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 23.janvārī

Nr.1

Sēdes darba kārtība:
1. Deputātu kandidātes Daces Roziņas apstiprināšana amatā. Ziņo G. Liepiņš.
2.Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekšējās domes sēdes lēmumiem. Ziņo G.
Liepiņš.
3. Finansu, sociālo un komunālo jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes protokola
apstiprināšana.
3.1. SIA “Matadors” iesnieguma izskatīšana par izbraukuma tirdzniecības atļaujas
pagarināšanu.Ziņo G. Liepiņš.
3.2.A.L. iesnieguma izskatīšana par soda naudas apturēšanu par komunālajiem maksājumiem
dzīvoklim. Ziņo G. Liepiņš.
3.3. Jautājuma izskatīšana par atļauju LR nepilsonei T.N. iegādāties nekustamo īpašumu.Ziņo G.
Liepiņš.
3.4.Jautājuma izskatīšana par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA “Jumava” par grāmatas ar pagaidu
nosaukumu Austra Skujiņa ”Dzeja” 50 eksemplāru iegādi.Ziņo G. Liepiņš.
3.5.Jautājuma izskatīšana par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Brīvkalni -2” pārdošanu
mutiskā izsolē. Ziņo G.Liepiņš.
3.6.Jautājuma izskatīšana par nekustamā īpašuma “Silmači” atsavināšanu. Ziņo G.Liepiņš.
3.7. Sējas pamatskolas tūrisma pulciņa vadītājas Evas Jākobsones iesnieguma izskatīšana par
finansiālu atbalstu 3 komandu startam starptautiskās sporta tūrisma sacensībās Lietuvā, Akadēmijā
2018.gada 16.-17.februārī. Ziņo G.Liepiņš.
3.8. Jautājuma izskatīšana līguma slēgšanu ar SIA “Labie Koki eksperti” par koku stāvokļa
novērtējumu Sējas muižas parkā.Ziņo G.Liepiņš.
3.9.Biedrības”Futbola komanda “Lielupe”” viceprezidenta K.Villeruša iesnieguma izskatīšana par
finansiālu atbalstu D.M. Ziņo G.Liepiņš.
3.10.Jautājuma izskatīšana par finansiālu atbalstu projekta “Starptautiskās konkurētspējas
veicināšana Gaujas Nocionālā parka teritorijā” īstenošanai 2018.gadā. Ziņo G.Liepiņš.
3.11.Jautājuma izskatīšana par saistošo noteikumu Nr.1/2018 “Par sociālās palīdzības pabalstiem
Sējas novadā” apstiprināšanu.Ziņo G.Liepiņš.
3.12.Jautājuma izskatīšana par saistošo noteikumu Nr.2/2018 “Par Sējas novada budžetu
2018.gadam” apstiprināšanu.Ziņo B.Martinova.
3.13.Jautājuma izskatīšana par izmaiņu veikšanu Sējas novada domes amatu sarakstā ar 2018.gada
1.februāri. Ziņo G.Liepiņš.
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3.14.Jautājuma izskatīšana par līguma slēgšanu ar IK “Reklāmas un Dizaina studija” par maketēšanas
pakalpojumu nodrošināšanu laikrakstam “Sējas novada ziņas”, Ziņo G.Liepiņš.
3.15.Sējas Mūzikas un mākslas skolas direktores iesnieguma izskatīšana par degvielas limita
piešķiršanu darba pienākumu veikšanai pedagogam. Ziņo G.Liepiņš.
3.16. Jautājuma izskatīšana par noteikumu Nr.1/2018 “Dāvinājumu ( ziedojumu) pieņemšanas,
izlietošanas un uzskaites kārtība Sējas novada pašvaldībā” apstiprināšanu. Ziņo G.Liepiņš.
4.Attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības komitejas sēdes protokola apstiprināšana.
Ziņo L.Barone.
4.1. Par adreses maiņu.
4.1.1.Par adreses mainīšanu no “Strunkas” uz adresi “Pēteri” pēc īpašuma sadales. Ziņo L.Barone.
4.2. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
4.2.1.Par nekustamā īpašuma “Laipas”sadalīšanu.Ziņo L.Barone.
4.2.2.Par nekustamā īpašuma “Kurzemnieki” sadalīšanu. Ziņo L.Barone.
4.3. Dažādi.
4.3.1.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumiem “Iņķi” un “Jauncepļi”
Ziņo L.Barone.
4.3.2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vecspruksti”. Ziņo
L.Barone.
4.3.3.Par nomas līguma izbeigšanu un jauna nomas līguma noslēgšanu īpašumam “Vaivariņi 8” Ziņo
L.Barone.
4.3.4.Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā. Ziņo L.Barone.
5.Izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgās komitejas jautājumu apspriešana.Ziņo N. Broks.
6. Jautājuma izskatīšana par saistošo noteikumu Nr. 2 /2018 „Par Sējas novada budžetu
2018. gadam” apstiprināšanu. Ziņo B.Martinova.
Sēdē piedalās 8 deputāti: Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa ( no plkst.16.20-18.15),
Astrīda Pastare, Marita Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš.
Sēdē nepiedalās deputāts: Ivars Keviešens (neierašanās iemeslu nav paziņojis).
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, soc.darbiniece Margarita Kalniņa.
Sēdē piedalās senioru biedrības “Sējas Pīlādzis” vadītāja Rita Koluža.
Protokolē: novada domes sekretāre-Vita Gulbe.
Sēdi sāk plkst.16.10.
1.§
Deputātu kandidātes Daces Roziņas apstiprināšana amatā.
Ziņo G.Liepiņš.
Sējas novada dome 2017.gada 19.decembra domes sēdē pieņēma lēmumu par deputātes Staņislavas
Vērdiņas deputātes pilnvaru izbeigšanu ar 2017.gada 20.decembri.
Pamatojoties uz Sējas novada vēlēšanu komisijas protokolu Nr.1, izd.27.12.2017., par nākamā
deputāta kandidāta noteikšanu S.Vērdiņas vietā, par kandidāti uzaicināta Dace Roziņa, kura mutiski
piekritusi stāties amatā.Saņemts viņas rakstisks iesniegums par vēlmi strādāt izglītības, kultūras un
jauniešu pastāvīgajā komitejā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā , 21.panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka, ka
tikai dome var ievēlēt pastāvīgo komiteju locekļus un likuma “Par pašvaldībām” 55.panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka katram deputātam jābūt vismaz vienas domes komitejas loceklim,
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atklāti balsojot ar 7 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Astrīda Pastare, Marita Iekļava,
Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret- nav, atturas- nav, balsošanā nepiedalās
D.Roziņa, Sējas novada dome nolemj:
1.1.1.Piekrist apstiprināt par deputāti Sējas novada domē Daci Roziņu ar 2018.gada 23.janvāri.
1.1.2.Ievēlēt deputāti Daci Roziņu Sējas novada domes izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgās
komitejas sastāvā ar 2018.gada 23.janvāri.
1.1.3.Paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām amatpersonu sarakstā.
2.§
Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekšējās domes sēdes lēmumiem.
