanā.
3.1.1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu īpašumam “Salāti”.
3.1.2. Par īres līguma pagarināšanu d/s “Ābelīte”.
3.1.3.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
3.2.Dažādi.
3.2.1.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam.
3.2.2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam.
4. Izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgās komitejas jautājumu apspriešana. Ziņo N. Broks.
Sēdē piedalās 7 deputāti: Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Staņislava Vērdiņa, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Ivars Keviešens.
Sēdē nepiedalās deputāti: Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš ( darba apstākļu dēļ).
Sēdē piedalās domes darbinieki: galvenā grāmatvede Biruta Martinova, kom.dienesta vadītāja
I.Vikse, juriskonsulte E.Bērziņa, izpilddirektors G.Jākobsons, lauku att.spec.Liona Barone.
Uzaicināts: sporta centra direktors Gints Bitītis.
Protokolē: novada domes sekretāre-Vita Gulbe.
Sēdi sāk plkst.16.08

1.§
Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekšējās domes sēdes lēmumiem.
( Ziņo G.Liepiņš)
G.Liepiņš – sācies jaunais mācību gads, pašlaik pašvaldībā problēmas ar darbiniekiem slimības dēļ.
Finanšu atskaite uz 01.09.2017.- iekasēti 70% no plānotā, iedzīvotāju ienākuma nodoklis iekasēts
65.91%, nekustamā īpašuma nodoklis 113%, sūtām atgādinājumus parādniekiem.Izdevumi sastāda
47.4%, atlikums pamatbudžetā 1 058 000,- EUR, jo veidojam uzkrājumu iesāktajiem projektiemceļu remontam, Lojas kultūras nama remontam.Pabeigta Lojas sporta laukuma izbūves 2.kārta,
26.septembrī LAD veiks pārbaudi šim projektam.Kultūras namam drīz varētu sākt siltināšanas
darbus.Kārtojam pašvaldības īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.Izglītības un zinātnes ministrija
gatavojas nodod bez atlīdzības pašvaldības īpašumā Klintslejas 4 inženiertīklus.
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.4, izdotu 13.09.2017.
G.Liepiņš – komiteja:
1.Iesniegumu izskatīšana.
1.1.

Izskatīja jautājumu par finansējuma piešķiršanu senioru vingrošanas nodarbībām.
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Sējas novada dome ir saņēmusi Pabažu kultūras nama vadītājas Ritas Celmas un senioru biedrības
“Pīlādzis” iesniegumus ar lūgumu rast iespēju finansēt senioriem 70 vingrošanas nodarbības
fizioterapeites Gitas Ginteres- Kikustes vadībā.
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, Staņislava Vērdiņa, Astrīda
Pastare, Marita Iekļava, Normunds Broks, Ivars Keviešens), pret- nav, atturas-nav, nolemj:
1. Piešķirt finansējumu vingrošanas nodarbībām senioriem, kuras vadīs fizioterapeite Gita GintereKikuste, kopā 70 nodarbības, samaksa par nodarbībām EUR 2030,00. Nodarbību sākums
01.11.2017.
1.2. Izskatīja E.K. iesniegumu par atļauju nomaksāt komunālo pakalpojumu parādu līdz 31.12.2017.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.punktu, kurš nosaka, ka, pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: organizēt 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 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Staņislava Vērdiņa, Astrīda Pastare,
Marita Iekļava, Normunds Broks, Ivars Keviešens), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Atļaut nomaksāt E.K. komunālo pakalpojumu parādu EUR 545,42 apmērā līdz 31.12.2017.,
neaprēķinot komunālo pakalpojumu soda naudu no 01.09.2017.
1.3. Izskatīja Sējas pamatskolas tūrisma pulciņa vadītājas Evas Jākobsones iesniegumu par
finansiālu atbalstu Latvijas skolēnu 70.Spartakiādē sporta tūrismā.
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, Staņislava Vērdiņa, Astrīda
Pastare, Marita Iekļava, Normunds Broks, Ivars Keviešens), pret- nav, atturas-nav, nolemj:
1. Piekrist finansiāli atbalstīt 3 komandu (15 cilv.) startu Latvijas skolēnu 70.Spartakiādē sporta
tūrismā, kas notiks no 23.09.2017.līdz 24.09.2017., Jelgavā. Kopējais finansiālais atbalsts EUR
150,00 , kā arī nodrošināt ar transportu.
1.4. Izskatīja Valsts kontroles Revīzijas ziņojumā konstatēto Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma pārkāpumu sarakstu un atbildības noteikšanu.
I.Petrova-Valsts kontrole, veicot revīziju Sējas novada domē, ir sagatavojusi ziņojumu par revīzijas
rezultātiem. Papildus revīzijas ziņojumam, Sējas novada domei ir iesniegts revīzijas ziņojumā
konstatēto Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma pārkāpumu
saraksts, kurā ir uzskaitīti pieci konstatētie pārkāpumi amatpersonu rīcībā. Līdz ar iepriekš minēto,
Sējas novada domei ir jālemj par koleģiālas institūcijas locekļu atbildību.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 15. panta pirmā un
otrā daļa nosaka atbildību par šā likuma noteikumu izpildi, proti:
(1) Personas, kuras pārkāpušas Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.—12.panta noteikumus, saucamas pie likumā noteiktās atbildības. Ja minētos
noteikumus pārkāpusi koleģiāla institūcija, saucot pie atbildības šīs institūcijas locekļus, ņem vērā
attiecīgā likuma noteikumus par koleģiālas institūcijas locekļu atbildību.
(2) Ja Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma pārkāpumus
konstatējusi Valsts kontrole, veicot revīziju, revidējamā vienība vai tās augstāka iestāde vai
amatpersona piecu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Valsts kontroles lēmums par revīzijas
