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

SĒDES PROTOKOLS
Sējas novadā
2018.gada 20.februārī

Nr.2

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. Grāmatvedes iesnieguma izskatīšana par Sējas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmes
apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem uz 2018.gada 1.janvāri. Ziņo G. Liepiņš.
2.2. Jautājuma izskatīšana par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Brīvkalni-2” pārdošanu
mutiskā izsolē. Ziņo G. Liepiņš.
2.3. Jautājuma izskatīšana par 2017.gada apkopoto inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu.Ziņo
G. Liepiņš.
2.4.Personas iesnieguma izskatīšana par nekustamā īpašuma īpašuma nodokļa 2018.gadam
pārskatīšanu. Ziņo G. Liepiņš.
2.5.Galvenās grāmatvedes iesnieguma izskatīšana par naudas pieņemšanu Ziedojumu kontā.Ziņo
G.Liepiņš.
2.6.Personas iesnieguma izskatīšana par apdzīvojamās platības piešķiršanu.Ziņo G.Liepiņš.
2.7.Jautājuma izskatīšana par izmaiņām līgumā ar Inčukalna novada SAM “Gauja” par klientu
uzturēšanās izmaksām. Ziņo G.Liepiņš.
2.8. Galvenās grāmatvedes iesnieguma izskatīšana par viena kilometra izmaksu apstiprināšanu
pašvaldības autobusiem VOLVO B12 un Mercedes Benz Sprinter 516. Ziņo G.Liepiņš.
2.9. Grāmatvedes iesnieguma izskatīšana par ilgstošo parādu dzēšanu SIA. Ziņo G.Liepiņš.
2.10.Grāmatvedes iesnieguma izskatīšana par komunālo maksājumu un apsaimniekošanas parādu
dzēšanu.Ziņo G.Liepiņš.
2.11.Galvenās grāmatvedes iesnieguma izskatīšana par šaubīgo debitoru parādu kopsummas un
aprēķināto uzkrājumu apstiprināšanu. Ziņo G.Liepiņš.
2.12.Sējas pamatskolas tūrisma pulciņa vadītājas iesnieguma izskatīšana par finansiālu atbalstu
tūrisma sacensībām Jēkabpilī. Ziņo G.Liepiņš.
2.13.Jautājuma izskatīšana par patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Sarkanā krusta
Rīgas apriņķa komiteja”. Ziņo G.Liepiņš.
2.14.“Kokneses Fonds” vēstules izskatīšanu par aicinājumu piedalīties Likteņdārza veidošanā. Ziņo
G.Liepiņš.
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2.15. Biedrības “Murjāņu nami” iesnieguma izskatīšana par līdzfinansējuma piešķiršanu. Ziņo
G.Liepiņš.
2.16. Sējas Mūzikas un mākslas skolas direktores iesnieguma izskatīšana par daļēju studijas izmaksu
segšanu. Ziņo G.Liepiņš.
3.Attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības komitejas sēdes protokola apstiprināšana.
Ziņo L.Barone.
3.1. Par adreses maiņu.
3.1.1.Par precizējumu Sējas novada domes 2018.gada 23.janvāra lēmumā, protokols Nr.1, 4.§ , p.5.
“Zemes ierīcības projekta apstiprināšana Sējas novada īpašumam. Ziņo L.Barone.
3.2. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
3.2.1.Par Sējas novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma sadali Sējas novadā. Ziņo
L.Barone.
3.3.Par precizējumu Sējas novada domes 2017.gada 19.decembra lēmumā ( protokols Nr.9, 3.§, p.1.
“Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.” Ziņo L.Barone.
4. Izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgās komitejas protokola apspriešana.Ziņo A.Pastare.
5. Dažādi. Ziņo G.Liepiņš.
Sēdē piedalās 7 deputāti: Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis.
Sēdē nepiedalās deputāti: Normunds Kalniņš, Ivars Keviešens ( abi darba apstākļu dēļ).
Sēdē piedalās domes darbinieki: galvenā grāmatvede Biruta Martinova, kom.dienesta vadītāja Ilze
Vikse, juriskonsulte Elīna Bērziņa, izpilddirektors Guntars Jākobsons, lauku att.spec.Liona Barone,
soc.dienesta vadītāja Lolita Landsberga.
Protokolē: novada domes sekretāre-Vita Gulbe.
Sēdi sāk plkst.16.08.