( Ziņo G.Liepiņš)
G.Liepiņš-ir sācies jauns gads, šajā laikā esam gatavojuši Sējas novada 2018.gada budžeta projektu,
deputātiem tika izsūtīti materiāli, saņemti arī priekšlikumi.Sēdē piedalās senioru biedrības “ Sējas
Pīlādzis” pārstāve R.Koluža, biedrība lūdz 2018.gada budžetā iekļaut finansiālu atbalstu 1500,00
EUR, jo biedrība grib 2018.gadā intensīvāk braukt ekskursijās un pieredzes apmaiņā.Nodrošinām
seniorus ar ārstnieciskās vingrošanas nodarbībām.Iepriekšējā periodā veikts ikdienas darbs ,
beigusies asfaltētā ceļa būve Murjāņi-Beltes, palikuši uz pavasari atliktie darbi nelielā apjomā, Lojas
kultūras nama celtniecība pašlaik nenotiek, jo ārējos darbus nevar veikt, bet iekšdarbu veikšanai nav
pabeigti iepirkumi.Kultūras nams jānodod 2018.gada 31.augustā. Lojas kultūras nama remonts
saistīts ar ugunsdrošības prasību nodrošināšanu, jo tā ir sabiedriska ēka, jāveido urbums vai ūdens
tvertnes ūdens ņemšanai.2018.gadā tiks pabeigta Lojas sporta laukuma būvniecība, realizēta 3.kārta,
LAD atbalsts 45 000,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums ~40 000,00 EUR.Jāsāk strādāt pie Sējas
novada Attīstības programmas , izvērtēt esošo, meklēt līdzfinansējumu, notiks arī sabiedriskā
apspriešana. Programma paredzēta 6 gadiem: no 2019.-2025.gadam.Darbietilpīga būs Murjāņu sporta
ģimnāzijas ūdenssaimniecības pārņemšana, arī finansiāli, lai nodrošinātu ar kvalitatīvu ūdeni un arī
attīrīšanas iekārtām, jo tā ir arī Gaujas Nacionālā parka teritorija.Esam atbrīvojušies no funkcijas
apsaimniekot daudzdzīvokļu mājas.
3.§
Finansu, sociālo un komunālo jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes protokola apstiprināšana.
G.Liepiņš iepazīstina ar finansu, sociālo un komunālo jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes
protokolu Nr.1, izdotu 17.01.2018.
G.Liepiņš – komiteja:
1. Iesniegumu izskatīšana.
1.1. Izskatīja SIA „MATADORS” iesniegumu par izbraukuma tirdzniecības atļaujas
pagarināšanu.
SIA „MATADORS” piedāvā izbraukuma tirdzniecību ar pašu ražotiem gaļas izstrādājumiem:
svaiga gaļa, desas, žāvējumi un gaļas kulinārijas izstrādājumi no specializēta tirdzniecības apstākļiem
paredzēta transporta, kas atbilsts PVD prasībām katru nedēļu ceturtdienās novada teritorijā - Pabažos
plkst. 9.50, Lojā plkst. 12.00 un Murjāņos plkst.12.30. Lūdz atļauju pagarināt līdz 31.12.2018.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
15. panta 11. punktu , kas nosaka, ka pašvaldībām ior šās autonomās funkcijas-izsniegt atļaujas un
licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos,
atklāti balsojot ar 8 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada
dome nolemj:
1.1.1.Piekrist pagarināt tirdzniecības atļauju SIA „Matadors”, reģistrācijas Nr.54102016481,
„Ievas”, Katvaru pag., Limbažu novads, LV-4060, izbraukuma tirdzniecībai ar gaļas izstrādājumiem
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– svaigu gaļu, desām, žāvējumiem un kulināriju vienu reizi nedēļā-katru ceturtdienu Sējas novada
teritorijā: Pabažos plkst.9.50; Lojā plkst.12.00 un Murjāņos plkst.12.30 no specializētas
automašīnas Mercedes Benz Sprinter, reģ. Nr.JT 6289, kas atbilst PVD prasībām, no 2018.gada
1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim.
1.1.2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Rīgas tiesu namā Baldones ielā
1A, LV-1007.
1.2. Izskatīja A.L. iesniegumu par soda naudas neaprēķināšanu par komunālajiem
maksājumiem dzīvoklim .
Iesniegumā lūdz atļaut nomaksāt dzīvokļa parādu 808,34 EUR, pamatparāds- komunālie
maksājumi – 628,87 EUR, soda nauda 179,47 EUR līdz 2019.gada 30.jūnijam, maksājot katru
mēnesi 50.00 EUR parādu un tekošos maksājumus.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta 1. punktu, kas 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 8 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta
Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds
Kalniņš), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada nolemj:
1. Atļaut nomaksāt A.L. dzīvokļa parādu par komunālajiem maksājumiem summā 808,34 EUR
līdz 30.06.2019., apturot komunālo maksājumu soda naudu no 01.01.2018.
1.3. Izskatīja jautājumu par atļauju LR nepilsonei T.N. iegādāties nekustamo īpašumu
d/s“Ābelīte”, Sējas novads.
L.V. pārdod sev piederošo nekustamo īpašumu Latvijas nepilsonei T.N.
atklāti balsojot ar 8 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada
nolemj:
1. Pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta ceturtās daļas,
29.panta pirmās daļas un 30.panta noteikumiem, un ievērojot to, ka T.N. ir Latvijas
nepilsone, Sējas novada dome neiebilst, ka T.N. iegādājas un reģistrē Zemesgrāmatu nodaļā
uz sava vārda nekustamo īpašumu, kas atrodas Sējas novadā d/s“Ābelīte ”, sastāvošu no
zemes gabala 0,0594 ha ar kadastra numuru 8092-001-0664 uz kura atrodas dzīvojamā māja.
Nekustamā īpašuma d/s “Ābelīte”, Sējas novads, kadastra numurs 8092-001-0664, esošais
zemes lietošanas veids Sējas novada teritorijas plānojumā 2013.-2024.gadam, apstiprināts
2013.gada 19.02., noteikts – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
2. Sējas novada pašvaldība atsakās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustāmo īpašumu
d/s“Ābelīte” Sējas novadā, kuru iegādājas T.N. par kopējo pirkuma summu EUR 9 500,00
(deviņi tūkstoši pieci simti euro), jo tas pašvaldībai nav nepieciešams, lai pildītu likumā
noteiktās pašvaldību funkcijas.
1.4. Izskatīja jautājumu par SIA “Jumava”, kas reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar
reģistrācijas numuru 40103116195, kuru, pamatojoties uz sabiedrības statūtiem pārstāv valdes
loceklis Juris Visockis un Sējas novada Domes, kuru pārstāv domes priekšsēdētājs Guntis
Liepiņš, sadarbības līguma Nr. Jumava 08/11/2017 slēgšanu par grāmatas ar pagaidu
nosaukumu Austra Skujiņa “Dzeja” (grāmatas nosaukuma gala variants tiks saskaņots ar
sastādītāju) 50 eksemplāru iegādi.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.
panta 5. Punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas- rūpēties par kultūru un
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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 8 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare,
Marita Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret- nav, atturas- nav, Sējas
novada dome nolemj:
1.Piekrist SIA “Jumava”, kas reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru 40103116195
un Sējas novada domei noslēgt sadarbības līgumu Nr. Jumava 08/11/2017 par grāmatas ar pagaidu
nosaukumu Austra Skujiņa “Dzeja” (grāmatas nosaukuma gala variants tiks saskaņots ar sastādītāju)
50 eksemplāru iegādi.