ziņojuma apstiprināšanu, informē Valsts kontroli par šā panta pirmajā daļā minēto personu atbildības
izvērtēšanas rezultātiem.
Kā arī, vadoties no Valsts kontroles 2016.gadā izstrādātajām vadlīnijām un metodiskajiem
noteikumiem par amatpersonu atbildību un tās izvērtēšanu, secināms, ka atbildība darbiniekam
nosakāma, pamatojoties uz Darba likumu.
G.Bitītis- bija vairāki gadījumi, kad izrakstot rēķinus par sporta centra nomu, izrakstīja kopīgu rēķinu
gan par viesnīcas pakalpojumiem, gan ēdināšanu, vajadzēja atsevišķus rēķinus, jo šiem pakalpojumu
veidiem ir dažāda PVN piemērošana , viesnīcas pakalpojumiem 12%, ēdināšanai 21%.Viesnīcā ir 31
vieta, reizēm dzīvojuši vairāk cilvēki-40, kas izmitināti klasēs, jo teorētiski gribējām, kā
labāk.Pārkāpums ir arī darbinieku ēdināšana par pašizmaksu.
G.Liepiņš- šobrīd rēķinus rakstām precīzi pēc domes lēmumiem.
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E.Bērziņa- konkrēti nosaukti 5 pārkāpumu veidi sadaļā-vai maksa par pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem ir ekonomiski pamatota un atbilst normatīvo aktu prasībām.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju un pamatojoties uz Darba likuma 90.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka par noteiktās darba kārtības vai darba līguma pārkāpšanu darba devējs darbiniekam var izteikt
rakstveida piezīmi vai rājienu, minot tos apstākļus, kas norāda uz pārkāpuma izdarīšanu., atklāti balsojot ar 6
balsīm par ( Inta Petrova, Staņislava Vērdiņa, Astrīda Pastare, Marita Iekļava, Normunds Broks, Ivars
Keviešens), pret- nav, balsošanā nepiedalās 1-G.Liepiņš, nolemj:
1. izteikt Sējas novada domes priekšsēdētājam Guntim Liepiņam rājienu par Valsts kontroles
ziņojumā konstatētajiem pārkāpumiem;
2. izteikt Sējas novada Sporta centra direktoram Gintam Bitītim rājienu par Valsts kontroles
ziņojumā konstatētajiem pārkāpumiem.
1.5. Izskatīja jautājumu par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā.
Izskatījusi Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes ierosinājumu veikt grozījumus tās nolikumā,
Sējas novada Dome konstatēja, ka
1. Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir dibināta 2009.gada
kā Pierīgas reģiona Ādažu novada, Babītes novada, Baldones novada, Garkalnes novada,
Krimuldas novada, Inčukalna novada, Mālpils novada, Mārupes novada, Ropažu novada,
Saulkrastu novada, Sējas novada, Siguldas novada, Stopiņu novada, (turpmāk tekstā – dibinātāji)
pašvaldību dibināta patstāvīga kopīgās sadarbības iestāde, lai veiktu dibinātājiem kopīgus
uzdevumus, organizētu un sniegtu pakalpojumus izglītības, kultūras un sporta jomā.
2. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 99.pantu kopīgu uzdevumu risināšanai pašvaldības,
savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgas iestādes. Šādas iestādes darbojas uz attiecīgo domju
apstiprināta nolikuma pamata. Nolikums nosaka pašvaldību kopīgās iestādes (turpmāk — kopīgā
iestāde) kompetenci, tās finansēšanas, uzraudzības, likvidēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā
notiek izstāšanās no kopīgās iestādes, un citus pašvaldību kopīgās iestādes darbības jautājumus.
3. Saskaņā ar Pārvaldes nolikuma 8. sadaļas 2. punktu jebkādi grozījumi un papildinājumi nolikumā
var tikt izdarīti tikai vienojoties visiem dibinātājiem un tie tiek apstiprināti tādā pašā kārtībā, kā
tiek apstiprināts šis nolikums. Grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad tos ir apstiprinājuši visi
dibinātāji.
Ievērojot minēto, un, pamatojoties uz Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma 8. sadaļas 2.
punktu, likuma “Par pašvaldībām” 99.pantu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova,
Staņislava Vērdiņa, Astrīda Pastare, Marita Iekļava, Normunds Broks, Ivars Keviešens), pret- nav,
atturas- nav, nolemj:
1.
Apstiprināt sekojošus grozījumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā:
1) Grozīt 2. sadaļas 2.1.7.2. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„2.1.7.2. izstrādāt izglītības iestāžu pedagogu tālākizglītības A programmas, izsniedzot
profesionālās kompetences pilnveidi apliecinošu dokumentu;”;
2) Grozīt 2. sadaļas 3. 2.1.12. punktu un izteikt šādā redakcijā:
“2.1.12. koordinēt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu dibinātājpašvaldību
izglītības iestādēs , t.sk. apkopojot IZM pieprasīto informāciju par pedagogiem, kuri pretendē
un ir ieguvuši profesionālās kvalitātes pakāpes;”;
3) Svītrot nolikuma 2.sadaļas 2.1.13.punktu;
4) Grozīt pārvaldes nolikuma 3. sadaļas 4.3. punktu un izteikt šādā redakcijā:
„4.3. slēgt darba un uzņēmuma līgumus, bez Uzraudzības padomes akcepta slēgt saimnieciskos
līgumus, ja darījuma kopsumma nepārsniedz 4500.00 EURO (četri tūkstoši pieci simti EURO, 00
centi ) ( bez PVN), nomas vai īres līgumus, kā arī citus atlīdzības un/vai bezatlīdzības līgumus,
izsniedz pilnvaras, apstiprina amatu aprakstus u.c.;”
5) Grozīt 5. sadaļas 7. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„7. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību par ceturkšņa finanšu pārskata sagatavošanu
un iesniegšanu, iekļaut Pārvaldes mēneša , ceturkšņa un gada finanšu pārskatus Sējas novada
pašvaldības konsolidētajā finanšu pārskatā.”
1.6.