1.§
Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekšējās domes sēdes lēmumiem.
( Ziņo G.Liepiņš)
G.Liepiņš-notiek Lojas kultūras nama iekšdarbu remonts, tika atbalstīta Lojas sporta laukuma
izbūves 3.kārta, līdz ar to laukums tiks pabeigts.Aktuāls jautājums ir Murjāņu sporta ģimnāzijas
ūdenssaimniecības pārņemšana, tā notiks ar pārejas termiņu.Finanšu atskaite uz 01.02.2018. –
iekasēti 6.23% ,- nedaudz mazāk no plānotā , jo pirmajā gada mēnesī naudas plūsma ir mazāka,
nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumi izsūtīti, valsts pēdējā gada ceturksnī iedzīvotāju ienākuma
nodokļa atmaksu negarantē.CFLA februāra beigās sūtīs lēmumu par atbalstu Lojas kultūras nama
siltināšanai, tad lemsim par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē. Pašlaik aizņēmumi sastāda 501 803,00
EUR, kas ņemti Sporta centra zālei, Lojas kultūras nama logu maiņai, ceļa asfaltēšanai Pabažos un
Murjāņos.”Sējas novada ziņās” netiek publicēti personu dati, tas atļauts tikai ar personas personīgu
piekrišanu, aizpildot iesniegumu.Domāsim par izdevuma elektroniskas versijas veidošanu.2.jūnijā
notiks Sējas novada svētki.Tā kā esam iesaistījušies veselīgo pašvaldību tīklā, notiek lekcijas par
veselīgu dzīvesveidu, tiek izdalīti informatīvi materiāli.
A.Pastare- vai līdz Valsts svētkiem novembrī kultūras nams būs pabeigts?
G.Liepiņš- jā, būs pabeigts, vērtēsim pašlaik iekštelpu stāvokli, pozitīvi ir tas, ka būs sava
individuālā apkure.
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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.2, izdotu 14.02.2018.
G.Liepiņš – komiteja:
1. Iesniegumu izskatīšana.
1.1. Izskatīja grāmatvedes iesniegumu par Sējas novada domes izglītības iestāžu izdevumu
tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem uz 2018.gada 1.janvāri apstiprināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta
noteikuma 2016.gada 12.jūnija noteikuma Nr.418 “Kārtība kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”.
SĒJAS NOVADA DOMES IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU IZDEVUMI PAŠVALDĪBU
SAVSTARPĒJIEM NORĒĶINIEM PAR IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SNIEGTAJIEM
PAKALPOJUMIEM 2018.GADĀ

Tāmē iekļauti pēc naudas plūsmas uzskaitītie izglītības iestāžu izdevumi 2017.gadā.

Ekonomiskās
klasifikācijas
kods

1000
1100

Sējas
PII "Bitīte"
pamatskola

Nosaukums

Audzēkņu skaits iestādē uz 01.01.2018
Atalgojums
Atalgojums (izņemot mērķdotācijas, EKK
1148 un EKK 1170)

Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla
1200 rakstura pabalsti un kompensācijas
(izņemot mērķdotāciju,
EKK1148,EKK1170)
2000

Preces un pakalpojumi
Komandējumi un dienesta braucieni
2100
(izņemot EKK 2120)

165
136406,46

91
152866,02

99619,44

117014,80

36787,02

35851,22

75344,64

19085,58

119,42

101,93

49251,38

11804,94

25973,84
193,39
211944,49
1284,51
107,04

7178,71
0,00
171951,60
1889,58
157,47

2200 Pakalpojumi (izņemot EKK 2262,2270)

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
2300 biroja preces un inventārs (izņemot EKK
2322, EKK 2363 un EKK 2390)
5233

Bibliotēku krājumi
Pašvaldības finansējums kopā EUR
Izdevumi uz vienu audzēkni gadā, EUR
Izdevumi uz vienu audzēkni mēnesī,
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EUR
Izmaksu aprēķinā par vienu audzēkni nav iekļauti šādi izdevumi: pedagogu atalgojums un valsts sociālās
obligātās iemaksas, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta, prēmijas, naudas balvas un materiālā
stimulēšana (EKK 1148), darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi (EKK 1170), ārvalstu mācību, darba
un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (EKK 2120), transportlīdzekļu nomas maksa (EKK 2262),
citi pakalpojumi (EKK 2270), degvielas izdevumi (EKK 2322), ēdināšanas izdevumi (EKK 2363), pārējās
preces (EKK 2390), budžeta iestāžu nodokļu maksājumi (EKK 2500).

Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām”, 21. pantu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Piekrist apstiprināt Sējas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018. gadā.
1.2.Izskatīja jautājumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Brīvkalni-2”, kadastra
Nr. 80920010288, reģistrēts Sējas novada zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000570406, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 80920010289, 2,37 ha, kurš kadastra informācijas sistēmā
atdalīts ar kadastra numuru 80920010288, pārdošanu.
Sējas novada dome rīko atklātu mutisku izsoli nekustamā īpašuma pārdošanai:
Zemes vienība (kadastra apzīmējums 8092 001 0289) “Brīvkalni-2”, Sējas novads. Zemes
gabals sastāv no kopējās platības 2,37 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, Dace Roziņa, Astrīda Pastare,
Marita Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Izsludināt atklātu mutisku izsoli 2018.gada 16. aprīlī, plkst. 16:00, ar augšupejošu soli
nekustamam īpašumam Sējas novadā:
Zemes vienība (kadastra apzīmējums 8092 001 0289) “Brīvkalni-2”, Sējas novads. Zemes
gabals sastāv no kopējās platības 2,37 ha;
Izsoles sākuma cena 18000,00 EUR.
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 2018.gada
16. aprīlim plkst. 15.30. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR;
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700,
ceturtdienās no plkst. 900 - 1200;
Ievietot sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