1.5.

Izskatīja jautājumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Brīvkalni-2”,
kadastra Nr. 80920010288, reģistrēts Sējas novada zemesgrāmatas nodalījums Nr.
100000570406, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80920010288, 2,88 ha, kurš
kadastra informācijas sistēmā atdalīts ar kadastra numuru 80920010640, pārdošanu.

Sējas novada dome rīko atklātu mutisku izsoli nekustamā īpašuma pārdošanai:
− Zemes vienība (kadastra apzīmējums 8092 001 0288) “Brīvkalni-2”, Sējas novads. Zemes
gabals sastāv no kopējās platības 2,88 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 8 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada
dome nolemj:
1. izsludināt atklātu mutisku izsoli 2018.gada 19. martā, plkst. 16:00, ar augšupejošu soli
nekustamam īpašumam Sējas novadā:
2. Zemes vienība (kadastra apzīmējums 8092 001 0288) “Brīvkalni-2”, Sējas novads. Zemes
gabals sastāv no kopējās platības 2,88 ha;
3. Izsoles sākuma cena 2800,00 EUR.
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 2018.gada
19. martam 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”.
1.6. Par nekustamā īpašuma ,,Silmači” (kadastra numurs 8092-004-0446) atsavināšanu Sējas
novadā.
Izskatīja jautājumu par Sējas novada īpašumā esošā zemes gabala ,,Silmači” (kadastra
numurs 8092-004-0446) platība 0,52 ha, kurš sastāv no divām zemes vienībām: 1. zemes vienība
(kadastra apzīmējums 80920040446) platība 0,38 ha, 2.zemes vienība (kadastra apzīmējums
80920040447) platība 0,14 ha, atsavināšanu, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu , likuma
„Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likums” 16.pantu un „Publiskās personas mantas atsavināšanas likums” 4.p-ta (4) d. 8) atkāpi,
atklāti balsojot ar 8 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret – nav, atturas –nav, Sējas
novada dome nolemj:
1. Lai sakārtotu nekustamā īpašuma lietu, Sējas novada dome nolemj atsavināt Sējas novada
nekustamo īpašumu ,,Silmači” (kadastra numurs 8092-004-0446) platība 0,52 ha, kurš reģistrēts
Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr.100000565114.Īpašums sastāv no divām
zemes vienībām: 1.(kadastra apzīmējums 80920040446) platība 0,38 ha, 2. (kadastra apzīmējums
80920040447) platība 0,14 ha,
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2. Pamatojoties uz 2016.gada 28.novembrī noslēgto Lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu
Nr.348/2016, atbilstoši MK 30.08.2005. noteikumiem nr.644, piedāvāt L.C. izmantot pirmpirkuma
tiesības iegādāties īpašumā Sējas novada nekustamo īpašumu ,,Silmači” (kadastra numurs 8092-0040446), 2/9 domājamās daļas no atsavināmās platības 0,52 ha, par 1612,22 EUR.
3.Pamatojoties uz 2016.gada 28.novembrī noslēgto Lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu
Nr.349/2016, atbilstoši MK 30.08.2005. noteikumiem nr.644, piedāvāt S.M. izmantot pirmpirkuma
tiesības iegādāties īpašumā Sējas novada nekustamo īpašumu ,,Silmači” (kadastra numurs 8092-0040446), 2/9 domājamās daļas no atsavināmās platības 0,52 ha par 1612,22 EUR.
4.Pamatojoties uz 2016.gada 28.novembrī noslēgto Lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu
Nr.347/2016, atbilstoši MK 30.08.2005. noteikumiem nr.644, piedāvāt J.L. izmantot pirmpirkuma
tiesības iegādāties īpašumā Sējas novada nekustamo īpašumu ,,Silmači” (kadastra numurs 8092-0040446), 5/9 domājamās daļas no atsavināmās platības 0,52 ha par 4030.56 EUR.
5. Atsavināmā objekta ,,Silmači” nosacītā cena ir EUR 7255,00.
6. Sējas novada dome lūdz ēku īpašniekiem divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas izteikt
vēlēšanos par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
7. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā uzdot Sējas novada domes priekšsēdētājam slēgt
notariālu līgumu ar pircējiem.
8. Visus izdevumus par līguma slēgšanu un īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatā maksā pircējs.
1.7. Izskatīja Sējas pamatskolas tūrisma pulciņa vadītājas Evas Jākobsones iesniegumu par
finansiālu atbalstu 3 komandu startam starptautiskajās sporta tūrisma sacensībās Lietuvā,
Akadēmijā 2018. gada 16.-17. februārī.
Kopējās izmaksas:
Dalības maksa – EUR 36,00;
Ēdināšana – EUR 75,00.
Transports.
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 8 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace
Roziņa, Astrīda Pastare, Marita Iekļava, Normunds Broks, Ivars Keviešens, Kristaps Lūsis,
Normunds Kalniņš), pret- nav, atturas-nav,Sējas novada dome nolemj:
1.Piekrist finansiāli atbalstīt un piešķirt EUR 111,00 Sējas pamatskolas tūrisma pulciņa dalībniekiem
3 komandu (15 cilv.) startam starptautiskajās sporta tūrisma sacensībās, kas notiks 2018. gada 16.-17.
februārī Lietuvā, Akadēmijā un nodrošināt ar transportu.
1.8. Izskatīja jautājumu par SIA “LABIE KOKI eksperti”, reģistra Nr. 40103442491,
juridiskā adrese: “Annas koku skola”, Klīves, Babītes nov., Babītes pag., LV-2107,
arhitektes Kristīne Zikmanes personā, kura rīkojas saskaņā ar 2017.gada 17. novembra izdoto
pilnvaru Nr.006_17 un Sējas novada Domes, kuru pārstāv Domes priekšsēdētājs Guntis
Liepiņš, Līguma Nr. LKe2018_003 slēgšanu par koku stāvokļa novērtējumu objektā: Sējas
muižas parks, Sējas novads.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma” Par pašvaldībām“ 15.
panta 5. punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas - rūpēties par kultūru un
sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un
finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai
u.c.); atklāti balsojot ar 8 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare,
Marita Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret- nav, atturas- nav, Sējas
novada dome nolemj:
1. Piekrist SIA “LABIE KOKI eksperti”, reģistra Nr. 40103442491, juridiskā adrese: “Annas
koku skola”, Klīves, Babītes nov., Babītes pag., LV-2107, un Sējas novada Domei, noslēgt
līgumu Nr. LKe2018_003 par koku stāvokļa novērtējumu objektā: Sējas muižas parks, Sējas
novads.