Izskatīja jautājumu par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības
padomes nolikumā.
Izskatījusi Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes ierosinājumu veikt grozījumus tās
Uzraudzības padomes nolikumā, Sējas novada Dome konstatēja, ka
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1)

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir dibināta 2009.gada
kā Pierīgas reģiona Ādažu novada, Babītes novada, Baldones novada, Garkalnes novada,
Krimuldas novada, Inčukalna novada, Mālpils novada, Mārupes novada, Ropažu novada,
Saulkrastu novada, Sējas novada, Siguldas novada, Stopiņu novada, (turpmāk tekstā – dibinātāji)
pašvaldību dibināta patstāvīga kopīgās sadarbības iestāde, lai veiktu dibinātājiem kopīgus
uzdevumus, organizētu un sniegtu pakalpojumus izglītības, kultūras un sporta jomā.
2) 2009.gadā tika nodibināta Pārvaldes Uzraudzības padome, kura ir koleģiāla iestāde, kas izveidota
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 99.1.pantu un tā īsteno Pārvaldes darbības uzraudzību.
3) Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 99.pantu kopīgu uzdevumu risināšanai pašvaldības,
savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgas iestādes.
4) Tā paša likuma 99.1.panta pirmā otrā daļa noteic, ka kopīgās iestādes pārraudzību šo iestādi
izveidojušās pašvaldības īsteno ar uzraudzības padomes starpniecību. Ja pašvaldības izveido
vairākas kopīgās iestādes, to pārraudzībai var izveidot vienu uzraudzības padomi. Uzraudzības
padomes sastāvā ir vismaz trīs locekļi, bet ne mazāk par kopīgo iestādi veidojošo pašvaldību
skaitu. Katra pašvaldība darbam uzraudzības padomē deleģē domes priekšsēdētāja vietnieku, kā
arī pēc saviem ieskatiem — citas amatpersonas.
Atbilstoši tā paša likuma panta ceturtajai daļai Uzraudzības padome darbojas saskaņā ar attiecīgo
pašvaldību domju apstiprinātu nolikumu, kurā reglamentē uzraudzības padomes kompetenci un
darbības kārtību, kā arī padomes priekšsēdētāja izraudzīšanās kārtību, padomes locekļu tiesības,
pienākumus un aizvietošanas kārtību.
Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 991.panta ceturto daļu, atklāti balsojot ar 7
balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Staņislava Vērdiņa, Astrīda Pastare, Marita Iekļava,
Normunds Broks, Ivars Keviešens), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
apstiprināt sekojošus grozījumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomes
nolikumā:
1.7. Papildināt 2. sadaļas 1. punktu ar teikumu šādā redakcijā:
„Līdz ar jaunu domes sasaukumu lēmums par Uzraudzības padomes locekļa izvirzīšanu tiek
pieņemts atkārtoti, ne vēlāk kā līdz 01.oktobrim.”
1.8. Grozīt nolikuma 2. sadaļas 3. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„ 3. Uzraudzības padomes priekšsēdētāju ar balsu vairākumu atklātā balsojumā ievēl uz
sasaukuma domes termiņa pilnvaru laiku.”
1.9. Grozīt nolikuma 3. sadaļas 2.3.. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„2.3. izskata Pārvaldes priekšnieka lūgumu slēgt līgumu par pakalpojuma saņemšanu, ja
noslēdzamā līguma summa pārsniedz - 4500.00 EURO ( četri tūkstoši pieci simti EURO, 00 centi )
( bez PVN).”
1.7. Izskatīja jautājumu par pārstāvniecību Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
Uzraudzības padomē.
Izskatījusi Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes ierosinājumu izvirzīt Sējas novada Domes
pārstāvi darbam Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomes sastāvā, Sējas
novada Dome konstatēja, ka
1) Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir dibināta 2009.gada
kā Pierīgas reģiona Ādažu novada, Babītes novada, Baldones novada, Garkalnes novada,
Krimuldas novada, Inčukalna novada, Mālpils novada, Mārupes novada, Ropažu novada,
Saulkrastu novada, Sējas novada, Siguldas novada, Stopiņu novada, (turpmāk tekstā – dibinātāji)
pašvaldību dibināta patstāvīga kopīgās sadarbības iestāde, lai veiktu dibinātājiem kopīgus
uzdevumus, organizētu un sniegtu pakalpojumus izglītības, kultūras un sporta jomā.
2) 2009.gadā tika nodibināta Pārvaldes Uzraudzības padome, kura ir koleģiāla iestāde, kas izveidota
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 99.1.pantu un tā īsteno Pārvaldes darbības uzraudzību.
3) Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 99.pantu kopīgu uzdevumu risināšanai pašvaldības,
savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgas iestādes.
4) Tā paša likuma 99.1.panta pirmā otrā daļa noteic, ka kopīgās iestādes pārraudzību šo iestādi
izveidojušās pašvaldības īsteno ar uzraudzības padomes starpniecību. Ja pašvaldības izveido
vairākas kopīgās iestādes, to pārraudzībai var izveidot vienu uzraudzības padomi. Uzraudzības
padomes sastāvā ir vismaz trīs locekļi, bet ne mazāk par kopīgo iestādi veidojošo pašvaldību
skaitu. Katra pašvaldība darbam uzraudzības padomē deleģē domes priekšsēdētāja vietnieku, kā
arī pēc saviem ieskatiem — citas amatpersonas.
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Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 99.1.pantu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par
(Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Staņislava Vērdiņa, Astrīda Pastare, Marita Iekļava, Normunds Broks,
Ivars Keviešens), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Deleģēt darbam Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomē Sējas
novada Domes priekšsēdētāju Gunti Liepiņu.
1.8. Izskatīja “SK KRIMULDA BIEDRĪBA”, reģ.Nr.40008231231, valdes locekļa Māra Čakara
iesniegumu par Sējas novada sporta centra halles nomu futbola nodarbību organizēšanai.
Sējas novada dome saņēmusi biedrības “SK KRIMULDA” valdes locekļa M.Čakara iesniegumu ar
lūgumu iznomāt Sējas novada sporta centra halli futbola nodarbību organizēšanai Sējas novada
bērniem un jauniešiem.
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, Staņislava Vērdiņa, Astrīda Pastare,
Marita Iekļava, Kristaps Lūsis, Ivars Keviešens), pret- nav, atturas-nav, nolemj:
2.8./1.8.1.Piekrist iznomāt Sējas novada sporta centra halli futbola nodarbību organizēšanai Sējas novada
bērniem un jauniešiem, slēdzot telpu nomas līgumu ar “SK KRIMULDA BIEDRĪBA” pēc Sējas novada
domes noteiktā tarifa.
1.9.Izskatīja Sējas Mūzikas un Mākslas skolas direktores Ievas Lapšānes iesniegumu par esošo
degvielas limitu maiņu un papildus degvielas limitu piešķiršanu, un sabiedriskā transporta biļešu
apmaksu pedagogiem ar 01.09.2017., sakarā ar skolas pedagogu maiņu.
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 7
balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Staņislava Vērdiņa, Astrīda Pastare, Marita Iekļava,
Normunds Broks, Ivars Keviešens), pret-nav, atturas-nav, nolemj:
1. piešķirt Sējas Mūzikas un Mākslas skolas pedagoģei M.J. 35 l dīzeļdegvielas (automašīna
VOLKSWAGEN GOLF PLUS, ar vid.patēriņu 6l/100km ar 2017.gada 1.septembri;
2. piešķirt Sējas Mūzikas un Mākslas skolas pedagoģei E.K. 35 l dīzeļdegvielas (automašīna
VOLVO V70 (patapinājums), ar vid.patēriņu 5,5l/100km ar 2017.gada 1.septembri;
3. apmaksāt Sējas Mūzikas un Mākslas skolas pedagoģei M.Ķ. sabiedriskā transporta izdevumus
maršrutā Rīga- Internātskola- Loja turp un atpakaļ ar 2017.gada 1.septembri.
1.10. Izskatīja Īpašumu apsaimniekošanas un komunālās daļas vadītājas Ilzes Vikses iesniegumu par
Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas Sējas novada pašvaldības
teritorijā, apstiprināšanu.
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 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Staņislava Vērdiņa, Astrīda Pastare,
Marita Iekļava, Normunds Broks, Ivars Keviešens), pret-nav, atturas-nav, nolemj:
1. piekrist apstiprināt Sējas novada domes “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika Sējas novada pašvaldības teritorijā”( pielikumā).
Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika
Sējas novada pašvaldībā
I. Tarifa aprēķināšanas vispārīgie noteikumi
1. Tarifu siltumapgādes pakalpojumiem aprēķina pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas 2010.gada 14.aprīļa padomes lēmumu Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika”.
2. Metodika nosaka kārtību, kādā pašvaldība aprēķina tarifu šādiem regulējamiem siltumenerģijas apgādes
pakalpojumiem: siltumenerģijas ražošanai, siltumenerģijas pārvadei un sadalei un siltumenerģijas
tirdzniecībai. Tarifu aprēķina visiem regulējamiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumiem kopā,
neizdalot nevienu no siltumenerģijas apgādes pakalpojumiem atsevišķi.
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3. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumus Sējas novada dome nodrošina Sējas novada Lojas ciemā un Pabažu
ciemā.
II . Tarifā iekļaujamās izmaksas
1. Tarifa izmaksu daļas galvenie posteņi pa izmaksu grupām ir šādi:
1) Ar pakalpojuma sniegšanu tieši saistīto pamatlīdzekļu uzturēšanas un citas izmaksas:
- ēku, būvju uzturēšana,
- iekārtu un mehānismu uzturēšana,
- materiālu un remontdarbu izmaksas,
- pamatlīdzekļu nolietojums,

2) Autotransporta izdevumi:

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

- degviela,
- remonti,
- apdrošināšana,
- transportlīdzekļu ikgadējā nodeva un tehniskā apskate;
Elektroenerģijas izmaksas iekārtu un mehānismu darbināšanai;
Darba samaksa un VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) darbiniekiem, kas tieši
saistīti ar pakalpojumu sniegšanu (atbildīgais par katlu mājām);
Dabas resursu nodoklis;
Kurināmā izmaksas;
Ūdens un kanalizācijas izmaksas siltuma cirkulācijas nodrošināšanai;
Citas mainīgās un fiksētās izmaksas;
Administratīvie izdevumi, kas ietver ar siltumenerģijas ražošanu saistītos izdevumus un ar klientu
apkalpošanu saistītos izdevumus:
- administratīvo un apkalpojošo darbinieku darba samaksa un VSAOI
- administratīvo ēku uzturēšana;
- pasta un sakaru izdevumi;
- kancelejas un saimniecības preču iegāde;
- kvalifikācijas kursi.