1.3.Izskatīja grāmatvedes iesniegumu par 2017. gada veiktās inventarizācijas apkopoto
rezultātu apstiprināšanu, pamatojoties uz 28.11.2017. Sējas novada domes priekšsēdētāja
rīkojumu Nr.176 “Par gada inventarizācijas veikšanu”.
Pielikumā 2017. gada inventarizācijas rezultātu apkopojums.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām” 21. pantu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Piekrist apstiprināt 2017. gada veiktās inventarizācijas apkopotos rezultātus.
1.4. Izskatīja personas iesniegumu par nekustamā īpašuma īpašuma nodokļa 2018. gadam
pārskatīšanu.
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Nekustamā īpašuma Sējas novads, kadastra apzīmējums 8092 004 0050, kopplatībā 21,47 ha,
īpašnieks miris 2016. gadā. Par 2017. gadu aprēķināts nodoklis par nesakoptu īpašumu.Persona
īpašumu mantojusi 2017. gada rudenī un to nostiprinājusi zemesgrāmatā.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām” 21. pantu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Piekrist dzēst nekustamā īpašuma nodokli summā 276,51 EUR par neapstrādātu lauksaimniecībā
izmantojamo zemi īpašumam kopplatībā 20,2000 ha par 2017. gadu.
1.5. Izskatīja galvenās grāmatvedes iesniegumu par pieņemšanu Ziedojumu kontā ieskaitītos
ziedojumus no fiziskām personām par summu 1312,00 EUR (Sējas Mūzikas un Mākslas skolai
-212.00 EUR, mērķis - skolas attīstībai, Sējas pamatskola -1100.00 EUR, mērķis – mācību un
ārpusklases programmas realizācijai).
Ziedojumi janvāra mēnesī

EUR

1312,00

Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.
pantu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Piekrist pieņemt Ziedojumu kontā ieskaitītos ziedojumus no fiziskām personām par summu
1312,00 EUR (Sējas Mūzikas un Mākslas skolai -212.00 EUR, mērķis - skolas attīstībai,
Sējas pamatskola -1100.00 EUR, mērķis - mācību un ārpusklases programmas
realizācijai).
1.6. Izskatīja personas iesniegumu par apdzīvojamās platības piešķiršanu.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju un pamatojoties uz likumu ,,Par pašvaldībām”, 15.
panta 9. punktu : pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas- sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Piedāvāt personai apdzīvojamo platību – dzīvokli “Ķemeri 3” dz. 8, Sējas novads.
1.7. Izskatīja Inčukalna novada pašvaldības aģentūras Sociālās aprūpes māja “GAUJA”
05.08.2018. iesniegumu par noslēgto līgumu pielikumu Nr. 2, Nr. 3 parakstīšanu par klientu
uzturēšanās izmaksu izmaiņām.
Vienas personas uzturēšanās izmaksas Inčukalna novada pašvaldības aģentūras Sociālās
aprūpes māja “GAUJA”, saskaņā ar 17.01.2018. Inčukalna novada domes sēdes protokola izrakstu
Nr. 3, 1.§ “Par saistošo noteikumu Nr. 1/2018 “Par pašvaldības aģentūras Sociālās aprūpes māja
“GAUJA”” maksas pakalpojumu, no 2018. gada 17. februāra, aprūpes pakalpojums otrā līmeņa
klientiem ir 19,83 EUR dienā.
Iesniegumā ir nosūtīti:
1. Pielikums Nr. 2 pie 11.08.2015. līguma Nr. 202 par klienta uzturēšanās izmaksu izmaiņām,
stājas spēkā 17.02.2018;
2. Pielikums Nr. 3 pie 01.01.2008. līguma Nr. 39 par klienta uzturēšanās izmaksu izmaiņām,
stājas spēkā 17.02.2018.
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Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 7.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijasnodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām
ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos,
bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas
iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.), atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis
Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita Iekļava, Normunds Broks, Kristaps
Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1. piekrist parakstīt Pielikumu Nr. 2 pie 11.08.2015. līguma Nr. 202 par klienta uzturēšanās
izmaksu izmaiņām, kas stājas spēkā 17.02.2018;
2. piekrist parakstīt Pielikumu Nr. 3 pie 01.01.2008. līguma Nr. 39 par klienta uzturēšanās
izmaksu izmaiņām, stājas spēkā 17.02.2018.
1.8. Izskatīja galvenās grāmatvedes iesniegumu par viena kilometra izmaksu apstiprināšanu
pašvaldības autobusiem VOLVO - B12, valsts Nr. EG - 8888 un Mercedes-Benz sprinter 516 ,
valsts Nr. HR-7389.
AUTOBUSU IZMAKSU APRĒĶINS.
VOLVO

MERCEDES

Odometra rādītāji 01.01.2017.

999656

171765

31.12.2017.