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1.9. Izskatīja Biedrības “Futbola Komanda “Lielupe”, Reģ.Nr. 40008221125 adrese: Kuldīgas
iela 9-21, Jūrmala, LV-2010, viceprezidenta Kārļa Villeruša vēstuli par finansiālu atbalstu
998,00 EUR apmērā D.M. dzīvojošam Sējas novadā, starptautiskajai futbola treniņnometnei
Zviedrijā.
No 2018. gada 19. līdz 25. martam Zviedrijā notiks starptautiska futbola nometne, kurā
spēlētājiem būs iespēja trenēties zem UEFA licencētajiem treneriem. Šajā nometnē būs arī futbola
skauti no Eiropas klubiem. Šīs nometnes labākajiem spēlētājiem tiks dota iespēja parādīt sevi Eiropas
klubiem un saņemt piedāvājumu no tiem. D.M. ir ļoti perspektīvs spēlētājs, kurš 2017. gada laikā ir
ļoti progresējis. Spēlētājs ir apņēmības pilns turpināt attīstīties, un šī ir lieliska iespēja spēlētājam gūt
nenovērtējamu pieredzi, izejot šo nometni profesionālu UEFA licencēto treneru vadībā. Tas palīdzēs
spēlētāja izaugsmei.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām”, 15. panta 6. punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,
atklāti balsojot ar 8 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada
dome nolemj:
1. piekrist piešķirt finansiālu atbalstu D.M. dalībai starptautiskai futbola treniņnometnei
Zviedrijā, apmaksājot izdevumus 30% apmērā t.i. 332,67 EUR.
2. Biedrībai “Futbola Komanda “Lielupe” iesniegt domei attaisnojuma dokumentu kopijas par
piešķirtā finansējuma izlietojumu.
1.10. Izskatīja “Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības” vēstuli par finansiālu atbalstu
projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā”
īstenošanu 2018. gadā.
Plānots, ka projekta pieteikuma sagatavošanu un projekta norises administrēšanu realizēs
Gaujas NP tūrisma biedrība. “Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība” savā vēstulē aicina
pašvaldības piedalīties projektā. Provizoriskās projekta izmaksas partnerim 4800.00 EUR.
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 8 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Neatbalstīt dalību un nepiešķirt finansiālu atbalstu “Gaujas Nacionālā parka tūrisma
biedrības” projektam “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka
teritorijā” īstenošanai 2018. gadā.
1.11. Izskatīja jautājumu par 2018. gada 23. janvāra saistošo noteikumu Nr.1./2018 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem Sējas novadā” apstiprināšanu.
Izvērtējot Sējas novada domē esošo informāciju, un, pamatojoties uz likuma “ Par
pašvaldībām” 21. panta 16. punktu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, apstiprināt saistošus noteikumus un noteikt administratīvo atbildību par to
pārkāpšanu, atklāti balsojot ar 8 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda
Pastare, Marita Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret- nav, atturasnav, Sējas novada dome nolemj:
1. Piekrist apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1/2018 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Sējas
novadā”, kas stājas spēkā ar 2018.gada 1.februāri.
1.12. Izskatīja jautājumu par saistošo noteikumu Nr. 2 /2018 „Par Sējas novada budžetu
2018. gadam” apstiprināšanu.
Debates.
B.Martinova- 2018.gadā ieņēmumi prognozēti par 10.2 % lielāki kā 2017.gadā, iedzīvotāju
ienākuma nodokļa atmaksu valsts negarantē pēdējam 2018.gada ceturksnim, tātad gadam
kopumā. Kopā ieņēmumi pamatbudžetā 2 928 614 EUR, no Valsts kases tiks ņemts aizdevums
Lojas kultūras nama remontam 500 000 EUR, kā arī sadalījumu atbilstoši budžeta ieņēmumu
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klasifikācijai, saskaņā ar pielikumu Nr.1, izdevumi 3 937 003 EUR.Vislielākais izdevumu
palielinājums šogad kultūrai 45.2%, sakarā ar Lojas kultūras nama remontu, izglītībai paredzēti
26.4 %, lieli remontdarbi izglītības iestādēs nav paredzēti.
G.Jākobsons- par speciālo budžetu-ieņēmumi 658 761 EUR, ko sastāda dabas resursu nodoklis,
ceļu fonda nauda un LAD finansējums grants ceļa remontam. Ceļa fonda līdzekļi tiks izlietoti
ikdienas ceļu kopšanai, sniega tīrīšanai ziemā, kaisīšanai , caurteku remontam, zīmju- norāžu
izgatavošanai uz mājām, tiltu remontam, ceļmalu appļaušanai, bedrīšu remontam.Dabas resursu
nodokļa ieņēmumi tiks ieguldīti Murjāņu sporta ģimnāzijas ūdenssaimniecībā, spodrības mēneša
organizētai atkritumu izvešanai, Sējas parka kopšanai un Sējas dižozola saglabāšanai.
B.Martinova- ziedojumu un dāvinājumu fondā paredzēti ieņēmumi 1 100 EUR, izdevumi- 4 320
EUR, atbilstoši norādītajam ziedotāja vai dāvinātāja mērķim.
G.Liepiņš- netika atbalstīts pats projekts “Veselīgo pašvaldību tīklā”, taču šajā tīklā iesaistāmies,
un notiks bezmaksas lekcijas par veselīgu dzīvesveidu, jau 7.februārī Pabažu kultūras namā
notiks lekcija, kā arī būs dažādas aktivitātes, nodrošināsim ar telpām šos pasākumus.Atbalstām
veselīgo vingrošanu, vingro 2 grupas-Pabažos un Lojā, tiek rīkota senioru ekskursija vienu reizi
gadā, kur apmaksājam transportu, ieejas biļetes muzejos un pusdienas.Dome neapmaksās SPA
centra apmeklējumus Igaunijā, neatbalstīs ēnu ekonomiku transporta pakalpojumos.
R.Koluža- pārstāvu savu biedrību, konkrētiem mērķiem lūdzam iedalīt 1500,00 EUR, braucam uz
Pērnavu, uz SPA , arī tur dod čekus ar PVN, arī šoferim varam maksāt, saņemot dokumentus.
Pašvaldības rīkotā ekskursija ir dārga, par to naudu iznāk 3 ekskursijas.Par projektiem – seniori
neraksta projektus.Mēs gribam būt novērtēti un saprasti, tādēļ sākām strādāt paši, gribam, lai
cilvēki nesēž mājās,varam ieteikt un palīdzēt , jo dialogā var visu panākt. Agrāk cilvēki bija
aktīvi, tagad grūti ir izkustināt, gribam visus iesaistīt, esam no pašvaldības, gribam, lai mūs ciena,
esam šeit strādājuši.
N.Kalniņš- vai tiekat nenovērtētas? Pašvaldība iedeva biedrībai telpas, apmaksā elektrību,
nevajag cilvēkus dalīt, priecājaties par to, kas ir, mēs atbalstām visus, arī sportistus.
G. Liepiņš- cilvēki nav viendabīga masa, katrs izvēlas, kur un ar ko brauks.Cilvēks vienmēr gaida
pateicību par darbu, problēmas ir visas tās pašas, kas bija kolhozu laikā, nebūs tāda opcijaapmaksāt autobusu reizi mēnesī.
