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SĒDES PROTOKOLS
Nr.15
Inčukalna novadā

2013.gada 18.decembrī

Sēdi atklāj plkst.14.00
Sēde sasaukta plkst.14.00.
Sēdi vada Inčukalna novada domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko
Sēdi protokolē sekretāre L.Sīka
Sēdē piedalās domes deputāti: A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica, I.Bernats,
I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups,
M.Keišs,
A.Cīrulnieks – nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ
S.Gorčinskis - nepiedalās
Ņ.Kozlovs - nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ
Sēdē piedalās:
O.Kalniņš – Izpilddirektors
J.Jakubovskis – Vangažu pārvaldes vadītājs
A.Nolberga – Sabiedrisko attiecību speciāliste
E.Jāvalds – Jurists
M.Onskulis – Dzīvojamā fonda pārvaldnieks
A.Aļļēna – Finanšu daļas vadītāja
Z.Gofmane – Sociāla dienesta vadītāja
M.Grioščenko – SIA “Vangažu Namsaimnieks” valdes loceklis
I.Kvalberga –Iedzīvotāja
M.Biernis – SIA auditorfirmas “BPG BALTIC INSPEKCIJA AMJ” valdes
priekšsēdetājs
Darba kārtība:
Izpilddirektora atskaite.
Vangažu pārvaldes vadītāja atskaite.
1.

Par Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas iesniegumu.
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2.
Par saistošo noteikumu Nr. 31/2013 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”
apstiprināšanu
3.
Par saistošo noteikumu Nr.32/2013 „Par sociālajiem pakalpojumiem Inčukalna
novada pašvaldībā” apstiprināšanu
4.
Par Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu.
5.
Par amatalgas likmes palielināšanu Vangažu vidusskolas medmāsai.
6.
Par algu fonda palielinājumu
7.
Par saistošo noteikumu Nr.33/2013 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Nr. 3/2013 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2013. gadam”” apstiprināšanu.
8.
Par piedalīšanos Ādažu Brīvās Valdorfa skolas finansēšanā.
9.
Par ceļa izdevumu uz skolu apmaksu.
10.
Par personas iesniegumu.
11.
Par finansiālu atbalstu Inčukalna novada veterānu futbola komandai.
12.
Par finansiālu atbalstu basketbola komandai „Hincenberga”.
13.
Par biedrības „Inčukalna izaugsmei” iesniegumu.
14.
Par Inčukalna novada Jaunatnes politikas attīstības programmas 2014.2018.gadam apstiprināšanu.
15.
Par atbalstu biedrībai „RIK”.
16.
Par piedalīšanos projektu konkursā (aprīkojums Vangažu kultūras namam)”.
17.
Par piedalīšanos projektu konkursā
18.
Par piedalīšanos projektu konkursā ar projektu „Florbola laukuma apmaļu
iegāde”
19.
Par piedalīšanos projektu konkursā ar projektu “Orientēšanās un līdzsvara
attīstības laukuma izveide PII “Minka”.
20.
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
21.
Par izmaiņām 2012.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumā Nr. 448.§. „Par Inčukalna novada domes uzņemšanas komisijas pirmsskolas izglītības
iestādēs apstiprināšanu”.
22.
Par izmaiņām 2013.gada 20.novembra Inčukalna novada domes lēmumā
Nr.13-20§ „Par finansiālu atbalstu Inčukalna Florbola komandai”
23.
Par izmaiņām 2009.gada 23.septembra Inčukalna novada domes lēmumā Nr.92.§. „Iesnieguma izskatīšana”.
24.
Par Sergeja Gorčinska atbrīvošanu no Attīstības, rūpniecības un
lauksaimniecības jautājumu komitejas locekļa pienākumu pildīšanas.
25.
Par Saistošo noteikumu Nr. __/2013 „Grozījumi Inčukalna novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums””
apstiprināšanu.
26.
Par Igora Purmaļa ievēlēšanu Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības
jautājumu komitejā.
27.
Par Vangažu baptistu draudzes iesniegumu
28.
Par Ģirta Bunkus komandējumu.
29.
Par izmaiņām 2013.gada 26.jūnija Inčukalna novada domes lēmumā Nr.2-12§
„Par degvielas normas un stāvvietas apstiprināšanu pašvaldības transportlīdzeklim
automašīnai Opel Astra”.
30.
Par telpas nomas līguma pagarināšanu ar personu.
31.
Par sociālā dzīvokļa Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, parāda par
gāzi segšanu.
32.
Par nodokļu atbalsta pasākuma atcelšanu nekustamā īpašuma nodoklim
personai.
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33.
Par nekustamā īpašuma « Mazās Beverīnas », Krustiņi, Inčukalna pagastā,
Inčukalna novadā,
izsoles nosacītās sākuma cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
34.
Par Sporta kompleksa iesniegumu.
35.
Uzņēmuma parādu piedziņas lietā.
36.
Personas parādu piedziņas lietā.
37.
Par nekustamā īpašuma Plānupes ielā 27, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, izsoles nosacītās sākuma cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
38.
Par atļauju iegādāties zemi nepilsonei.
39.
Par atļauju iegādāties zemi nepilsonei.
40.
Par Saistošo noteikumu Nr. 34/2013 „Grozījumi Inčukalna novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums””
apstiprināšanu.
41.
Par kārtību kādā deputāti izmanto domes izsniegtās datoriekārtas.
42.