2. Tarifa aprēķināšanai izmanto Sējas novada pašvaldības grāmatvedības datorprogrammā „Pakalns”
uzskaitītos tikai ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu saistītos izdevumus un budžetā prognozētos ar
pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus:
Apkures tarifā Lojas/Pabažu ciemā iekļautās vērtības
Izmaksu veids
Izmaksās iekļauto
(T – tiešās
Izmaksu postenis
skaitlisko vērtību
Piezīmes
Aavots (EKK kodi)
attiecināmās)
Darba samaksa:
Administrācija
A
1100
Santehniķis
A
1100
Atbild. par katlu mājām
T
1100
D/d soc. nodoklis
T; A
1200
Izdevumi:
Gāze
Elektrība
Cenu pieaugums 10%
Darbinieku apmācības izdevumi
Degviela, eļļa
Iekārtu, inventāra un aparatūras
remonts, tehniskā apkalpošana
Ēku, būvju uzturēšanas un remonta

T
T

23211
2223
Gāzei un
elektrībai

T; A
T
T
T
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2112; 2279
2322
2243; 2353
2241; 2244; 2351

pakalpojumi, remontmateriāli
Dabas resursu nodoklis
Nodokļi
PL nolietojums
Pasta, telefona un citi sakaru
izdevumi
Bankas pakalpojumi
Iestādes administratīvie izdevumi
Transportlīdzekļa uzturēšana un
remonts, apdrošināšana
Iestādes uzturēšanas izdevumi
Datorprogrammu uzturēšanas
izdevumi
Kancelejas preces
Inventāra iegāde
Saimniecības preces

T
T
T
A

2515
2512
52121; 52321; 52381
2210

A
A
A

2236
2239
2242; 2247; 2354

A
A

2249
2251

A
A
A

2311
2312
2352

3. Aprēķinos tiek iekļautas izmaksas, kas tieši attiecas uz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniegšanu un
4.
5.
6.
7.
8.

ir pamatotas.
Visus attiecināmos izdevumus rēķina, ņemot 30% (visu pašvaldības sniegto pakalpojumu daļa, kas
attiecināma uz tarifiem) no kopējās attiecināmo izdevumu summas un dalot to ar 7 (tarifu skaits), un
reizinot ar 6 (siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas periods [mēneši]).
Tarifu aprēķina, balstoties uz izmaksām viena pilna gada laikā (no iepriekšējā gada 01.09 līdz tekošā gada
31.08).
Siltumenerģijas ražošanai Pabažu un Lojas ciemos izmanto gāzi. Gāzes cenas tiek noskaidrotas iepirkuma
procedūras rezultātā.
Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu nemaina biežāk kā 1 reizi gadā – to pārskata katru gadu līdz
01.oktobrim.
Pēc apkures sezonas beigām, līdz tekošā gada 20.09., tiek veikts apkures tarifa pārrēķins, pamatojoties uz
reālajām siltumenerģijas apgādes pakalpojuma sniegšanas izmaksām un pakalpojuma sniegšanas periodu.
Ja siltumenerģijas apgādes pakalpojuma saņēmējiem izveidojusies pārmaksa, tā tiek novirzīta nākamās
apkures sezonas siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izdevumu segšanai.
III. Aprēķinā iekļautais siltumapgādes apjoms

1. Tarifa aprēķināšanai pašvaldība izmanto kopējo piegādāto siltumenerģijas daudzumu, kuru nosaka,
pamatojoties uz iepriekšējā gada faktiskajiem rādītājiem un kārtējā gada prognozi.
2. Ja siltumenerģijas pakalpojumu lietotājam ir uzstādīts skaitītājs, datus par piegādāto siltumenerģijas
daudzumu iegūst no katra siltumenerģijas apgādes pakalpojuma saņēmēja skaitītāja. Līdz brīdim, kad
visiem siltumenerģijas pakalpojumu saņēmējiem ir uzstādīts skaitītājs, datus par siltumenerģijas apgādes
apjomu iegūst no katra siltumenerģijas ražotāja:
SQ – kopējais piegādātais siltumenerģijas daudzums.
SQ = patērētais kurināmā daudzums * kurināmā siltuma atdeves koeficients * katla lietderības koeficients.
3. Ja ēkai uzstādīts kopējais siltumenerģijas skaitītājs ievadā, bet katram siltumenerģijas pakalpojumu
lietotājam šajā ēkā nav uzstādīts atsevišķs skaitītājs, tad katra siltumenerģijas pakalpojumu lietotāja
patērēto siltumenerģijas daudzumu aprēķina, ievada siltumenerģijas skaitītāja rādījumu dalot uz kopējo
ēkas platību (m2) un pēc tam reizinot ar atsevišķa siltumenerģijas pakalpojumu lietotāja dzīvokļa platību.
IV. Siltumapgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšana
1. Euro/MWh
Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu (euro/MWh) pašvaldība aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
ST = SI / SQ , kur
ST – siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs (euro/MWh);
SI – siltumenerģijas apgādes pakalpojuma kopējās izmaksas (euro);
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SQ – kopējais piegādātais siltuma daudzums (MWh).
2. Euro/m2
Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu (euro/m2) pašvaldība aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
ST = SI/(Pl.x6mēn.) , kur
ST – siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs (euro/ m2);
SI – siltumenerģijas apgādes pakalpojuma kopējās izmaksas (euro);
Pl – apkurināmā platība (m2) pēc māju inventarizācijas lietām.
V. Noslēguma jautājumi
1. Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika stājas spēkā tās apstiprināšanas brīdī.
Sējas novada domes priekšsēdētājs

Guntis Liepiņš

1.11. Izskatīja Īpašumu apsaimniekošanas un komunālās daļas vadītājas Ilzes Vikses iesniegumu par
apkures tarifa 2017./2018.g. apkures sezonai apstiprināšanu un apkures tarifa pārrēķinu
2016./2017.g. apkures sezonai.
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 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Staņislava Vērdiņa, Astrīda Pastare,
Marita Iekļava, Normunds Broks, Ivars Keviešens), pret-nav, atturas-nav, nolemj:
1. apstiprināt apkures tarifu 2017./2018.g. apkures sezonai:
Lojas ciems
– 47.76 euro/MWh +PVN;
Lojas ciems
–1.44 euro/m2 +PVN;
Pabažu ciems
Pabažu ciems

– 54.85 euro/MWh + PVN;
– 1.79 euro/ m2 + PVN.