A.Pastare- nerunājam par to, kas bija, tradīcijas vajag saglabāt, jo ir cilvēki, kam šī vienīgā
ekskursija gadā ir svarīga.Pie mums nebūs tā, kā citur- Ropažos vai vēl kaut kur, pie mums būs
tā, kā pie mums –Sējā, mēs atbalstām daudzus pasākumus.
Izskatīja jautājumu par saistošo noteikumu Nr. 2 /2018 „Par Sējas novada budžetu 2018.
gadam” apstiprināšanu.
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām 46.pantu” un likumu „Par pašvaldību budžetu”.
Pamatojoties uz 23.11.2017.
likumu “Par valsts budžetu 2018. gadam”, un 04.06.2015. “Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
likumu”, un izskatot struktūrvienību pieprasījumus, kā arī ņemot vērā Sējas novada Finanšu
komitejas 16.01.2018. atzinumu un saskaņā ar Sējas novada domes 18.08.2009. Saistošo noteikumu
Nr.13/2009 „Sējas novada pašvaldības nolikums” 19.punktu,
atklāti balsojot ar 8 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada
dome nolemj:
1. Apstiprināt Sējas novada pamatbudžeta ieņēmumus 2018. gadam 2 928 614 EUR un ieņēmumus
no Valsts kases aizdevumu 500 000 EUR, kā arī sadalījumu atbilstoši budžeta ieņēmumu
klasifikācijai, saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
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2. Apstiprināt Sējas novada pamatbudžeta izdevumus 2018. gadam 3 937 003 EUR , Valsts
kases aizdevuma pamatsummas apmaksu 58 958 EUR un sadalījumu atbilstoši izdevumu
funkcionālajām kategorijām saskaņā ar pielikumu nr.2 un sadalījumu atbilstoši ekonomiskai
klasifikācijai saskaņā ar pielikumu Nr. 3.
3. Apstiprināt Sējas novada speciālā budžeta ieņēmumus 2018.gadam – 658 761 EUR, kā arī
sadalījumu atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijai un speciālā budžeta izdevumus 2018. gadam –
465 471 EUR , Valsts kases aizdevuma pamatsummas apmaksu – 31 366 EUR un sadalījumu
atbilstoši izdevumu funkcionālajām kategorijām un sadalījumu atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai
saskaņā ar pielikumu Nr.4.
4. Apstiprināt Sējas novada ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumus 2018.gadam –
1 100 EUR, izdevumus 2018. gadam – 4 320 EUR un sadalījumu atbilstoši izdevumu
funkcionālajām kategorijām, kā arī sadalījumu atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai saskaņā ar
pielikumu Nr.5.
5. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus - 330 000 EUR.
6. Budžeta brīvos līdzekļus ieguldīt termiņnoguldījumos un(vai) rezerves fondā.
7. Apstiprināt pamatbudžeta atlikumu uz 31.12.2017. – 787 910 EUR.
8. Apstiprināt speciālā budžeta atlikumu uz 31.12.2017. –145 257 EUR.
9.Apstiprināt Ziedojumu, dāvinājumu budžeta atlikumu uz 31.12.2017.– 2734 EUR.
10. Apstiprināt Sējas novada domes 2017.-2020.gada ceļu fonda mērķdotācijas izlietojuma
programmu, pielikums Nr.6.
11. Apstiprināt Sējas novada domes 2018.gada dabas resursu nodokļa izlietojuma
programmu, pielikums Nr.7.
12. Budžeta izpildītāji piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošina efektīvu un racionālu pašvaldības
budžeta izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, nodrošinot attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.
Budžeta izpildītāji ir atbildīgi pat to, lai izdevumi saskaņā ar naudas plūsmu nepārsniedz attiecīgai
programmai/pasākumam tāmē apstiprinātos un plānotos budžeta izdevumus atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām.
13. Paskaidrojuma raksts saskaņā ar pielikumu Nr.8.
1.13.Izskatīja jautājumu par izmaiņu veikšanu Sējas novada domes amatu sarakstā ar 2018.
gada 1. februāri.
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 ( Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita Iekļava, Normunds Broks,
Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret- nav, balsošanā nepiedalās 2 - I. Petrova, G.Liepiņš, Sējas
novada dome nolemj:
1. piekrist veikt izmaiņas Sējas novada domes amatu sarakstā ar 2018. gada 1.
februāri.
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1.14. Izskatīja jautājumu par REKLĀMAS UN DIZAINA STUDIJA, IK (reģistrēta LR
Uzņēmumu reģistrā ar reģ. Nr. 43602026372) un Sējas novada domes līguma noslēgšanu par
maketēšanas pakalpojumu nodrošināšanu laikrakstam "Sējas Novada Ziņas".
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
8 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita Iekļava, Normunds
Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret- nav, atturas - nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Piekrist noslēgt REKLĀMAS UN DIZAINA STUDIJAS, IK (reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar
reģ. Nr. 43602026372) un Sējas novada domes līgumu Nr.01/01/2018 "Par maketēšanas
pakalpojumu nodrošināšanu pašvaldības informatīvam izdevumam "Sējas Novada Ziņas”.
1.15. Izskatīja Sējas Mūzikas un mākslas skolas direktores iesniegumu par degvielas
piešķiršanu darba pienākumu veikšanai skolas pedagogam.
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 8 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada
dome nolemj:
1.piešķirt Sējas Mūzikas un mākslas skolas pedagogam R.V. ar 2018.gada 1.februāri darba
pienākumu veikšanai dīzeļdegvielas limitu 30 litrus mēnesī automašīnai, degvielas patēriņš 8 litri
/100 km.
1.16. Izskatīja jautājumu par noteikumu Nr. 1/2018 „Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas,
izlietošanas un uzskaites kārtība Sējas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma ”Par
valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta pirmo daļu,
likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 6.1 panta pirmo daļu un 8.panta pirmās daļas 2.punktu.,
atklāti balsojot ar 8 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš.
), pret- nav, atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
1.Piekrist apstiprināt noteikumus Nr. 1/2018 „Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un
uzskaites kārtība Sējas novada pašvaldībā”.
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Dace Roziņa, Astrīda Pastare, Marita
Iekļava, Normunds Broks, Kristaps Lūsis, Normunds Kalniņš), Sējas novada dome nolemj:
Apstiprināt bez izmaiņām finansu, sociālo un komunālo jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes
protokolu Nr.1, izdotu 17.01.2018.
4. §
Attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības pastāvīgās komitejas sēdes protokola
apstiprināšana.
L.Barone iepazīstina ar attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības pastāvīgās komitejas sēdes
protokolu Nr.1, izdotu 15.01.2018.
1. Par adreses mainīšanu no “Strunkas” uz adresi “Pēteri” pēc īpašuma sadales.
1. Sējas novada dome izskatīja U.V . 2018.gada 10. janvāra iesniegumu ar lūgumu piešķirt adresi
“Pēteri”, īpašumam ar kadastra Nr. 8092-004-0552, zemes vienības kadastra apzīmējumu 8092-0040550, platība- 2,55 ha, un mainīt adresi uz zemes gabala esošajām ēkām no “Strunkas” uz adresi
“Pēteri”.