25191

198543

25535

26838

9406,55

3409,13

Uzturēšanas materiāli

212,78

77,42

Remonti

3117,8

4883,06

Nobrauktie km 2017.g.
Autobusu uzturēšanas izmaksas 2017.gadā.
Degvielas izdevumi

Tehniskā apskate

263,82

183,56

Apdrošināšana

322,35

1026,46

12562,53

12469,59

2032,68

5876,88

27918,51

27926,1

1.km izmaksas

1,09

1,04

PVN

0,23

0,22

Kopā ar PVN

1,32

1,26

Darba alga, nodokļi
Nolietojuma izdevumi
KOPĀ:

Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām” 21. pantu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Piekrist apstiprināt viena kilometra izmaksas pašvaldības autobusiem VOLVO - B12, valsts Nr.
EG – 8888 EUR 1.09+PVN 0.23 EUR, kopā ar PVN EUR 1.32 un Mercedes-Benz Sprinter 516,
valsts Nr. HR-7389 EUR 1.04 +PVN 0.22 EUR , kopā ar PVN EUR 1.26.
1.9. Izskatīja komunālās daļas grāmatvedes iesniegumu par ilgstošo parādu dzēšanu SIA
parāds no 2007.gada summa EUR 1610.08 un SIA parāds no 2005.gada summa EUR
1287.76, jo parāda piedziņa nav iespējama.
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Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām” 21. pantu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Piekrist dzēst ilgstošo parādu SIA parāds no 2007.gada, summa 1610.08 EUR un SIA , parāds
no 2005.gada, summa 1287.76EUR.
1.10. Izskatīja komunālās daļas grāmatvedes iesniegumu par komunālo maksājumu un
apsaimniekošanas parādu dzēšanu dzīvoklim Loja, Sējas novads, un Pabaži, Sējas novads,
sakarā ar to, ka dzīvokļu īrnieces mirušas:
1. Persona (mirusi 14.06.2017.) – komunālie maksājumi EUR
41.90 un apsaimniekošana EUR 7.33.
2. Persona (mirusi 09.06.2017.) – komunālie maksājumi EUR 6.31.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām” 21. pantu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Piekrist dzēst komunālo maksājumu un apsaimniekošanas parādu dzīvoklim Sējas novads,
komunālie maksājumi par summu EUR 41.90 un apsaimniekošana par summu EUR 7.33;
2.Piekrist dzēst komunālo maksājumu parādu dzīvoklim Pabaži, Sējas novads par summu EUR 6.31.
1.11. Izskatīja galvenās grāmatvedes iesniegumu par šaubīgo debitoru parādu kopsummas
72884.56 EUR un aprēķināto uzkrājumu 53726.75 EUR uz 31.12.2017. apstiprināšanu.
Pielikumā : šaubīgo debitoru parādu kopsavilkums pa partneriem, apmaksas termiņiem.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu 1. punktu - Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, apstiprināt pašvaldības nolikumu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis
Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita Iekļava, Normunds Broks, Kristaps
Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Apstiprināt šaubīgo debitoru parādu kopsummu 72884,56 EUR un aprēķināto uzkrājumu
53726.75 EUR uz 31.12.2017.
2.Atkārtoti pēc 3 mēnešiem vēlreiz izskatīt šaubīgo debitoru parādu kopsummu un aprēķināto
uzkrājumu sarakstu.
1.12. Izskatīja Sējas pamatskolas tūrisma pulciņa vadītājas iesniegumu par finansiālu atbalstu
tūristu startam Latvijas Čempionāta 1.posmā Jēkabpilī, kas notika 2018. gada 18.februārī.
Dalības maksa:
3kom.X 20,00 EUR
Kopā: 60,00 EUR un transports.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.
panta 6. punktu: pašvaldībām ir šādas autonomas funkcijas- veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu
un sportu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda
Pastare, Marita Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome
nolemj:
1.Piekrist finansiāli atbalstīt Sējas novada tūrisma pulciņa dalībnieku startu Latvijas Čempionāta
1.posmā Jēkabpilī, kas notika 2018. gada 18.februārī par summu 60.00 EUR - dalības maksa, un
nodrošināt ar transportu.
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1.13. Izskatīja jautājumu par Biedrības „Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas Apriņķa komiteja,
reģistrācijas Nr.40008002279, Gaujaslīču ielā 5, Gauja, Inčukalna novadā un Sējas novada
domes Patapinājuma līguma noslēgšanu.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām”
21. pantu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Piekrist noslēgt Biedrības „Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas Apriņķa komiteja, reģistrācijas
Nr.40008002279, Gaujaslīču ielā 5, Gauja, Inčukalna novadā un Sējas novada domes patapinājuma
līgumu par pašvaldībai piederošo telpu “Jēņi”, Loja, Sējas novads un “Ezeriņi”, Pabaži, Sējas
novads, pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā.
1.14. Izskatīja “KOKNESES FONDA”, reģistrācijas numurs 40008092535, vēstuli par
aicinājumu piedalīties Likteņdārza veidošanā, materiāla sagādē, atvedot vismaz vienu kravu
(14 m³) jebkuras grunts.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām” 15. panta 5. punktu : 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 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare,
Marita Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Piekrist atbalstīt “Kokneses Fonds” ierosināto priekšlikumu Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanā,
izmantojot aizvest vienu kravu grunts no tuvākā karjera, sazinoties ar SIA “Pļaviņu DM’ (izmaksas