Par atļauju P.Veidemanim savienot Inčukalna novada domes Būvvaldes
vadītāja amata pienākumu pildīšanu ar Inčukalna novada domes Koku ciršanas
komisijas priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu.
43.
Par nosaukuma piešķiršanu.
44.
Par pašvaldības zemes iznomāšanu.
45.
Par pašvaldības zemes iznomāšanu.
46.
Par pašvaldības zemes iznomāšanu
47.
Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
48.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
49.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
50.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
51.
Par persoans iesnieguma izskatīšanu.
52.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
53.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
54.
Par personas iesnieguma izskatīšanu
55.
Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvoklim Kārļzemnieki 4, Inčukalna
novadā.
56.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
57.
Par dzīvokļa Siguldas iela 1a, Vangažos, Inčukalna novadā, īres līguma
pagarināšanu ar personu.
58.
Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvoklim, Siguldas iela 2, Vangažos,
Inčukalna novadā.
59.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
60.
Par īres dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvoklim “Zaķusalas”, Griķos, Inčukalna
novadā.
61.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
62.
Par personas un viņas ģimenes locekļu deklarētas dzīvesvietas anulēšanu.
63.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
64.
Par sociālā dzīvokļa “Kārļzemnieki 4”, Inčukalna novadā, īres līguma
nepagarināšanu ar personu.
65.
Par personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
66.
Par sociālā pakalpojuma- naktspatversme vai krīzes centrs sniegšanu
Inčukalna novadā.
67.
Par objekta Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpa.nr.
1;2;3;4;5;6;7;8, ar kopējo platību 61,4 kv.m, nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
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68.

Par Inčukalna novada domes izpilddirektora aizvietošanu.

A.Nalivaiko lūdz darba kārtībā iekļaut revidenta ziņojumu par SIA „Vangažu
Namsaimnieku.
Deputāts M.Jaunups lūdz pēc darba kārtības iekļaut dažādus jautājumus.
A.Nalivaiko lūdz balsot par jauno darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs;
PRET – “1” balss I.Purmalis; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Apstiprināt darba kārtību.
Izpilddirektora atskaite.
Vangažu pārvaldes vadītāja atskaite.
SIA auditorfirmas “BPG BALTIC INSPEKCIJA AMJ” revidenta atskaite par SIA
„Vangažu Namsaimnieks”.
1. Par Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas iesniegumu.
2. Par saistošo noteikumu Nr. 31/2013 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”
apstiprināšanu
3. Par saistošo noteikumu Nr.32/2013 „Par sociālajiem pakalpojumiem Inčukalna
novada pašvaldībā” apstiprināšanu
4. Par Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu.
5. Par amatalgas likmes palielināšanu Vangažu vidusskolas medmāsai.
6. Par algu fonda palielinājumu
7. Par saistošo noteikumu Nr.33/2013 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.
3/2013 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2013. gadam”” apstiprināšanu.
8. Par piedalīšanos Ādažu Brīvās Valdorfa skolas finansēšanā.
9. Par ceļa izdevumu uz skolu apmaksu.
10. Par personas iesniegumu.
11. Par finansiālu atbalstu Inčukalna novada veterānu futbola komandai.
12. Par finansiālu atbalstu basketbola komandai „Hincenberga”.
13. Par biedrības „Inčukalna izaugsmei” iesniegumu.
14. Par Inčukalna novada Jaunatnes politikas attīstības programmas 2014.2018.gadam apstiprināšanu.
15. Par atbalstu biedrībai „RIK”.
16. Par piedalīšanos projektu konkursā (aprīkojums Vangažu kultūras namam)”.
17. Par piedalīšanos projektu konkursā
18. Par piedalīšanos projektu konkursā ar projektu „Florbola laukuma apmaļu iegāde”
19. Par piedalīšanos projektu konkursā ar projektu “Orientēšanās un līdzsvara
attīstības laukuma izveide PII “Minka”.
20. Par zemes nomas līguma izbeigšanu
21. Par izmaiņām 2012.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumā Nr. 4-48.§.
„Par Inčukalna novada domes uzņemšanas komisijas pirmsskolas izglītības
iestādēs apstiprināšanu”.
22. Par izmaiņām 2013.gada 20.novembra Inčukalna novada domes lēmumā Nr.1320§ „Par finansiālu atbalstu Inčukalna Florbola komandai”

4

23. Par izmaiņām 2009.gada 23.septembra Inčukalna novada domes lēmumā Nr.9-2.§.
„Iesnieguma izskatīšana”.
24. Par Sergeja Gorčinska atbrīvošanu no Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības
jautājumu komitejas locekļa pienākumu pildīšanas.
25. Par Saistošo noteikumu Nr. __/2013 „Grozījumi Inčukalna novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums””
apstiprināšanu.
26. Par Igora Purmaļa ievēlēšanu Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības
jautājumu komitejā.
27. Par Vangažu baptistu draudzes iesniegumu
28. Par Ģirta Bunkus komandējumu.
29. Par izmaiņām 2013.gada 26.jūnija Inčukalna novada domes lēmumā Nr.2-12§
„Par degvielas normas un stāvvietas apstiprināšanu pašvaldības transportlīdzeklim
automašīnai Opel Astra”.
30. Par telpas nomas līguma pagarināšanu ar personu.
31. Par sociālā dzīvokļa Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, parāda par gāzi
segšanu.