2. apstiprināt apkures tarifa pārrēķinu 2016./2017.g. apkures sezonai:
Lojas ciems
– 44.24 euro/MWh +PVN;
Lojas ciems
–1.14 euro/m2 +PVN;
Pabažu ciems
– 51.01 euro/MWh + PVN;
Pabažu ciems
– 1.43 euro/ m2 + PVN.
Siltumapgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšana:
ST = SI / SQ, kur
ST –
SI –
SQ -

siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs [euro/MWh];
siltumenerģijas apgādes pakalpojuma kopējās izmaksas [euro];
kopējais piegādātais siltuma daudzums [MWh].

SQ = patērētais kurināmā daudzums [m3] * kurināmā siltuma atdeves koeficients * katla lietderības
koeficients [MWh}
Lojas ciems 2017./2018.g.:
SI [EUR]
SQ [MWh]
gāzes daudzums [m3]
gāzes siltumatd.koef. [kWh]
katla lietderības koef.
ST [EUR/MWh]

25911.27
542.55
61013.00
9.4
0.946
47.76
9

ST = 25911.27 / 542.55 = 47.76 euro/MWh
Pabažu ciems 2017./2018.g.:
SI [EUR]
SQ [MWh]
gāzes daudzums [m3]
gāzes siltumatd.koef. [kWh]
katla lietderības koef.
ST [EUR/MWh]

8622.48
157.19
17677.00
9.4
0.946
54.85

ST = 8622.48 / 157.19 = 54.85 euro/MWh
Apkures tarifa aprēķins Lojas ciemā 2017./2018.g apkures sezonai
EURO
Darba samaksa:
Administrācija
710.72
Santehniķis
186.01
Atbild.par katlu mājām
281.49
D/d.soc.nodoklis
277.94
veselības apdrošināšana
13.72
Kopā algas:
1469.89

Piezīmes

Izdevumi Lojas ciemā:
Gāze
Elektrība

18618.18 Bez PVN 21%
467.78

Cenu pieaugums 10%
Darbinieku apmācības izdevumi

1908.596 Gāzei un elektrībai
0.08

Degviela, eļļa

7.7

Iekārtu, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā
apkalpošana

67.86 MRK apkopes

Ēku, būvju uzturēšanas un remonta pakalpojumi,
remontmateriāli
Dabas resursu nod.
Nodokļi
PL nolietojums
Pasta, telefona un citi sakaru izdevumi
Bankas pakalpojumi
Iestādes administratīvie izdevumi
Transportlīdzekļa uzturēšana un remonts, apdrošināšana
Iestādes uzturēšanas izdevumi
Datorprogrammu uzturēšana
Kancelejas preces
Inventāra iegāde
Saimniecības preces
Kopā izdevumi:
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19.82
478.77
4.64
2827.2
3.93
0.51
6.06
4.34
1.33
1.29
10.93
3.08
9.29
24441.39

Pavisam kopā:

25911.27

2

m
Apkures periods (mēneši)

3002.23
6
Tarifs EUR/m2

1.44

bez PVN

Apkures tarifa aprēķins Pabažu ciemā 2017./2018.g apkures sezonai
EURO
Darba samaksa:
Administrācija
710.72
Santehniķis
186.01
Atbild.par katlu mājām
281.49
D/d.soc.nodoklis
277.94
Veselības apdrošināšana
13.72
Kopā algas:
1469.89
Izdevumi Pabažu ciemā:
Gāze
Elektrība

Piezīmes

5408.89 Bez PVN 21%
640.41

Cenu pieaugums 10%
Darbinieku apmācības izdevumi

604.93
0.14

Degviela, eļļa

35.88

Iekārtu, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

77.17 MRK apkopes

Ēku, būvju uzturēšanas un remonta pakalpojumi, remontmateriāli
Dabas resursu nod.
Nodokļi
PL nolietojums
Pasta, telefona un citi sakaru izdevumi
Bankas pakalpojumi
Iestādes administratīvie izdevumi
Transportlīdzekļa uzturēšana un remonts, apdrošināšana
Iestādes uzturēšanas izdevumi
Datorprogrammu uzturēšana
Kancelejas preces
Inventāra iegāde
Saimniecības preces
Kopā izdevumi:

16.93
0
1.72
332.64
3.93
0.39
6.06
5.11
1.39
1.29
11.39
3.08
1.24
7152.59

Pavisam kopā:

8622.48

m2
Apkures periods (mēneši)

803
6
Tarifs EUR/m2

Pārrēķins Lojas ciems 2016./2017.g.:
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1.79

bez PVN

SI [EUR]
SQ [MWh]
gāzes daudzums [m3]
gāzes siltumatd.koef. [kWh]
katla lietderības koef.
ST [EUR/MWh]

24002.68
542.55
61013.00
9.4
0.946
44.24

ST = 24002.68 / 542.55 = 44.24 euro/MWh
Pārrēķins Pabažu ciems 2016./2017.g.:
SI [EUR]
8017.55
SQ [MWh]
157.19
gāzes daudzums [m3]
17677.00
gāzes siltumatd.koef. [kWh]
9.4
katla lietderības koef.
0.946
ST [EUR/MWh]

51.01

ST = 8017.55 / 157.19 = 51.01 euro/MWh
Apkures tarifa pārrrēķins Lojas ciemā 2016./2017.g apkures sezonai
EURO
Darba samaksa:
Administrācija
710.72
Santehniķis
186.01
Atbild.par katlu mājām
281.49
D/d.soc.nodoklis
277.94
veselības apdrošināšana
13.72
Kopā algas:
1469.89
Izdevumi Lojas ciemā:
Gāze
Elektrība

Piezīmes

18618.18 Bez PVN 21%
467.78

Cenu pieaugums 10%
Darbinieku apmācības izdevumi

Gāzei un elektrībai
0.08

Degviela, eļļa

7.7

Iekārtu, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā
apkalpošana

67.86 MRK apkopes

Ēku, būvju uzturēšanas un remonta pakalpojumi,
remontmateriāli
Dabas resursu nod.
Nodokļi
PL nolietojums
Pasta, telefona un citi sakaru izdevumi
Bankas pakalpojumi

19.82
478.77
4.64
2827.2
3.93
0.51
12

Iestādes administratīvie izdevumi
Transportlīdzekļa uzturēšana un remonts, apdrošināšana
Iestādes uzturēšanas izdevumi
Datorprogrammu uzturēšana
Kancelejas preces
Inventāra iegāde
Saimniecības preces
Kopā izdevumi:

6.06
4.34
1.33
1.29
10.93
3.08
9.29
22532.79

Pavisam kopā:

24002.68

2

m
Apkures periods (mēneši)

3010.13
7
Tarifs EUR/m2

1.14

bez PVN

Apkures tarifa pārrēķins Pabažu ciemā 2016./2017.g apkures sezonai
EURO
Darba samaksa:
Administrācija
710.72
Santehniķis
186.01
Atbild.par katlu mājām
281.49
D/d.soc.nodoklis
277.94
Veselības apdrošināšana
13.72
Kopā algas:
1469.89
Izdevumi Pabažu ciemā:
Gāze
Elektrība