ap 6 EUR /m³ jeb ap 100 EUR krava- 13m³).
1.15. Izskatīja biedrības “Murjāņu nami” Nr. VNR 40008183069, juridiskā adrese Murjāņi,
Sējas novads, LV- 2142, iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.
Iesniegumā lūdz piešķirt līdzfinansējumu 2998.43 EUR - 10% apmērā no projekta attiecināmo
izmaksu summas. Projekta attiecināmās izmaksas 29984.28 EUR.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām” 15. panta 2. punktu : pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas- pašvaldībām ir šādas
autonomās funkcijas- gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana uzturēšana;
atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana) un 21. pantu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu,
kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
atklāti balsojot ar 6 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, , Marita Iekļava,
Normunds Broks, Kristaps Lūsis), pret- nav, balsošanā nepiedalās 1- Astrīda Pastare, Sējas novada
dome nolemj:
1.Piekrist atbalstīt biedrības “Murjāņu nami” NR.VNR 40008183069, juridiskā adrese Murjāņi, Sējas
novads, LV 2142, projektu “Bērnu rotaļu laukumiņa-aktīvās atpūtas zonas izveide Murjāņos” un
piešķirt līdzfinansējumu 2998.43 EUR - 10% no attiecināmās projekta izmaksu summas.
1.16. Izskatīja Sējas Mūzikas un mākslas skolas direktores iesniegumu par daļēju studijas
izmaksu segšanu.
Persona studē LU profesionālās augstākās izglītības maģistra studijā programmā
“Organizācijas vadība”.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15. panta 21. punktu: pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas- organizēt pedagoģisko darbinieku
tālākizglītību un izglītības metodisko darbu, un “Izglītības darbinieku koplīgumu”( apstiprināts ar
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Sējas novada domes 2017.gada 21.novembra sēdes protokolu Nr.8) 5.panta 5.2.punkts – darba
devējs sedz daļēju maksu par studijām, ja darbinieks iegūst izglītību augstākajā mācību iestādē
atbilstoši darba devēja interesēm – par personas iesniegumu lemj novada dome, kompensācija
mācību izdevumu segšanai nepārsniedz 30% no gada mācību maksas, atklāti balsojot ar 7 balsīm par
(Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita Iekļava, Normunds Broks,
Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1. Piekrist Sējas Mūzikas un mākslas skolas direktorei no 01.09.2017. segt 30% no mācību maksas
pēc LU izsniegtas izziņas, kas apstiprina faktu par studijām vienu reizi ceturksnī.
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis), pret- nav atturas-nav, Sējas novada dome nolemj:
Apstiprināt bez izmaiņām finansu, sociālo un komunālo jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes
protokolu Nr.2, izdotu 14.02.2018.
3. §
Attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības pastāvīgās komitejas sēdes protokola
apstiprināšana.
L.Barone iepazīstina ar attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības pastāvīgās komitejas sēdes
protokolu Nr.2, izdotu 12.02.2018.
1. Par precizējumu Sējas novada domes 2018. gada 23. janvāra lēmumā (protokols Nr. 1, 4.§,
p. 5. “Zemes ierīcības projekta apstiprināšana Sējas novada īpašumam).
1. Sējas dome izskatīja VZD Adrešu reģistra daļas vēstuli par adreses piešķiršanu atbilstoši
Adresācijas noteikumiem.
2. Ņemot vērā visus ar lietu saistītos materiālus Sējas novada dome, pamatojoties uz LR likumu “Par
pašvaldībām”, II nodaļas 15.p-ts, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, saskaņā ar
LR MK NOTEIKUMIEM Nr.698 (08.12.2015.) „Adresācijas noteikumi”, atklāti balsojot ar 7
balsīm par (G.Liepiņš, I.Petrova, A.Pastare, D. Roziņa, K. Lūsis, M. Iekļava, N.Broks), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
2.1. Precizēt Sējas novada domes 2018.gada 23.janvāra lēmuma Nr.1, 4.§, p.5. “Zemes ierīcības
projekta apstiprināšana Sējas novada īpašumam lemjošās daļas 3.5 apakšpunktu un lēmumu
izteikt sekojošā redakcijā:
3.1. Apstiprināt SIA ”LATĪPAŠUMS - MĒRNIECĪBAS BIROJS”, reģ. Nr. 44103028861, sertificēta
zemes ierīkotāja sertifikāta Nr. AA000000082, iesniegto zemes ierīcības projektu Sējas novada
nekustamajam īpašumam zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8092-001-0260.
3.2. Apstiprināt jaunizveidoto īpašumu, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts kā Nr.1 ar plānoto
zemes vienības kadastra apzīmējumu 8092-001-0641, kopplatība 10,06 ha, tā lietošanas mērķi - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK 0101).
3.3.. Apstiprināt jaunizveidoto īpašumu, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts kā Nr.2 ar plānoto
zemes vienības kadastra apzīmējumu 8092-001-0642, kopplatība 0,24 ha, tā lietošanas mērķi - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK 0101).
3.4. Saglabāt nosaukumu un adresi Sējas novads, jaunizveidotai zemes vienībai, kura zemes ierīcības
projektā apzīmēta kā zemesgabals “1”, ar plānoto kadastra numuru 8092-001-0641 (kopplatība 10,06
ha) un uz zemes esošajām saimniecības ēkām ar kadastra apzīmējumiem: 8092-001-0260-002; 8092001-0260-003; 8092-001-0260-005; 8092-001-0260-007.