32. Par nodokļu atbalsta pasākuma atcelšanu nekustamā īpašuma nodoklim personai.
33. Par nekustamā īpašuma « Mazās Beverīnas », Krustiņi, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā,
izsoles nosacītās sākuma cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
34. Par Sporta kompleksa iesniegumu.
35. Uzņēmuma parādu piedziņas lietā.
36. Personas parādu piedziņas lietā.
37. Par nekustamā īpašuma Plānupes ielā 27, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā,
izsoles nosacītās sākuma cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
38. Par atļauju iegādāties zemi nepilsonei.
39. Par atļauju iegādāties zemi nepilsonei.
40. Par Saistošo noteikumu Nr. 34/2013 „Grozījumi Inčukalna novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums””
apstiprināšanu.
41. Par kārtību kādā deputāti izmanto domes izsniegtās datoriekārtas.
42. Par atļauju P.Veidemanim savienot Inčukalna novada domes Būvvaldes vadītāja
amata pienākumu pildīšanu ar Inčukalna novada domes Koku ciršanas komisijas
priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu.
43. Par nosaukuma piešķiršanu.
44. Par pašvaldības zemes iznomāšanu.
45. Par pašvaldības zemes iznomāšanu.
46. Par pašvaldības zemes iznomāšanu
47. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
48. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
49. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
50. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
51. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
52. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
53. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
54. Par personas iesnieguma izskatīšanu
55. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvoklim Kārļzemnieki 4, Inčukalna
novadā.
56. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
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57. Par dzīvokļa Siguldas iela 1a, Vangažos, Inčukalna novadā, īres līguma
pagarināšanu ar personu.
58. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvoklim, Siguldas iela 2, Vangažos,
Inčukalna novadā.
59. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
60. Par īres dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvoklim “Zaķusalas”, Griķos, Inčukalna
novadā.
61. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
62. Par personas un viņas ģimenes locekļu deklarētas dzīvesvietas anulēšanu.
63. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
64. Par sociālā dzīvokļa “Kārļzemnieki 4”, Inčukalna novadā, īres līguma
nepagarināšanu ar personu.
65. Par personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
66. Par sociālā pakalpojuma- naktspatversme vai krīzes centrs sniegšanu Inčukalna
novadā.
67. Par objekta Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpa.nr. 1;2;3;4;5;6;7;8,
ar kopējo platību 61,4 kv.m, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
68. Par Inčukalna novada domes izpilddirektora aizvietošanu.
Dažādi jautājumi.
1.§.Par Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas iesniegumu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības,
sociālo un veselības jautājumu un Finanšu komitejas lēmums.
1.
Atbalstīt II Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursa stīgu
instrumentu spēles audzēkņiem organizēšanu.
2.
Ieplānot 2014.gada pašvaldības budžetā finanšu līdzekļus Ls 500,00
apmērā II Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursa stīgu instrumentu spēles
audzēkņiem organizēšanai.
3.
Apstiprināt II Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursa stīgu
instrumentu spēles audzēkņiem nolikumu.
4.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Atbalstīt II Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursa stīgu instrumentu
spēles audzēkņiem organizēšanu.
2.
Ieplānot 2014.gada pašvaldības budžetā finanšu līdzekļus Ls 500,00 apmērā II
Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursa stīgu instrumentu spēles audzēkņiem
organizēšanai.
3.
Apstiprināt II Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursa stīgu instrumentu
spēles audzēkņiem nolikumu.
4.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
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2.§.Par saistošo noteikumu Nr31/2013 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”
apstiprināšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var apstiprināt saistošos noteikumus,
Inčukalna novada domes Finanšu komitejas lēmums.
Apstiprināt Inčukalna novada saistošos noteikumus Nr. 31/2013 „Sociālā palīdzība
Inčukalna novadā”.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, J.Rozītis, M.Jaunups, M.Keišs; PRET – “1” balss I.Purmalis;
ATTURAS – “3” balsis J.Liepiņs, J.Šaroka, L.Vorobjova,
Dome nolemj:
Apstiprināt Inčukalna novada saistošos noteikumus Nr. 31/2013 „Sociālā palīdzība
Inčukalna novadā”.
Pielikumā saistošie noteikumi uz 12 lapām un paskaidrojuma raksts uz 1 lapas.
3.§.Par saistošo noteikumu Nr. 32/2013
„Par sociālajiem pakalpojumiem Inčukalna novada pašvaldībā”
apstiprināšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu,
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai dome var apstiprināt saistošos noteikumus,
Inčukalna novada domes Finanšu komitejas lēmums.
Apstiprināt Inčukalna novada saistošos noteikumus Nr.32/2013 „Par sociālajiem
pakalpojumiem Inčukalna novada pašvaldībā”.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, J.Rozītis, M.Jaunups, M.Keišs; PRET – “1” balss I.Purmalis;
ATTURAS – “3” balsis J.Liepiņs, J.Šaroka, L.Vorobjova,
Dome nolemj:
Apstiprināt Inčukalna novada saistošos noteikumus Nr.32/2013 „Par sociālajiem
pakalpojumiem Inčukalna novada pašvaldībā”.
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Pielikumā saistošie noteikumi uz 11 lapām un paskaidrojuma raksts uz 1 lapas.
4.§.Par Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Finanšu komitejas lēmums.
1.
Apstiprināt Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu.
2.
Atzīt par spēku zaudējušu 2011.gada 18.maija Inčukalna novada domes
lēmumu Nr.6-42.§. „Par amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma apstiprināšanu”.
3.
Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „6” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, J.Rozītis,
L.Vorobjova, M.Jaunups; PRET – “1” balss I.Purmalis; ATTURAS – “5” balsis
A.Šica, I.Bernats, J.Liepiņš, J.Šaroka, M.Keišs,
Dome nolemj:
Lēmums nav pieņemts.

5.§.Par amatalgas likmes palielināšanu Vangažu vidusskolas medmāsai.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Finanšu komitejas lēmums.
Jautājumu par amata algu palielinājumu lemt pie 2014.gada budžeta izstrādāšanas.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups,
M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Jautājumu par amata algu palielinājumu lemt pie 2014.gada budžeta izstrādāšanas.
6.§.Par algu fonda palielinājumu
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības,
sociālo un veselības jautājumu un Finanšu komitejas lēmums.
Virzīt uz domes sēdi.
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A.Nalivaiko lūdz balsot par algu fondu paplielinājumu.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs; PRET –
nav; ATTURAS – “1” balss I.Purmalis,
Dome nolemj:
1.Izstrādājot pašvaldības 2014.gada budžetu, palielināt algu fondu.
2.Precizēt procentu likmi pie 2014.gada budžeta skatīšanas.
7.§.Par saistošo noteikumu Nr.33/2013 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Nr. 3/2013 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2013. gadam””
apstiprināšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Izdoti saskaņā ar likumu „”Par pašvaldībām” 14., 21., 46.p. un likumu „Par
pašvaldību budžetiem” 2., 7., 11., 15., 16., 17. p., likuma „Par budžetu un finanšu
vadību” 11. un 41.p., likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.p.
Inčukalna novada domes Finanšu komitejas lēmums.
Apstiprināt Inčukalna novada saistošo noteikumu Nr.33/2013 „Par grozījumiem
saistošajos noteikumos Nr. 3/2013 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2013.
gadam””.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs; PRET –
“1” balss I.Purmalis; ATTURAS – nav,
Dome nolemj:
Apstiprināt Inčukalna novada saistošo noteikumu Nr.33/2013 „Par grozījumiem
saistošajos noteikumos Nr. 3/2013 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2013.
gadam””.
Pielikumā saistošie noteikumi uz 45 lapām.
8.§.Par piedalīšanos Ādažu Brīvās Valdorfa skolas finansēšanā.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības,
sociālo un veselības jautājumu un Finanšu komitejas lēmums.
1.
Nepiedalīties Ādažu Brīvās Valdorfa skolas finansēšanā.
2.
Neslēgt līgumu par līdzfinansējuma sniegšanu.
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A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Nepiedalīties Ādažu Brīvās Valdorfa skolas finansēšanā.
2.
Neslēgt līgumu par līdzfinansējuma sniegšanu.
3.
9.§.Par ceļa izdevumu uz skolu apmaksu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības,
sociālo un veselības jautājumu un Finanšu komitejas lēmums.
Apmaksāt ar 2013.gada 1.septembri ceļa izdevumus 50% apmērā:
N.p.k.
Vārds,
Personas kods
Adrese
Skola
Ls
uzvārds
dienā
1.
persona
xxxxxx-xxxxx Dārzu iela 8, Rīgas 22vidusskola, 0,90
Vangaži
10.klase

A.Nalivaiko lūdz balsot par to, ka personai netiek apmaksāti ceļa izdevumi.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „5” balsis A.Nalivaiko, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Šaroka,
L.Vorobjovas; PRET – “4” balsis A.Šica, I.Bernats, J.Rozītis, M.Jaunups;
ATTURAS – “3” balsis A.Blaus, A.Freimane, M.Keišs,
Dome nolemj:
Lēmums nav pieņemts.
A.Nalivaiko lūdz balsot par Finanšu komitejas lēmumu.
Atklāti balsojot: PAR „6” balsis A.Blaus, A.Freimane,
A.Šica, I.Bernats,
J.Rozītis, M.Jaunups; PRET – “5” balsis A.Nalivaiko, I.Purmalis,
J.Liepiņš, J.Šaroka, L.Vorobjova; ATTURAS – “1” balss M.Keišs,
Dome nolemj:
Lēmums nav pieņemts.
10.§.Par personas iesniegumu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības,
sociālo un veselības jautājumu un Finanšu komitejas lēmums.
Piešķirt personai finansiālu atbalstu Ls 50,00 apmērā futbola treniņiem no sportam
paredzētajiem līdzekļiem, pārskaitot naudu klubam.
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A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups,
M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Piešķirt personai finansiālu atbalstu Ls 50,00 apmērā futbola treniņiem no sportam
paredzētajiem līdzekļiem, pārskaitot naudu klubam.
11.§.Par finansiālu atbalstu Inčukalna novada veterānu futbola komandai.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības,
sociālo un veselības jautājumu un Finanšu komitejas lēmums.
Piešķirt Inčukalna novada veterānu futbola komandai finansiālu atbalstu Ls 165.00
apmērā dalības maksas segšanai, lai varētu piedalīties kārtējā Vidzemes atklātajā
veterānu līgas ziemas čempionātā telpu futbolā no sporta paredzētajiem līdzekļiem.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups,
M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Piešķirt Inčukalna novada veterānu futbola komandai finansiālu atbalstu Ls 165.00
apmērā dalības maksas segšanai, lai varētu piedalīties kārtējā Vidzemes atklātajā
veterānu līgas ziemas čempionātā telpu futbolā no sporta paredzētajiem līdzekļiem.