2. Sējas novada dome, iepazinusies ar lietas materiāliem, pamatojoties uz LR likumu “Par
pašvaldībām”, II nodaļas 15.p-ts, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, atklāti balsojot ar 8 balsīm par (G. Liepiņš, I. Petrova,
A. Pastare, N. Broks, M. Iekļava, D. Roziņa N. Kalniņš, K. Lūsis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
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2.1. Mainīt adresi īpašumā “Pēteri”, kadastra apzīmējums 8092-004-0550, esošajām ēkām ar
kadastra apzīmējumu 8092-004-0131-001; 8092-004-0131-002; 8092-004-0131-004; 8092-0040131-005.
2.2. Apstiprināt jaunu adresi nekustamajam īpašumam “Pēteri”, kadastra Nr. 8092-004-0552,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8092-004-0550, kopplatība 2,55 ha, un uz zemes esošajām
ēkām ar kadastra apzīmējumiem: 8092-004-0131-001; 8092-004-0131-002; 8092-004-0131-004;
8092-004-0131-005:
“Pēteri”, Sējas novads, LV-2142.
2.3. Anulēt adresi “Strunkas”, Sējas nov.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Rīgas tiesu namā Baldones iela 1A,
LV-1007.
2. Par īpašuma “Laipas” ( kadastra Nr. 8092-006-0386) sadalīšanu.
1. Sējas novada dome izskatīja T.K. 2018. gada 9. janvāra iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt
viņam piederošo īpašumu „Laipas” (kadastra numurs 8092-006-0386,) četros patstāvīgos zemes
gabalos saskaņā ar pielikumu par orientējošo dalījumu.
2. Iepazīstoties ar lietas materiāliem, konstatēts:
Īpašums „Laipas”, kadastra numurs 8092-006-0386, reģistrēts zemesgrāmatā un sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8092-006-0386, (kopplatība 6,35 ha).
Atbilstoši Sējas novada teritorijas plānojumam 2013.-2024.g., zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8092-006-0386 ir lauksaimniecības teritorijā (L1), kur jaunveidojamās zemes vienības minimālā
platība drīkst būt 0,5 ha.
3. Ņemot vērā visus ar lietu saistītos materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” II
nodaļas 15.panta 13.p-tu, Zemes ierīcības likumu un saskaņā ar Sējas novada teritorijas plānojumu,
atklāti balsojot ar 8 balsīm par (G. Liepiņš, M. Iekļava, I. Petrova, A. Pastare, N. Broks, N. Kalniņš,
D. Roziņa, K. Lūsis), pret – nav, atturas – nav, Sējas novada dome nolemj:
3.1. Atbilstoši likuma „Zemes ierīcības likums”, II nodaļas „Zemes ierīcības projekta izstrāde”,
8.pantam, Sējas novada nekustamajam īpašumam „Laipas” (kadastra Nr. 8092-006-0386, zemes
vienības kadastra apzīmējums 8092-006-0386, kopplatība 6,35 ha) jāizstrādā zemes ierīcības
projekts, lai zemes īpašumu sadalītu četrās daļās, atbilstoši plāna pielikumam un saskaņā ar Sējas
novada teritorijas plānojumu.
3.2. Jaunizveidotiem zemes gabaliem apgrūtinājumi atbilstoši Sējas novada teritorijas plānojumam
un jau esošie apgrūtinājumi.
3.3. Nodrošināt piekļuvi jaunizveidotajiem zemes gabaliem- paredzot ceļa servitūtu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no pieņemšanas dienas Administratīvajā rajona
tiesā Rīgā, Rīgas tiesu namā Baldones iela 1A, LV-1007.
3.Par īpašuma “Kurzemnieki” ( kadastra Nr. 8092-005-0009) sadalīšanu.
1. Sējas novada dome izskatīja V.G. 2017. gada 10. janvāra iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt
viņam piederošā īpašuma „Kurzemnieki” (kadastra Nr. 8092-005-0009), zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8092-005-0010, divās daļās, atdalot zemes vienību aptuveni 9,00 ha platībā. Un piešķirt
jaunam gabalam nosaukumu “Priežmalas”.
2. Iepazīstoties ar lietas materiāliem, konstatēts:
Īpašums „Kurzemnieki”, kadastra numurs 8092-005-0009, kopplatība 36,16 ha, reģistrēts
zemesgrāmatā un sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 8092-005-0042 (12,65
ha); 8092-005-0010 (23.01 ha); 8092-005-0026 (0,50 ha).
Atbilstoši Sējas novada teritorijas plānojumam 2013.-2024.g., zemes vienības, kadastra apzīmējums
8092-005-0010, plānotā (atļautā) izmantošana ir Lauksaimniecības teritorija (L) un zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība- Mežu teritorija (M), kur minimālā jaunveidojamā
zemes vienības platība drīkst būt 2,00 ha.
3. Ņemot vērā visus ar lietu saistītos materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” II
nodaļas 15.panta 13.p-tu, Zemes ierīcības likumu un saskaņā ar Sējas novada teritorijas plānojumu,
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atklāti balsojot ar 8 balsīm par (G. Liepiņš, M. Iekļava, I. Petrova, A. Pastare, N. Broks, N. Kalniņš,
D. Roziņa, K. Lūsis), pret – nav, atturas – nav, Sējas novada dome nolemj:
3.1. Atbilstoši likuma „Zemes ierīcības likums”, II nodaļas „Zemes ierīcības projekta izstrāde”,
8.pantam, Sējas novada nekustamajam īpašumam „Kurzemnieki”, kadastra Nr. 8092-005-0009,
zemes vienībai ar kadastra numuru 8092-005-0010 (platība 23,01 ha), jāizstrādā zemes ierīcības
projekts, lai zemes vienību sadalītu divās daļās, atbilstoši plāna pielikumam un saskaņā ar Sējas
novada teritorijas plānojumu.
3.2. Jaunizveidotajam zemes īpašumam, kura plānotā platība 9,00 ha, apstiprināt nosaukumu
„Priežmalas”.
3.3. Jaunizveidotajam zemes īpašumam, kura plānotā platība 14,01 ha, saglabāt nosaukumu
„Kurzemnieki”.
3.4. Jaunizveidotiem zemes gabaliem apgrūtinājumi atbilstoši Sējas novada teritorijas plānojumam
un jau esošie apgrūtinājumi.
3.5. Nodrošināt piekļuvi jaunizveidotajiem zemes gabaliem.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no pieņemšanas dienas Administratīvajā rajona
tiesā Rīgā, Rīgas tiesu namā Baldones iela 1A, LV-1007.
4. Zemes ierīcības projekta apstiprināšana Sējas novada īpašumiem “Iņķi” un “Jauncepļi”.
1. Sējas novada dome izskatīja SIA “EiroAlidāde”, reģ. Nr.50003873221, sertificētas zemes
ierīkotājas Ligitas Briģes, sertifikāta Nr. BA-61, apstiprināšanai iesniegto zemes ierīcības projektu
nekustamam īpašumam “Jauncepļi” ar kadastra Nr. 8092-005-0031, zemes vienības apzīmējumu
8092-005-0031 un nekustamam īpašumam “Iņķi” ar kadastra Nr. 8092-005-0006, zemes vienības
apzīmējumu 8092-005-0006.