3.5. Apstiprināt nosaukumu un jaunu adresi Sējas novads, jaunveidotai zemes vienībai, kura
zemes ierīcības projektā apzīmēta kā zemesgabals “2”, ar plānoto kadastra numuru 8092-0010642 (kopplatība 0,24 ha) un uz zemes esošajai dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu
8092-001-0260-001.
4. Jaunizveidotiem zemes gabaliem apgrūtinājumi atbilstoši Sējas novada teritorijas plānojumam
un zemes ierīcības projektā paredzētie.
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5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Rīgas tiesu namā Baldones iela 1A,
2. Par Sējas novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašumam ( kadastra numurs 8092001-0421) sadali Sējas novadā.
1. Sējas novada dome, izskatījusi un iepazinusies ar visiem lietā esošiem materiāliem, ņemot vērā
reālo situāciju, konstatēja:
Sējas novada pašvaldības īpašums (kadastra numurs 8092-001-0421, kopplatība 0,7059 ha)
reģistrēts zemesgrāmatā un sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8092-001-0421.
Zemes vienībai reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- individuālo dzīvojamo māju apbūve
(NĪLMK –0601). Īpašuma sadale plānota ar mērķi atdalīt 0,2 ha viensētas uzturēšanai.
2. Ņemot vērā visus ar lietu saistītos materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” II
nodaļas 15.panta 13.p-tu, Zemes ierīcības likumu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (G. Liepiņš, M.
Iekļava, I. Petrova, A. Pastare, D. Roziņa, K. Lūsis, N.Broks), pret – nav, atturas – nav, Sējas novada
dome nolemj:
2.1. Atbilstoši likuma „Zemes ierīcības likums”, II nodaļas „Zemes ierīcības projekta izstrāde”,
8.pantam, Sējas novada nekustamajam īpašumam (kadastra Nr. 8092-001-0421, zemes vienības
kadastra apzīmējums 8092-001-0421, kopplatība 0,7059 ha) jāizstrādā zemes ierīcības projekts, lai
zemes īpašumu sadalītu divās daļās- atdalot 0,2 ha viensētas uzturēšanai, atbilstoši plāna
pielikumam.
2.2. Jaunizveidotiem zemes gabaliem apgrūtinājumi atbilstoši Sējas novada teritorijas plānojumam
un jau esošie apgrūtinājumi.
2.3. Nodrošināt piekļuvi jaunizveidotajiem zemes gabaliem- paredzot ceļa servitūtu.
3.Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no pieņemšanas dienas Administratīvajā rajona tiesā
Rīgā, Rīgas tiesu namā Baldones iela 1A, LV-1007.
3. Par precizējumu Sējas novada domes 2017. gada 19. decembra lēmumā (protokols Nr. 9, 3.§,
p. 1. “Par nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 8092-002-0127) sadalīšanu.
1. Sējas novada dome izskatīja personas iesniegumu ar lūgumu precizēt 2017. gada 19. decembra
lēmumu Nr. 9. Atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8092-002-0128 (platība 3,97 ha)
pievienot nekustamajam īpašumam kadastra Nr. 8092-002-0809.
2. Ņemot vērā visus ar lietu saistītos materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” II
nodaļas 15.panta 13.p-tu, „Zemes ierīcības likums”, 8.pants, 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.Petrova, A.Pastare, M. Iekļava, K.
Lūsis, D. Roziņa, N.Broks), pret – nav, atturas – nav, Sējas novada dome nolemj:
2.1. Precizēt Sējas novada domes 2017.gada 19. decembra lēmuma Nr.9, 3.§, p.1. “Par nekustamā
īpašuma (kadastra Nr. 8092-002-0127) sadalīšanu” papildinot lemjošo daļu ar 3.6. punktu un
izteikt šādā redakcijā:
3.1. Saskaņā ar likumu „Zemes ierīcības likums” , 8.panta (3) atkāpe, un ņemot vērā, ka īpašums
sastāv no pastāvīgām zemes vienībām, Sējas novada dome piekrīt, ka nekustamais īpašums ,
kadastra numurs 8092-002-0127, tiek sadalīts, izveidojot divus pastāvīgus īpašumus.
3.2. Jaunizveidotam zemes īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8092002-0128, kopplatība 3,97 ha, apstiprināt nosaukumu.
3.3. Zemes īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8092-002-0794,
kopplatība 9,59 ha, saglabāt adresi un nosaukumu.
3.4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8092-002-0128, platība 3,97 ha, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK
0101).
3.5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8092-002-0794, platība 9,59 ha, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK
0101).
3.6. Piekrist, ka atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8092-002-0128 ( kopplatība
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3,97 ha) atdalīta ar mērķi, lai pievienotu zemesgrāmatā reģistrētam īpašumam, kadastra Nr.
8092-002-0809.
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.
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis), pret-nav, atturas-nav, Sējas novada dome nolemj:
Apstiprināt bez izmaiņām attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības jautājumu pastāvīgās
komitejas sēdes protokolu Nr.2, izdotu 12.02.2018.
4.§
Izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgās komitejas protokola apspriešana.
Ziņo A.Pastare.
Darba kārtībā:
1. Nolikuma „Par sakoptu Sējas novadu” korekciju veikšana;
2. Darba plāna apstiprināšana: marts-bērnudārza apmeklējums, aprīlis-sporta centra
apmeklējums, maijs-tikšanās ar senioriem.