12.§.Par finansiālu atbalstu basketbola komandai „Hincenberga”.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības,
sociālo un veselības jautājumu un Finanšu komitejas lēmums.
Skatīt pie 2014.gada budžeta.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups,
M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Skatīt pie 2014.gada budžeta.
13.§.Par biedrības „Inčukalna izaugsmei” iesniegumu.
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Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības,
sociālo un veselības jautājumu un Finanšu komitejas lēmums.
1. Ieplānot 2014.gada pašvaldības budžetā finanšu līdzekļus Ls 1260,82 apmērā
biedrībai „Inčukalna izaugsmei” ielu vingrošanas konstrukciju uzstādīšanai laukumā
Atmodas ielā 1a
2. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
A.Nalivaiko – Mums būtu lietderīgi izmantot Eiropas projektus un piesaistīt
finansiālu atbalstu un mēģināt šādus laukumus izveidot gan Gaujā, gan Vangažos un
Inčukalnā, kā arī iekļaut 2014.gada budžeta izstrādē 15 000 latus šo projektu
īstenošanai.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Iestrādāt 2014.gada budžetā 15000 latus.
14.§.Par Inčukalna novada Jaunatnes politikas
attīstības programmas 2014.-2018.gadam
apstiprināšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Pamatojoties uz Inčukalna novada attīstības programmu 2013.-2019.gadam,
Inčukalna novada domes Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības,
sociālo un veselības jautājumu un Finanšu komitejas lēmums.
1.Pilnveidot Attīstības programmu, paredzot konkrētus finansu līdzekļus.
2.O.Kalniņam kontrolēt lēmuma izpildi.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Apstiprināt Inčukalna novada jaunatnes
politikas
attīstības
plānošanas
dokumentu “Inčukalna novada jaunatnes politikas attīstības programma 2014.2018.gadam”.
15.§.Par atbalstu biedrībai „RIK”.
Ziņo:A.Nalivaiko
Attīstības komitejas lēmums.
1.Konceptuāli atbalstīt.
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2.Līdz Finanšu komitejai iesniegt biedrības reģistrācijas apliecību un zemes nomas
līgumu.
Inčukalna novada domes Finanšu komitejas lēmums.
Paredzēt līdzekļus 2014.gada budžetā.
A.Nalivaiko informē, ka nav iesniegta papildus informāciju un lūdz neatbalstīt
biedrības „RIK” projektu.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Neatbalstīt biedrības „RIK” projektu „Sporta laukuma izveide Vangažos”.
16.§.„Par piedalīšanos projektu konkursā (aprīkojums Vangažu kultūras
namam)”.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Finanšu komitejas lēmums.
Paredzēt līdzekļus 2014.gada budžetā.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Piedalīties izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtā
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 413.pasākuma „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros un iesniegt projektu „Aprīkojuma iegāde
Vangažu kultūras namam”;
2. Projektā „Aprīkojuma iegāde Vangažu kultūras namam” attiecināmo izmaksu
summa var sastādīt LVL 10 000,00 (desmit tūkstoši latu un 00 santīmi), no kuras
90 % jeb LVL 9 000 (deviņi tūkstoši lati un 00 santīmi) - Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsts un 10 % jeb LVL 1000,00
(Viens tūkstotis latu un 00 santīmi) -Inčukalna novada pašvaldības
līdzfinansējums.
3. Projekta realizēšanai „Aprīkojuma iegāde Vangažu kultūras namam” paredzēt
neattiecināmo izmaksu summu, ko sastāda izmaksas atbilstoši pievienotās vērtības
nodokļa likmei 21 % apmērā, jeb LVL 2100,00 (divi tūkstoši viens simts latu un
00 santīmi), kuras sedzamas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
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4. Paredzēt līdzekļus 2014.gada budžetā projekta „Aprīkojuma iegāde Vangažu
kultūras namam” īstenošanai par kopējo summu LVL 12 100,00 ( divpadsmit
tūkstoši viens simts latu un 00 santīmi).
5. Atbildīgā M.Līce.

17.§.„Par piedalīšanos projektu konkursā”.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Finanšu komitejas lēmums.
Paredzēt līdzekļus 2014.gada budžetā.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups,
M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Piedalīties izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
7.kārtā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 413.pasākuma
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros un iesniegt projektu „Rotaļu
un vingrošanas kompleksa iegāde Vangažu vidusskolas pieejamības
nodrošināšanai bērniem ar īpašām vajadzībām”.
2. Projektā „Rotaļu un vingrošanas kompleksa iegāde Vangažu vidusskolas
pieejamības nodrošināšanai bērniem ar īpašām vajadzībām” paredzēt
attiecināmo izmaksu summu līdz LVL 10 000,00 (desmit tūkstoši latu un 00
santīmi), no kuras 90 % jeb LVL 9 000,00 (deviņi tūkstoši lati un 00 santīmi) Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsts un
10 % jeb LVL 1000,00 (Viens tūkstotis latu un 00 santīmi) -Inčukalna novada
līdzfinansējums.
3. Paredzēt projektā neattiecināmās izmaksas, ko sastāda izmaksas atbilstoši
pievienotās vērtības nodokļa likmei 21 % apmērā, jeb LVL 2100,00 (divi
tūkstoši viens simts latu un 00 santīmi), kuras sedzamas no Inčukalna novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4. Paredzēt līdzekļus 2014.gada budžetā projekta „Rotaļu un vingrošanas
kompleksa iegāde Vangažu vidusskolas pieejamības nodrošināšanai bērniem
ar īpašām vajadzībām” īstenošanai
par kopsummu 12 100,00 LVL
(divpadsmit tūkstoši viens simts latu un 00 santīmi).