2. Iepazīstoties ar lietas materiāliem, konstatēts: Sējas novada dome 2017. gada 17. oktobrī pieņēma
lēmumu Nr.6., 3.§, 6. p-tu “Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabaliem “Iņķi” un
“Jauncepļi”, un adreses piešķiršanu”, par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8092-005-0031 un 8092-005-0006. Ir izstrādāts projekts nekustamam īpašumam “Iņķi”
(11,2 ha) un “Jauncepļi” (6,9 ha) veicot īpašumu sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
Saskaņā ar Sējas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam, zemes vienības atrodas
Lauksaimniecības teritorijā (L) un Mežsaimniecības teritorijā (M).
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 8 balsīm par (G. Liepiņš, M. Iekļava, I. Petrova, N. Broks, A.
Pastare, N. Kalniņš, D. Roziņa, K.Lūsis), pret – nav, atturas – nav, Sējas novada dome nolemj:
3.1. Apstiprināt SIA ”EiroAlidāde”, reģ. Nr.50003873221 , sertificētas zemes ierīkotājas Ligitas
Briģes, sertifikāta Nr. BA-61, iesniegto zemes ierīcības projektu Sējas novada nekustamajam
īpašumam “Jauncepļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8092-005-0031 un īpašumam
“Iņķi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8092-005-0006.
3.2. Apstiprināt jaunizveidoto īpašumu, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts kā Nr.1 ar
plānoto zemes vienības kadastra apzīmējumu 8092-005-0006, kopplatība 14,56 ha, 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 8092-005-0031, kopplatība 3,54 ha, lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK 0101).
3.4. Saglabāt nosaukumu un adresi “Jauncepļi”, Sējas novads, jaunizveidotai zemes vienībai, kura
zemes ierīcības projektā apzīmēta kā zemesgabals “2”, ar plānoto kadastra numuru 8092-005-0031,
kopplatību 3,54 ha.
3.5. Saglabāt nosaukumu un adresi “Iņķi”, Sējas novads, jaunveidotai zemes vienībai, kura zemes
ierīcības projektā apzīmēts kā zemesgabals “1”, ar plānoto kadastra numuru 8092-005-0006,
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kopplatību 14,56 ha.
3.6. 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.
5. Zemes ierīcības projekta apstiprināšana Sējas novada īpašumam “Vecspruksti”.
1. Sējas novada dome izskatīja SIA “LATĪPAŠUMS - MĒRNIECĪBAS BIROJS”, reģ.
Nr.44103028861, sertificēta zemes ierīkotāja Aivara Tinusa, sertifikāta Nr. AA000000082,
apstiprināšanai iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Vecspruksti” ar kadastra
apzīmējumu 8092-001-0260.
2. Iepazīstoties ar lietas materiāliem, konstatēts: Sējas novada dome 2016. gada 20. decembrī
pieņēma lēmumu Nr.12., 3.§, 3.2. p-tu “Par nekustamā īpašuma “Vecspruksti” (kadastra numurs
8092-001-0260) sadali Sējas novadā”, ar mērķi no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8092-0010260 (kopplatība 10,3 ha), atdalīt zemi līdz 0,3 ha platībā mājīpašuma uzturēšanai.
Saskaņā ar Sējas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam, zemes vienības atrodas
Lauksaimniecības teritorijā (L), izstrādātajā zemes ierīcības projektā jaunveidojamā zemes vienība ir
0,24 ha.
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 8 balsīm par (G. Liepiņš, M. Iekļava, I. Petrova, N. Broks, A.
Pastare, N. Kalniņš, D. Roziņa, K.Lūsis), pret – nav, atturas – nav, Sējas novada dome nolemj:
3.1. Apstiprināt SIA ”LATĪPAŠUMS - MĒRNIECĪBAS BIROJS”, reģ. Nr. 44103028861,
sertificēta zemes ierīkotāja Aivara Tinusa, sertifikāta Nr. AA000000082, iesniegto zemes
ierīcības projektu Sējas novada nekustamajam īpašumam “Vecspruksti” 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 “Vecspruksti”, 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: 8092-0010260-002; 8092-001-0260-003; 8092-001-0260-005; 8092-001-0260-007.
3.5. Apstiprināt nosaukumu un jaunu adresi - “Kalnaspruksti 2”, Sējas novads, jaunveidotai
zemes vienībai, kura zemes ierīcības projektā apzīmēta kā zemesgabals “2”, ar plānoto kadastra
numuru 8092-001-0642 (kopplatība 0,24 ha) un uz zemes esošajai dzīvojamai mājai ar kadastra
apzīmējumu 8092-001-0260-001.
3.6. 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,
6. Par nomas līguma izbeigšanu un jauna nomas līguma noslēgšanu īpašumam “Vaivariņi ”.
1. Sējas novada dome ir izskatījusi E.B. 2017.gada 29. decembra iesniegumu (Reģ. Nr.0111.1/3989) ar lūgumu noslēgt jaunu “Vaivariņi” zemes nomas līgumu, vienlaicīgi izbeigt nomas
līgumu Nr. 2017/24 un Nr. 2017/25, pamatojoties uz iesniegumam pievienotajiem dokumentiem.
2. Iepazīstoties ar Sējas novada domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: Nekustamais īpašums
„Vaivariņi” (kadastra numurs 8092-001-0798), kopplatība 0,0707 ha, bija piešķirts pastāvīgā
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lietošanā J.B. Pamatojoties uz mantojuma apliecību, tiesības uz zemes nomu ieguva R.B., E.B un
E.B. katram 1/3 domājamā daļa. Ar minētajām personām bija noslēgti zemes nomas līgumi.
E.B. iesniedza Apliecinājumu par dāvinājumu, zvērināta notāre Sandra Jakušenoka, 24.05.2016.,
reģ. Nr. 2054, ar kuru R.B. dāvina savam dēlam E.B. viņai piekrītošo mantojuma daļu no
“Vaivariņi”, pilnvaro E.B. kārtot visas ar to saistītas lietas, slēgt nomas līgumu ar Sējas novada domi
un izpirkt zemi.
Iesniegta E.B. pilnvara, zvērināta notāre Sandra Jakušenoka, reģ.Nr.1807, ar kuru pilnvaro E.B.
pārstāvēt viņa intereses visās valsts un pašvaldību iestādēs.
Iesniegts Pirkuma līgums (Rīga, 04.08.2017), ar kuru E.B. pārdod un E.B. pērk 1/3 domājamo
daļu no nekustamā īpašuma “Vaivariņi”, ko mantojis no tēva, iesniegta arī Piekrišana nekustamā
īpašuma iegūšanai īpašumā un nostiprināšanai, kur E.B. apliecina pirkumu ar tiesībām noslēgt
nomas līgumu ar Sējas novada domi par zemes vienības , kadastra apzīmējums 8092-001-0798,
nomu un izpirkt to.