Nolikums konkursam
„Par sakoptu Sējas novadu” .
Sējas novada dome (turpmāk - Dome) rīko konkursu par sakoptāko lauku sētu, individuālo dzīvojamo
māju, daudzdzīvokļu māju (dzīvokļu skaits sākot no 8 dzīvokļiem) , ražošanas un apkalpojošās sfēras
objektu Sējas novadā.

1. Mērķi un uzdevumi.
1.1. Vairot lepnumu par savu novadu un valsti.
1.2. Veicināt novada sakoptību un labiekārtošanu.
1.3. Veidot gaumes un skaistuma izpratni, tautas tradīcijām atbilstošu vidi, pievilcīgu pašiem un viesiem.
1.4. Noskaidrot sakoptākās sētas, mājas un ražošanas objektus.

2. Konkursa organizācija.
2.1. Konkursu Dome organizē no 1.jūnija līdz 1.oktobrim.
2.2. Konkursa pretendentus var pieteikt līdz 10.jūnijam.
2.3. Apsekošanu un vērtēšanu veic Izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgā komiteja (turpmāk –
vērtēšanas komisija), nepieciešamības gadījumā pieaicinot ekspertus.
2.4. Apsekošanas 1.kārta notiek jūnijā un jūlijā, pēc pirmās apsekošanas izvirza kandidātus 2.kārtai.
2.5. Apsekošanas 2.kārta notiek augustā un septembrī, izvirzot kandidātus apbalvošanai.

3. Noteikumi.
3.1. Uz godalgotajām vietām var pretendēt īpašumi, kuros Latvijas valsts svētkos un atceres dienās plīvo
valsts karogs, redzams īpašuma nosaukums vai adrese, noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu,
samaksāts īpašuma nodoklis, uzņēmumiem jābūt reģistrētiem, visām īpašniekam piederošām zemes
vienībām Sējas novadā jābūt sakoptām (pēc pieteikuma anketas saņemšanas tiks pārbaudīti dati par
īpašumu sakoptību).
3.2. Uz atzinības rakstu var pretendēt īpašumi, kuriem kāds no vērtēšanas kritērijiem ir nepilnīgs.
3.3. Uz galveno godalgoto vietu nevar pretendēt iepriekšējo trīs gadu uzvarētāji.
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3.4. Konkursa pretendenti var pieteikties paši, tos var pieteikt ikviens novada iedzīvotājs, arī Izglītības,
kultūras un jauniešu pastāvīgās komitejas deputāti, aizpildot pieteikuma anketu (pielikums Nr.1).
3.5.Vairāku īpašumu saimniekiem tiek vērtēta visu īpašumu sakoptība.
3.6.Konkursā nepiedalās Sējas novada deputātiem piederošie īpašumi.

4.Vērtēšana.
4.1. Vērtēšanas kritēriji:
• karoga vieta,
• nosaukums un adrese,
• atkritumu apsaimniekošana,
• kopējais iespaids,
• piebraucamie ceļi,
• pagalma plānojums, zālieni un taciņas, dekoratīvie stādījumi,
• ēku un būvju sakoptība( daudzdzīvokļu mājām un koplietošanas telpu vizuālais stāvoklis),
• saimnieciskais sektors ( tehnikas stāvvieta un kurināmā novietne),
• īpaši akcenti ( āra apgaismojums, žogi, atpūtas vietas u.c.),
• visu īpašniekam piederošo īpašumu sakoptība).

5.Apbalvošana.
5.1.Apbalvošanai vērtēšanas komisija izvirza līdz 10 sakoptākās individuālās mājas, līdz 3 ražotnes un
zemnieku saimniecības, līdz 3 apkalpojošās sfēras objektus un 1 daudzdzīvokļu māju vai kooperatīvu.
5.2.Saskaņā ar Sējas novada domes lēmumu, uzvarētājs saņem naudas balvu.
5.3.Pārējie godalgotie saņem žurnāla gada abonementu vai pārsteiguma balvu.
5.4. Pēc vērtēšanas komisijas priekšlikuma, Dome var lemt par atzinības rakstu un pārsteiguma balvu
piešķiršanu par centību un īpašu sētas noformējumu.
5.5.Apbalvošana notiek Latvijas Republikas proklamēšanas dienas atzīmēšanas pasākumā Sējas novadā.