5. Atbildīgā M.Līce.
18.§.Par piedalīšanos projektu konkursā ar projektu „Florbola laukuma
apmaļu iegāde”.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Finanšu komitejas lēmums.
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Atbalstīt, piedalīties konkursā.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Piedalīties izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
kārtā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros un iesniegt projektu „Florbola laukuma
apmaļu iegāde”
2. Projekta „Florbola laukuma apmaļu iegāde” kopējās izmaksas var sasniegt
LVL 3750,00 (Trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit lati, 00 santīmi) (EUR 5335,77
(Pieci tūkstoši trīs simti trīsdesmit pieci eiro, 77 centi)), no kurām neattiecināmo
izmaksu summa (PVN 21%) LVL 650,83 (Seši simti piecdesmit lati, 83 santīmi)
(EUR 926,05 (Deviņi simti divdesmit seši eiro, 05 centi)), attiecināmo izmaksu
summa LVL 3099,17 (Trīs tūkstoši deviņdesmit deviņi lati un 17 santīmi) ( EUR
4409,72 (Četri tūkstoši četri simti deviņi eiro, 72 centi)), no kuras 90 % LVL 2789,25
(Divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi lati un 25 santīmi) (EUR 3968,75 (Trīs
tūkstoši deviņi simti sešdesmit astoņi eiro, 75 centi)) apmērā – publiskais finansējums
un 10 % LVL 309,92 (Trīs simti deviņi lati un 92 santīmi) (EUR 440,98 (Četri simti
četrdesmit eiro, 98 centi)) apmērā Inčukalna novada domes līdzfinansējums;
3.
Projekta finansējuma avoti: priekšfinansējuma, līdzfinansējuma un
neattiecināmo izmaksu segšanai tiks izmantoti pašvaldības 2014. gada budžeta
līdzekļi.
4.Atbildīgā M.Līce.
19.§.Par piedalīšanos projektu konkursā ar projektu “Orientēšanās un
līdzsvara attīstības laukuma izveide PII “Minka”.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Finanšu komitejas lēmums.
Atbalstīt, piedalīties konkursā.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Piedalīties izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
kārtā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros un iesniegt projektu “Orientēšanās un
līdzsvara attīstības laukuma izveide PII “Minka””
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2. Projekta “Orientēšanās un līdzsvara attīstības laukuma izveide PII “Minka””
kopējās izmaksas var sasniegt LVL 9420,00 (Deviņi tūkstoši četri simti divdesmit
lati, 00 santīmi), no kurām neattiecināmo izmaksu summa (PVN 21 %) 1634,88 LVL
(Viens tūkstotis seši simti trīsdesmit četri lati, 88 santīmi), attiecināmo izmaksu
summa LVL 7785,12 (Septiņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit pieci lati un 12
santīmi), no kuras 90 % LVL 7006,61 (Septiņi tūkstoši seši lati un 61 santīmi) apmērā
– publiskais finansējums un 10 % LVL 778,51 (Septiņi simti septiņdesmit astoņi lati
un 51 santīmi) apmērā Inčukalna novada domes līdzfinansējums;
3. Projekta finansējuma avoti: priekšfinansējuma, līdzfinansējuma un
neattiecināmo izmaksu segšanai tiks izmantoti pašvaldības 2014. gada budžeta
līdzekļi.
20.§.Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Attīstības komitejas un Finanšu komitejas lēmums.
Pārtraukt zemes nomas līgumu ar uzņēmumu saskaņā ar SIA likvidāciju.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Pārtraukt zemes nomas līgumu ar uzņēmumu saskaņā ar SIA likvidāciju.
21.§.Par izmaiņām 2012.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumā Nr. 448.§. „Par Inčukalna novada domes uzņemšanas komisijas pirmsskolas izglītības
iestādēs apstiprināšanu”.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības,
sociālo un veselības jautājumu un Finanšu komitejas lēmums.
1.Veikt izmaiņas Inčukalna novada domes 2012.gada 18.aprīļa lēmumā Nr. 4-48.§.
„Par Inčukalna novada domes uzņemšanas komisijas pirmsskolas izglītības iestādēs
apstiprināšanu” un uz PII „Minka” vadītājas I.Zubares prombūtnes laiku apstiprināt
Inčukalna novada domes uzņemšanas komisiju pirmsskolas izglītības iestādēs
sekojošā sastāvā:
1.Inčukalna novada domes sekretāre/dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste Laine
Kerča,
2.PII “Minka” vadītāja
Indra Podziņa,
3.PII “Jancis” vadītāja
Kadrija Janisele,
4.Inčukalna novada domes Sociālā dienesta darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Sņežana Marina
5.Inčukalna novada Bāriņtiesas locekle Marita Rušiņa.
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A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups,
M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –“1” balss I.Bernats,
Dome nolemj:
1.Veikt izmaiņas Inčukalna novada domes 2012.gada 18.aprīļa lēmumā Nr. 4-48.§.