Piezīmes

5408.89 Bez PVN 21%
640.41

Cenu pieaugums 10%
Darbinieku apmācības izdevumi

0.14

Degviela, eļļa

35.88

Iekārtu, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

77.17 MRK apkopes

Ēku, būvju uzturēšanas un remonta pakalpojumi, remontmateriāli
Dabas resursu nod.
Nodokļi
PL nolietojums
Pasta, telefona un citi sakaru izdevumi
Bankas pakalpojumi
Iestādes administratīvie izdevumi
Transportlīdzekļa uzturēšana un remonts, apdrošināšana
Iestādes uzturēšanas izdevumi
Datorprogrammu uzturēšana
Kancelejas preces
Inventāra iegāde
Saimniecības preces
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16.93
0
1.72
332.64
3.93
0.39
6.06
5.11
1.39
1.29
11.39
3.08
1.24

Kopā izdevumi:

6547.66

Pavisam kopā:

8017.55

m2
Apkures periods (mēneši)

803
7
Tarifs EUR/m2

1.43

bez PVN

1.12.Izskatīja jautājumu par grozījumu izdarīšanu Sējas novada domes amatu sarakstā, kas
apstiprināts Sējas novada domes 20.12.2016. sēdē, kas stājas spēkā ar 2017.gada 01.janvāri.
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 7
balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Staņislava Vērdiņa, Astrīda Pastare, Marita Iekļava,
Normunds Broks, Ivars Keviešens), pret-nav, atturas-nav, nolemj:
1. papildināt Sējas novada domes 01.01.2017.amata saraksta Sporta centra darbinieku sarakstu ar
jaunu amata vietu- Cīņas sporta veidu treneris, nosakot atalgojumu 650,00 EUR mēnesī ar
2017.gada 20.septembri.
2. izdarīt izmaiņas Sējas novada domes 01.01.2017.amata saraksta 93.punktam, nosakot
datorspeciālistam amata atlīdzību 947,00 EUR mēnesī ar 2017.gada 20.septembri.
1.13.Izskatīja jautājumu par līguma termiņa pagarināšanu līgumam “Par pakalpojumu sniegšanu sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Getliņi””.
Sējas novada dome ir saņēmusi elektronisku vēstuli no SIA “Getliņi EKO” ar lūgumu noslēgt
vienošanos, par 23.11.2010.līguma “Par pakalpojumu sniegšanu - sadzīves atkritumu apglabāšanu
poligonā “Getliņi”” termiņa pagarināšanu.
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 7
balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Staņislava Vērdiņa, Astrīda Pastare, Marita Iekļava,
Normunds Broks, Ivars Keviešens), pret-nav, atturas-nav, nolemj:
1. Piekrist pagarināt 23.11.2010.līguma “Par pakalpojumu sniegšanu - sadzīves atkritumu
apglabāšanu poligonā “Getliņi”” termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim.
1.14.Izskatīja SIA “Nejss” 13.09.2017.iesniegumu “Par izpildes termiņa pagarināšanu”.
Iesniegumā ir minēts, ka SIA “Nejss” ir pasūtījuši jumta segumu pašvaldības objektam “Sējas pils
parks”, bet, līdz ar to, ka jumtu ražotnēs vasaras periodā ir ļoti liels noslogojums, jāgaida rindās, lai
dabūtu šo jumta segumu. SIA “Nejss” esot šīs situācijas ķīlnieki. Ņemot vērā minēto, iesnieguma
iesniedzējs lūdz pagarināt darbu izpildes termiņu.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu, kas
nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot ar 7
balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Staņislava Vērdiņa, Astrīda Pastare, Marita Iekļava,
Normunds Broks, Ivars Keviešens) , pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. piekrist pagarināt SIA “Nejss” jumta maiņas darbu izpildes termiņu līdz 2017.gada 9.oktobrim.
1.15.Izskatīja jautājumu par atklātas mutiskas izsoles rīkošanu īpašuma “Lejas Brīvkalni”,
pārdošanai.
Sējas novada dome rīko atklātu mutisku izsoli uz nekustamo īpašumu pārdošanai:
 Zemes vienība (kadastra numurs 8092 001 0089) “Lejas Brīvkalni”, Sējas novads. Zemes gabals
sastāv no kopējās platības 0,3409 ha;
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļu, 21.panta 17.punktu, un pamatojoties uz
Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļu un 8.panta 2.daļu,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Staņislava Vērdiņa, Astrīda Pastare,
Marita Iekļava, Normunds Broks, Ivars Keviešens), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1.izsludināt atklātu mutisku izsoli 2017.gada 20. novembrī, plkst. 16:00, ar augšupejošu soli nekustamam
īpašumam Sējas novadā:
2.Zemes vienība (kadastra numurs 8092 001 0089) “Lejas Brīvkalni”, Sējas novads. Zemes gabals sastāv no
kopējās platības 0,3409 ha;
3.izsoles sākuma cena 1050,00 EUR;
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4.pārdodamā objekta nodrošinājums ir 10% no sākuma cenas un dalības maksa 15,00 EUR par izsolāmo
objektu jāiemaksā AS „SEB banka” Siguldas filiālē, bankas kods UNLALV2X027, Sējas novada domes
kontā LV89UNLA0027800130818, līdz 2017.gada 20. novembrim plkst. 15.30. Maksāšanas līdzekļi 100%
EUR;
5.ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada dome, pirmdienās no plkst. 900 - 1700, ceturtdienās no
plkst. 900 - 1200;
6.ievietot sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
1.16. Izskatīja Biedrības “Pabažu kungi” valdes locekļa Normunda Broka iesniegumu par atļauju
izmantot Sējas novada sporta centru futbola treniņiem un turnīriem.
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 6 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Staņislava
Vērdiņa, Astrīda Pastare, Marita Iekļava, Ivars Keviešens), pret- nav, balsošanā nepiedalās 1N.Broks, nolemj:
1. Atļaut izmantot Sējas novada sporta centru futbola treniņiem biedrībai “Pabažu kungi” trešdienās un
piektdienās no 19:00 līdz 21:00 bez maksas;
2. atļaut izmantot Sējas novada sporta centru Sējas novada telpu futbola līgas organizēšanai, septiņas
svētdienas- no 2017.gada oktobra līdz 2018.gada aprīlim bez maksas.
1.17.Izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu SIA.
Pamatojoties uz “Lursoft” uzņēmumu datu bāzē pieejamo informāciju, 18.08.2017. ir likvidēta SIA, līdz ar to,
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 7
balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Staņislava Vērdiņa, Astrīda Pastare, Marita Iekļava,
Normunds Broks, Ivars Keviešens), pret-nav, atturas-nav, nolemj:
1. Piekrist dzēst SIA aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 2017.gadu 186,56 EUR
apmērā, parādu 581,31 EUR apmērā un nokavējuma naudu 170,58 EUR apmērā, kas kopā ir
938,45 EUR.

atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Staņislava Vērdiņa, Astrīda Pastare,
Marita Iekļava, Normunds Broks, Ivars Keviešens), Sējas novada dome nolemj:
Apstiprināt bez izmaiņām finansu, sociālo un komunālo jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes
protokolu Nr.4, izdotu 13.09.2017.
3. §
Attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības pastāvīgās komitejas sēdes protokola
apstiprināšana.
G.Liepiņš iepazīstina ar attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības pastāvīgās komitejas sēdes
protokolu Nr.3, izdotu 11.09.2017.
1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
1. Sējas novada dome izskatīja A.N., Sējas nov. 2017. gada 28. augusta iesniegumu ar lūgumu
pagarināt zemes īpašuma “Salāti” zemes nomas līgumu Nr. 189/07.
1.2.Sējas novada dome, iepazinusies ar lietas materiāliem, pamatojoties uz LR likumu “Par
pašvaldībām”, II nod., saskaņā ar Sējas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par
(G.Liepiņš, M.Iekļava, I.Petrova, A.Pastare, N.Broks, I. Keviešens, S.Vērdiņa), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1.2.1.Pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām”14.panta otrā daļa 3) punkts, racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo īpašumu, 15.panta 13) punkts, saskaņā ar
attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, saskaņā
ar MK noteikumiem Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, esošo zemes nomas
līgumu 2.daļas 2.2.p-tu, Sējas novada dome piekrīt:
1.2.2. Pagarināt A.N. Sējas novada zemes “Salāti”, platība 0.0639 ha, zemes vienības kadastra
apzīmējums 8092-002-0499, zemes nomu uz 10 (desmit) gadiem, 01.10.2017. līdz 01.10.2027.
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1.2.3. Nomas maksa 0,015 EUR/kv.m. gadā un PVN .
1.2.4. Nomnieks maksā Nekustamā īpašuma nodokli.
1.2.5.Ja tiks pieņemti jauni likumi vai izdarīti grozījumi spēkā esošajos likumos, Ministru kabineta
noteikumos vai citos normatīvajos aktos, kuri ietekmē nomas līguma izpildi, ja tiesību aktos tiks
paredzēta zemes nomas maksas reglamentācija, līgumos zemes vienības nomas maksa tiks pārskaitīta
atbilstoši attiecīgajiem likumiem, pašvaldības lēmumiem vai Ministru kabineta normatīvajiem
aktiem, līgumslēdzējiem, ja nepieciešams, nekavējoties jāizdara attiecīgi grozījumi līgumā.
1.2.6.Nomniekiem jānoslēdz jauns nomas līgums.
2. Par īres līguma pagarināšanu.
2.1.Sējas novada dome izskatīja J.S. un L.S. 2017. gada 8. septembrī saņemto iesniegumu ar lūgumu
pagarināt īres līgumu uz objektu: Vasarnīca, adrese : SIA Ābelīte , Sējas nov. Iesniegumam pievienots
Mantojuma apliecības izraksts.
2.2. Iepazīstoties ar Sējas novada domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: Nekustamais īpašums
d/s “Ābelīte”, (kadastra Nr. 8092-001-0566), kopplatība 0.0617 ha bija iznomāts I.S., nomas līguma
Nr. 173/07, noma no 25. oktobra 2007. gada līdz 31.decembrim 2017. gadam.
Pamatojoties uz mantojuma apliecību Nr. 3027, 28.12.2009., tiesības uz zemes nomu iegūst Ļ.S. un
J.S.
2.3. Iepazīstoties ar Sējas novada domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz LR likuma “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas un pabeigšanas likums”25.panta (2) atkāpi un MK
noteikumiem Nr.644 (7.p-ts), atklāti balsojot ar 7 balsīm par (G.Liepiņš, I.Keviešens, M.Iekļava,
I.Petrova, N.Broks, S.Vērdiņa, A. Pastare), pret – nav, atturas – nav, Sējas novada dome nolemj:
2.4. Piekrist iznomāt J.S. un L.S. Sējas novada zemi d/s “Ābelīte”, kadastra numurs 8092-001-0566,
kopplatība 0,0617 ha uz 10 (desmit) gadiem no 01.10.2017. līdz 01.10.2027.
2.5. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.
2.6.. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli.
2.7.. Noslēgt nomas līgumus viena mēneša laikā.
2.8. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Rīgas tiesu namā Baldones iela
1A, LV-1007.
3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
3.1. Sējas novada dome izskatīja A.L. 2017. gada 06.septembrī iesniegumu ar lūgumu par nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa maiņu, atbilstoši reālai situācijai un zemes izmantošanai (šobrīd
lauksaimnieciska rakstura vajadzībām) – uz “Neapgūtās apbūves zemes” statusu īpašumā esošiem
zemesgabaliem.
A.L. apliecina, ka minētajos zemes īpašumos nav veiktas infrastruktūras izbūves ( elektrības
pieslēgums, piebraucamais ceļš).
3.2. Izvērtējot Sējas novada domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: A.L. jaunizveidotiem
zemesgabaliem noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme (kods 0601). Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” nosaka ,
ka neapgūta apbūves zeme ir neapbūvēta apbūves zeme, kurai nav izbūvēta infrastruktūra: nav
piebraucamā ceļa un elektrības pieslēguma iespējas bez papildus elektrolīnijas vai transformatora
apakšstacijas izbūves. A.L. jaunizveidotie zemesgabali atbilst Noteikumos noteiktajām prasībām.
Dabā zemes platība patrreiz tiek izmantota lauksaimnieciska rakstura vajadzībām.
3.3. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 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, I.Keviešens, M.Iekļava, I.Petrova,
N.Broks, S.Vērdiņa, A. Pastare), pret – nav, atturas – nav, Sējas novada dome nolemj:
3. 3. 1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi A.L. zemes gabaliem.
3. 3. 2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība”, A.L. piederošiem zemes gabaliem noteikt un apstiprināt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi:
(īpašuma kadastra numurs 8092-007-0180, zemes vienības kadastra apzīmējums 8092-007-0306),
platība 0,3025 ha, zemes lietošanas mērķis neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600);
(īpašuma kadastra numurs 8092-007-0200, zemes vienības kadastra apzīmējums 8092-007-0307),
platība 0,2577 ha, zemes lietošanas mērķis neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600);
(īpašuma kadastra numurs 8092-007-0203, zemes vienības kadastra apzīmējums 8092-007-0308),
platība 0,2152 ha, zemes lietošanas mērķis neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600);
(īpašuma kadastra numurs 8092-007-0217, zemes vienības kadastra apzīmējums 8092-0070309), platība 0,5741 ha, zemes lietošanas mērķis neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600);
(īpašuma kadastra numurs 8092-007-0216, zemes vienības kadastra apzīmējums 8092-007-0310),
platība 0,2958 ha, zemes lietošanas mērķis neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600);
(īpašuma kadastra numurs 8092-007-0226, zemes vienības kadastra apzīmējums 8092-0070311), platība 0,5324 ha, zemes lietošanas mērķis neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600).
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Rīgas tiesu namā Baldones iela 1A,
LV-1007, viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
piešķiršanu.
4.1. Sējas novada dome izskatīja SIA “Azimuts inženierizpēte” Reģ. Nr. 40003879063 valdes
locekles Kristīnes Mitules 2017. gada 7. septembra iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības
projektu zemes gabalam, kadastra apzīmējums 8092-002-0192, Sējas nov. sadalei 4 daļās.
Lūdzot zemes vienībām piešķirt adreses:
Kā arī piešķirt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībām;
Nr. 1 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( 0,9 ha);
Nr. 2 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( 2,9 ha);
Nr. 3 – 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( 1.0 ha);
Nr. 4 – 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( 1.0 ha);
4.2. Iepazīstoties ar lietas materiāliem, konstatēts: tika izstrādāts zemes ierīcības projekts zemes
gabalam ar kadastra apzīmējumu 8092-002-0192, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
numuru 8092-002-0192 kopplatība 5,8 ha, lai sadalītu īpašumu četrās daļās.
Zemes vienība atrodas ciema teritorijā. Zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods ir
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (5.8 ha). Atbilstoši Sējas
novada teritorijas plānojumam 2013.-2024.g., zemes vienība atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā
(DzS), kur jaunizveidojamās zemes vienības minimālā platība ciemos drīkst būt 0.2 ha.
Ir paredzēta piekļuve pie jaunveidotiem īpašumiem un precizēta īpašumu apgrūtinājumu teritorija.
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Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Sējas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.g.
4. 3. Izvērtējot Sējas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz LR likumu „Zemes ierīcības likums” un saskaņā ar LR MK NOTEIKUMIEM
Nr.698 (08.12.2015.) „Adresācijas noteikumi”, LR MK NOTEIKUMIEM Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība”, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (G.Liepiņš, I.Keviešens, M.Iekļava, I.Petrova,
N.Broks, S.Vērdiņa, A. Pastare), pret – nav, atturas – nav, Sējas novada dome nolemj:
4.3.1. Apstiprināt SIA ”Azimuts inženierizpēte”, reģ. Nr.40003879063, valdes locekles Kristīnes
Mitules, iesniegto zemes ierīcības projektu Sējas novada nekustamajam īpašumam, zemes
gabalam ar kadastra apzīmējumu 8092-002-0192.
4.3.2. Apstiprināt jaunizveidotam īpašumam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts kā zemes
vienība Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 8092-002-0804 , kopplatību 0,90 ha nosaukumu
un saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas kodu 0101 – zeme , uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4.3.3. Apstiprināt jaunizveidotam īpašumam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts kā zemes
vienība Nr. 2 ar kadastra apzīmējumu 8092-002-0805 , kopplatību 2,90 ha nosaukumu
un saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas kodu 0101 – zeme , uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4.3.4. Apstiprināt jaunizveidotam īpašumam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts kā zemes
vienība Nr. 3 ar kadastra apzīmējumu 8092-002-0810 , kopplatību 1.00 ha nosaukumu
un saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas kodu 0101 – zeme , uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4.3.5. Apstiprināt jaunizveidotam īpašumam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts kā zemes
vienība Nr. 4 ar kadastra apzīmējumu 8092-002-0811 , kopplatību 1.00 ha nosaukumu
un saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas kodu 0101 – zeme , uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4.4. Jaunizveidotiem zemes gabaliem apgrūtinājumi atbilstoši Sējas novada teritorijas plānojumam
un zemes ierīcības projektā iekļautie.
4. 5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Rīgas tiesu namā Baldones iela 1A,
LV-1007.