6.Īpašie noteikumi.
6.1.Apsekošanas gaitā vērtēšanas komisija gatavo fotomateriālu novada sakoptības
dokumentēšanai.Apstiprinot dalību konkursā, īpašnieks piekrīt ļaut veikt foto/video dokumentēšanu savā
īpašumā konkursa vajadzībām.
6.2.Fotografēšana no koplietošanas ceļiem notiek bez īpašnieka vai apsaimniekotāja atļaujas, pagalmos –tikai
ar īpašnieka vai apsaimniekotāja piekrišanu.
4.1. Izskatīja jautājumu par nolikuma konkursam “Par sakoptu Sējas novadu” apstiprināšanu.

Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām”
21. pantu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
4.1.1.Piekrist apstiprināt nolikumu konkursam “Par sakoptu Sējas novadu” ar 2018.gada
20.februāri.
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis), pret-nav, atturas-nav, Sējas novada dome nolemj:
Pieņemt zināšanai izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgās komitejas ieteikumus.
5.§
Dažādi.
5.1.Izskatīja jautājumu par 10.03.2018. Sējas novada Gada balles izdevumu tāmes
apstiprināšanu.
Izmaksu tāme Sējas novada gada ballei.
Koncertprogramma ,,Esi man tā” EUR 600.00;
Balle ar grupu “Tālbraucēji” EUR 700.00;
12

Dažādi saimnieciski izdevumi EUR 100.00;
Novadnieku godināšana 6 personām EUR 850,00 ( ziedi, atzinības raksti, naudas balvas);
Afišas EUR 14.52.
Apstiprināt dalības maksu pasākumā ( EUR 5.00 līdz 5.martam, EUR 7.00 no 6.marta līdz
10.martam)
Prognozējamās pasākuma izmaksas EUR 2264.52, ieņēmumi no biļetēm EUR 400.00, dotācija
pasākumam EUR 1864,52.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.
panta 5. punktu - 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 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta
Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis), pret- nav,
atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
5.1.1.Piekrist apstiprināt 10.03.2018.Sējas novada Gada balles izdevumu tāmi:
Apstiprināt dalības maksu pasākumā ( EUR 5.00 līdz 5.martam, EUR 7.00 no 6.marta līdz
10.martam)
Prognozējamās pasākuma izmaksas EUR 2264.52, ieņēmumi no biļetēm EUR 400.00, dotācija
pasākumam EUR 1864,52.
5.2.Izskatīja SIA iesniegumu par tirdzniecības atļauju pagarināšanu.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām”
15.panta 11.punktu- pašvaldībām ir šādas autonomas funkcijas- izsniegt atļaujas un licences
komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta
Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis), pret- nav,
atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
5.2.1.Piekrist pagarināt tirdzniecības atļaujas SIA tirdzniecībai ar pārtikas precēm, saimniecības
precēm, tabakas izstrādājumiem, alu un alkoholiskajiem dzērieniem veikalā ar darba laiku katru
dienu no 8.00 līdz 22.00 uz 5 gadiem -no 2018.gada 16.marta līdz 2023. gada 15.martam.
5.3. Izskatīja jautājumu par apbalvošanas protokola Nr.1, izdotu 19.02.2018. apstiprināšanu.
Sējas novada domē saņemts Apbalvošanas protokols Nr.1, izdots 19.02.2018.
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, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks), pret- nav, balsošanā nepiedalās 1- Kristaps Lūsis, Sējas novada dome
nolemj:
5.3.1.Piekrist apstiprināt Sējas novada Apbalvošanas komisijas 19.02.2018. protokolu Nr.1 .
5.4.Izskatīja biedrības”Latvijas politiski represēto apvienība” priekšsēdētāja vēstuli par
pabalsta piešķiršanu politiski represētām personām.
Biedrība informē, ka vairākās pašvaldībās tiek piešķirts pabalsts politiski represētām personām,
pabalsta apmērs pašvaldībās ir atšķirīgs.Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, biedrība uzskata, ka
visiem politiski represētajiem būtu jāsaņem atbalsts. Sējas novadā ir 9 politiski represētas personas.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu - Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
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5.4.1.Sagaidot Latvijas simtgadi, piekrist piešķirt īpašu pabalstu EUR 50.00 deviņām politiski
represētām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Sējas novadā.
5.5.Izskatīja jautājumu par līguma slēgšanu ar VAS “Latvijas valsts ceļi” par projektējo
gājēju- velosipēdistu celiņa (gar autoceļu A3 Inčukalns- Valmiera-Igaunijas robeža km 1.604.30 posmā no Gaujas tilta līdz Murjāņu Sporta skolai ) ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām” 15. panta 2. punktu : pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas- gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas
kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un
uzturēšana) un 21. pantu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā,
atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
5.5.1. Piekrist slēgt līgumu ar VAS “Latvijas valsts ceļi” par projektējo gājēju- velosipēdistu celiņa
(gar autoceļu A3 Inčukalns- Valmiera-Igaunijas robeža km 1.60-4.30 posmā no Gaujas tilta līdz
Murjāņu Sporta skolai ) ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu.

Sēdes vadītājs Guntis Liepiņš
Protokolists Vita Gulbe
Sēdi slēdz plkst.17.15
Sēdi vadīja novada domes priekšsēdētājs

G.Liepiņš

Sēdi protokolēja novada domes sekretāre

V.Gulbe
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