„Par Inčukalna novada domes uzņemšanas komisijas pirmsskolas izglītības iestādēs
apstiprināšanu” un uz PII „Minka” vadītājas I.Zubares prombūtnes laiku apstiprināt
Inčukalna novada domes uzņemšanas komisiju pirmsskolas izglītības iestādēs
sekojošā sastāvā:
1.Inčukalna novada domes sekretāre/dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste Laine
Kerča,
2.PII “Minka” vadītāja
Indra Podziņa,
3.PII “Jancis” vadītāja
Kadrija Janisele,
4.Inčukalna novada domes Sociālā dienesta darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Sņežana Marina
5.Inčukalna novada Bāriņtiesas locekle Marita Rušiņa.
22.§.Par izmaiņām 2013.gada 20.novembra Inčukalna novada domes lēmumā
Nr.13-20§ „Par finansiālu atbalstu Inčukalna Florbola komandai”
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības,
sociālo un veselības jautājumu un Finanšu komitejas lēmums.
1.
Veikt izmaiņas 20.novembra Inčukalna novada domes lēmumā Nr.13-20.§.
„Par finansiālu atbalstu Inčukalna Florbola komandai” un izteikt lēmuma 2.punktu
sekojošā redakcijā:
„2. Segt transporta izdevumus braucienam uz starptautisko florbola čempionātu „HFC
2014” Ls 750,00 apmērā, apmaksājot iesniegto rēķinu par transporta pakalpojumu
sniegšanu.”.
2. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Veikt izmaiņas 20.novembra Inčukalna novada domes lēmumā Nr.13-20.§.
„Par finansiālu atbalstu Inčukalna Florbola komandai” un izteikt lēmuma 2.punktu
sekojošā redakcijā:
„2. Segt transporta izdevumus braucienam uz starptautisko florbola čempionātu „HFC
2014” Ls 750,00 apmērā, apmaksājot iesniegto rēķinu par transporta pakalpojumu
sniegšanu.”.
2.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
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23.§.Par izmaiņām 2009.gada 23.septembra Inčukalna novada domes lēmumā
Nr.9-2.§. „Iesnieguma izskatīšana”.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Finanšu komitejas lēmums.
1. Veikt 2009.gada 23.septembra Inčukalna novada domes lēmumā Nr.9-2.§.
„Iesnieguma izskatīšana ” un izteikt:
1.1.
lēmuma 2.17.punkta trešo daļu sekojošā redakcijā:
„Komunālo jautājumu komitejas sēde notiek katra mēneša pirmajā otrdienā,
plkst.14.00.”;
1.2.
lēmuma 2.17.punkta ceturto daļu sekojošā redakcijā:
„Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejas sēde notiek katra
mēneša pirmajā otrdienā, plkst.13.00.”.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Veikt 2009.gada 23.septembra Inčukalna novada domes lēmumā Nr.9-2.§.
„Iesnieguma izskatīšana ” un izteikt:
1.1.
lēmuma 2.17.punkta trešo daļu sekojošā redakcijā:
„Komunālo jautājumu komitejas sēde notiek katra mēneša pirmajā otrdienā,
plkst.14.00.”;
1.2.
lēmuma 2.17.punkta ceturto daļu sekojošā redakcijā:
„Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejas sēde notiek katra
mēneša pirmajā otrdienā, plkst.13.00.”.
16.30 A.Nalivaiko izsludina pārtraukumu.
24.§.Par Sergeja Gorčinska atbrīvošanu no Attīstības, rūpniecības un
lauksaimniecības jautājumu komitejas locekļa pienākumu pildīšanas.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu
komitejas lēmums.
Atbrīvot deputātu Sergeju Gorčinski no Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības
jautājumu komitejas locekļa pienākumu pildīšanas.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
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Atbrīvot deputātu Sergeju Gorčinski no Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības
jautājumu komitejas locekļa pienākumu pildīšanas.
25.§.Par Saistošo noteikumu Nr. ____/2013
„Grozījumi Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/2009
„Inčukalna novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Finanšu komitejas lēmums.
Neapstiprināt Saistošos noteikumus Nr. ____/2013 „Grozījumi Inčukalna novada
domes saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums””.
Deputāts I.Bernats izvirza priekšlikumu, ka attīstības komiteja varētu sastāvēt no 5
locekļiem.
A.Nalivaiko lūdz balsot par I.Bernata priekšlikumu.
Atklāti balsojot: PAR “”6 balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Šica, I.Bernats, J.Rozītis,
M.Keišs; PRET – “6” balsis A.Nalivaiko, I.Purmalis J.Liepiņš, J.Šaroka,
M.Jaunups, L.Vorobjova; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Lēmums nav pieņemts.
A.Nalivaiko lūdz balsot par komitejas sastāvu, kuru veido 6 locekļi.
Atklāti balsojot: PAR “”6 balsis A.Nalivaiko, I.Purmalis J.Liepiņš, J.Šaroka,
M.Jaunups, L.Vorobjova; ; PRET – “6” balsis A.Blaus, A.Freimane,
A.Šica, I.Bernats, J.Rozītis, M.Keišs ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Lēmums nav pieņemts.
26.§.Par Igora Purmaļa ievēlēšanu Attīstības, rūpniecības un
lauksaimniecības jautājumu komitejā.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības
jautājumu komitejas lēmums.
Neievēlēt deputātu Igoru Purmali Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības
jautājumu komitejas sastāvā.
A.Nalivaiko izvirza priekšlikumu balsot par to, ka deputāts I.Purmalis tiek ievēlēts
Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejas sastāvā.