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 8 balsīm par (G. Liepiņš, M. Iekļava, I. Petrova, A.
Pastare, N. Broks, D. Roziņa, K. Lūsis), pret – nav, atturas – nav, Sējas novada dome nolemj:
3.1. Pārtraukt Lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.2017/24, 06.02.2017. un Nr. 2017/25,
06.02.2017. darbību par zemes nomu E.B. (1/3 domājamā daļa) un E.B. (2/3 domājamā daļa).
3.2. Piekrist iznomāt E.B. Sējas novada zemi “Vaivariņi”, kadastra numurs 8092-001-0798,
kopplatība 0,0707 ha.
3.3. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.
3.4. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli.
3.5. Noslēgt nomas līgumu viena mēneša laikā.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Rīgas tiesu namā Baldones iela 1A,
LV-1007.
7 . Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no J.K.
Ņemot vērā, ka J.K. nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa par zemi
maksājumus, Sējas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka J.K., nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākums par nekustamo īpašumu Sējas nov., kadastra Nr.8092-002-0768 izriet no zemāk minētā
administratīvā akta, kas kļuvis neapstrīdams:
J.K. minēto brīdinājumu nav apstrīdējis un nodokļa parādu nav samaksājis.
Ņemot vērā to, ka ir izpildījušies Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmajā daļā
minētie piespiedu izpildes priekšnoteikumi, Sējas novada domei ir jāuzsāk iepriekš minēto
administratīvo aktu piespiedu izpildi.
J.K. uz 2018. gada 23. janvāri ir parādā Sējas novada domes budžetam nekustamā īpašuma
nodokli par zemi Sējas nov., kadastra Nr. 8092-002-0768, 12,49 EUR, nokavējuma naudu 1,22 EUR,
kopā 13,71 EUR. Nodokļa parāds kopā 13,71 EUR.
Papildus iepriekš minētajam, nodokļu administrācija informē, ka saskaņā ar likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 29.panta otro daļu, par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti
par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu,
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18. panta 11. punktu, 26. panta pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta pirmās daļas 1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu,
361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 367. pantu,
atklāti balsojot ar 8 balsīm par (G. Liepiņš, M. Iekļava, I. Petrova, A. Pastare, N. Broks, D. Roziņa,
K. Lūsis), pret – nav, atturas – nav, Sējas novada dome nolemj:
piedzīt no J.K.:
1.nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 12,49 EUR, nokavējuma naudu 1,22 EUR, kopā
13,71 EUR,
pavisam kopā 13,71 EUR (trīspadsmit euro 71 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas
uz administratīvā akta piespiedu izpildi, un, kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas
noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no
dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Sējas novada
domē - "Jēņi", p/n Murjāņi, Sējas novads, LV-2142. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma–
izpildrīkojuma darbību.
atklāti balsojot ar 8 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.1, izdotu 15.01.2018.
5.§
Izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgās komitejas jautājumu apspriešana.
Ziņo N.Broks.
Izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgā komiteja strādāja kopā ar finanšu, sociālo un komunālo
jautājumu pastāvīgo komiteju.

Pieņemti zināšanai izglītības, kultūras un jauniešu pastāvīgās komitejas ieteikumi.
6.§
Jautājuma izskatīšana par saistošo noteikumu Nr. 2 /2018 „Par Sējas novada budžetu 2018.
gadam” apstiprināšanu. Ziņo B.Martinova.

Ziņo B.Martinova.
6.1. Izskatīja jautājumu par SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr. 2 /2018 „Par Sējas novada
budžetu 2018. gadam” apstiprināšanu.
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām 46.pantu” un likumu „Par pašvaldību budžetu”.
Pamatojoties uz 23.11.2017. likumu “Par valsts budžetu 2018. gadam”, un 04.06.2015.
“Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu”, un izskatot struktūrvienību pieprasījumus, kā arī ņemot
vērā Sējas novada Finanšu komitejas 16.01.2018. atzinumu un saskaņā ar Sējas novada domes
18.08.2009. Saistošo noteikumu Nr.13/2009 „Sējas novada pašvaldības nolikums” 19.punktu, atklāti
balsojot ar 8 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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1. Apstiprināt Sējas novada pamatbudžeta ieņēmumus 2018. gadam 2 928 614 EUR un ieņēmumus
no Valsts kases aizdevumu 500 000 EUR, kā arī sadalījumu atbilstoši budžeta ieņēmumu
klasifikācijai, saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
2. Apstiprināt Sējas novada pamatbudžeta izdevumus 2018. gadam 3 937 003 EUR , Valsts
kases aizdevuma pamatsummas apmaksu 58 958 EUR un sadalījumu atbilstoši izdevumu
funkcionālajām kategorijām saskaņā ar pielikumu nr.2 un sadalījumu atbilstoši ekonomiskai
klasifikācijai saskaņā ar pielikumu Nr. 3.
3. Apstiprināt Sējas novada speciālā budžeta ieņēmumus 2018.gadam – 658 761 EUR, kā arī
sadalījumu atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijai un speciālā budžeta izdevumus 2018. gadam –
465 471 EUR , Valsts kases aizdevuma pamatsummas apmaksu – 31 366 EUR un sadalījumu
atbilstoši izdevumu funkcionālajām kategorijām un sadalījumu atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai
saskaņā ar pielikumu Nr.4.
4. Apstiprināt Sējas novada ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumus 2018.gadam –
1 100 EUR, izdevumus 2018. gadam – 4 320 EUR un sadalījumu atbilstoši izdevumu
funkcionālajām kategorijām, kā arī sadalījumu atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai saskaņā ar
pielikumu Nr.5.
5. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus - 330 000 EUR.
6. Budžeta brīvos līdzekļus ieguldīt termiņnoguldījumos un(vai) rezerves fondā.
7. Apstiprināt pamatbudžeta atlikumu uz 31.12.2017. – 787 910 EUR.
8. Apstiprināt speciālā budžeta atlikumu uz 31.12.2017. –145 257 EUR.
9.Apstiprināt Ziedojumu, dāvinājumu budžeta atlikumu uz 31.12.2017.– 2734 EUR.
10. Apstiprināt Sējas novada domes 2017.-2020.gada ceļu fonda mērķdotācijas izlietojuma
programmu, pielikums Nr.6.
11.Apstiprināt Sējas novada domes 2018.gada dabas resursu nodokļa izlietojuma programmu,
pielikums Nr.7.
12. Budžeta izpildītāji piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošina efektīvu un racionālu pašvaldības
budžeta izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, nodrošinot attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.
Budžeta izpildītāji ir atbildīgi pat to, lai izdevumi saskaņā ar naudas plūsmu nepārsniedz attiecīgai
programmai/pasākumam tāmē apstiprinātos un plānotos budžeta izdevumus atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām.
13. Paskaidrojuma raksts saskaņā ar pielikumu Nr.8.

Sēdes vadītājs Guntis Liepiņš
Protokolists Vita Gulbe
Sēdi slēdz plkst.18.45
Sēdi vadīja novada domes priekšsēdētājs

G.Liepiņš
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Sēdi protokolēja novada domes sekretāre

V.Gulbe
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