5. Zemes ierīcības projekta apstiprināšana Sējas novada nekustamajam īpašumam , kadastra
apzīmējums 8092-004-0058.
1. Sējas novada dome izskatīja SIA “METO PRO GROUP”, reģ. Nr.40103909044, sertificētas zemes
ierīkotājas Janas Brices, sertifikāta Nr. BA 613, iesniegto zemes ierīcības projektu zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8092-004-0058.
2. Iepazīstoties ar lietas materiāliem, konstatēts: tika izstrādāts zemes ierīcības projekts zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8092-004-0058, zemes vienības kopplatība 8.7 ha, lai sadalītu
īpašumu divās daļās.
Saskaņā ar Sējas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam, zemes vienība atrodas
Lauksaimniecības teritorijā (L) un Mežu teritorijā (M). Lauksaimniecības teritorijā (L) saskaņā ar
plānojuma 257., 258.punktu jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība – 2 ha. Atsevišķā
zemes vienībā, kas mazāka par 2 ha atļauts atdalīt zemi, kas nepieciešama viensētas un saimniecības
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ēku uzturēšanai, ja paliekošā zemes vienība nav mazāka par 2 ha un jaunizveidotajām zemes
vienībām ir nodrošināta piekļuve un nepieciešamā inženiertehniskā apgāde.
Mežu teritorijā (M) saskaņā ar plānojuma 291.punktu jaunveidojamās zemes vienības minimālā
platība - 2 ha.
Zemes vienība ietilpst nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 8092-004-0049.
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
maiņas kārtība”, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (G.Liepiņš, I.Keviešens, M.Iekļava, I.Petrova,
N.Broks, S.Vērdiņa, A. Pastare), pret – nav, atturas – nav, Sējas novada dome nolemj:
3.1. Apstiprināt SIA ”METO PRO GROUP”, reģ. Nr.40103909044, sertificētas zemes
ierīkotājas Janas Brices, sertifikāta Nr. BA 613, iesniegto zemes ierīcības projektu Sējas novada
nekustamajam īpašumam , zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8092-004-0058.
3.2. Apstiprināt jaunizveidoto īpašumu, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts kā Nr.1 ar
plānoto zemes vienības kadastra apzīmējumu 8092-004-0554, kopplatība 4.4 ha, lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201)
3.3. Apstiprināt jaunizveidoto īpašumu, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts kā Nr.2 ar
plānoto zemes vienības kadastra apzīmējumu 8092-004-0555, kopplatība 4.3 ha, lietošanas mērķi
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101)
3.4. 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.

atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Staņislava Vērdiņa, Astrīda Pastare,
Marita Iekļava, Normunds Broks, Ivars Keviešens), Sējas novada dome nolemj:
Apstiprināt bez izmaiņām attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības jautājumu pastāvīgās
komitejas sēdes protokolu Nr.3, izdotu 11.09.2017.
4.§
Izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgās komitejas jautājumu apspriešana.
Ziņo N.Broks.
N.Broks- 12.septembrī apsekojām 8 sētas, kas pieteiktas konkursam “Par sakoptu Sējas novadu”,
visas skaistas, sakoptas, lemsim par galvenās balvas piešķiršanu, būs grūti izlemt, jo domas dalās.
G.Liepiņš- 28.oktobrī Pabažu kultūras namā notiks “Stipro ģimeņu” pasākums, pašlaik pieteikusies
1 ģimene, 1 vēl domā.Valsts svētku pasākums notiks Pabažu kultūras namā, varbūt Lojā.
Korī nepieciešamas vīru balsis, varbūt Murjāņu sporta skolā ir zēni, kas vēlas piedalīties korī?
Latvijas 100-gadei tiek gatavotas fotogrāfijas, darbu vēl turpināsim, vajadzīgi apraksti par mājām.
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Staņislava Vērdiņa, Astrīda Pastare,
Marita Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Ivars Keviešens ),pret-nav, atturas-nav, Sējas
novada dome nolemj:
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Pieņemt zināšanai un izpildei izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgās komitejas ieteikumus.
Sēdes vadītājs Guntis Liepiņš
Protokolists Vita Gulbe
Sēdi slēdz plkst.18.40
Sēdi vadīja novada domes priekšsēdētājs

G.Liepiņš

Sēdi protokolēja novada domes sekretāre

V.Gulbe
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