Atklāti balsojot: PAR „5” balsis A.Nalivaiko, J.Liepiņš, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Keišs; PRET – “5”balsis A.Freimane, A.Šica, I.Bernats, J.Rozītis, M.Jaunups ;
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ATTURAS – “1” balss A.Blaus, balsojumā nepiedalās I.Purmalis saskaņā ar likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. panta 1.daļu,
Dome nolemj:
Lēmums nav pieņemts.
27.§.Par Vangažu baptistu draudzes iesniegumu
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Finanšu komitejas lēmums.
Iznomāt Vangažu baptistu draudzei ar 70% atlaidi 2013.gada 22.decembrī
Kultūras nama lielo zāli labdarības Ziemassvētku pasākumam.

Vangažu

A.Nalivaiko izvirza priekšlikumu par 90% atlaides piemērošanu.
A.Nalivaiko lūdz balsot par savu priekšlikumu.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups,
M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Iznomāt Vangažu baptistu draudzei ar 90% atlaidi 2013.gada 22.decembrī
Kultūras nama lielo zāli labdarības Ziemassvētku pasākumam.

Vangažu

28.§.Par Ģirta Bunkus komandējumu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Finanšu komitejas lēmums.
1.
Komandēt Inčukalna sporta kompleksa Sporta metodiķi Ģirtu Bunkus uz
Helsinkiem (Somija), kur no 2014.gada 3.janvāra līdz 6.janvārim norisināsies
starptautisks florbola čempionāts „HFC 2014”.
2.
Uzdod Inčukalna novada Finanšu daļai, pamatojoties uz Ministru kabineta
2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem saistītie izdevumi” 8.1., 8.2. un 8.4. punktiem, aprēķināt un
atlīdzināt dienas naudu, ceļa (transporta) izdevumus un izdevumus par viesnīcu
(naktsmītni.
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups,
M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Komandēt Inčukalna sporta kompleksa Sporta metodiķi Ģirtu Bunkus uz
Helsinkiem (Somija), kur no 2014.gada 3.janvāra līdz 6.janvārim norisināsies
starptautisks florbola čempionāts „HFC 2014”.
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2.
Uzdod Inčukalna novada Finanšu daļai, pamatojoties uz Ministru kabineta
2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem saistītie izdevumi” 8.1., 8.2. un 8.4. punktiem, aprēķināt un
atlīdzināt dienas naudu, ceļa (transporta) izdevumus un izdevumus par viesnīcu
(naktsmītni.
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
29.§.Par izmaiņām 2013.gada 26.jūnija Inčukalna novada domes lēmumā Nr.212§ „Par degvielas normas un stāvvietas apstiprināšanu pašvaldības
transportlīdzeklim automašīnai Opel Astra”.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Finanšu komitejas lēmums.
1.Neveikt izmaiņas 2013.gada 26.jūnija Inčukalna novada domes lēmuma Nr.2-12§
„Par degvielas normas un stāvvietas apstiprināšanu pašvaldības transportlīdzeklim
automašīnai Opel Astra” .
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „7” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, J.Liepiņš,
J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups; PRET – “3” balsis A.Šica, I.Bernts, I.Purmalis;
ATTURAS – “2” balsis J.Rozītis, M.Keišs,
Dome nolemj:
1.Neveikt izmaiņas 2013.gada 26.jūnija Inčukalna novada domes lēmuma Nr.2-12§
„Par degvielas normas un stāvvietas apstiprināšanu pašvaldības transportlīdzeklim
automašīnai Opel Astra”.
30.§.Par telpas nomas līguma pagarināšanu ar personu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Finanšu komitejas lēmums.
1.
Pagarināt 2010.gada 26.februārī ar personu noslēgtā nedzīvojamo
telpu nomas līguma darbības termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.
2.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam
pagarināt līguma par telpas nomu ar personu darbības termiņu līdz 2014.gada
31.decembrim.
3.
Uzdot Vangažu kultūras nama direktoram A.Čamkinam kontrolēt līguma
nosacījumu par telpu neizmantošanu jūnija, jūlija un augusta mēnešos ievērošanu.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
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1.
Pagarināt 2010.gada 26.februārī ar personu noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas
līguma darbības termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.
2.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam pagarināt
līguma par telpas nomu ar personu darbības termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.
3. Uzdot Vangažu kultūras nama direktoram A.Čamkinam kontrolēt līguma
nosacījumu par telpu neizmantošanu jūnija, jūlija un augusta mēnešos ievērošanu.
31.§.Par sociālā dzīvokļa Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, parāda
par gāzi segšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Komunālās komitejas un Finanšu komitejas lēmums.
1.Segt dzīvokļa Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, parādu par gāzi LVL
152,77 apmērā un gāzes pieslēguma atjaunošanas izmaksas LVL29,91 apmērā vai pēc
AS “Latvijas gāze” izrakstītā rēķina;
2.Piedzīt parādu par gāzi LVL 152,77 apmērā un par gāzes pieslēguma atjaunošanu
LVL29,91 apmērā vai pēc AS “Latvijas gāze” izrakstītā rēķina, no iepriekšējās
dzīvokļa Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, īrnieces, personas
kods:xxxxxx-xxxxx.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica, ,
I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups,
M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS – “1” balss I.Bernats,
Dome nolemj:
1.Segt dzīvokļa Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, parādu par gāzi LVL
152,77 apmērā un gāzes pieslēguma atjaunošanas izmaksas LVL29,91 apmērā vai pēc
AS “Latvijas gāze” izrakstītā rēķina;
2.Piedzīt parādu par gāzi LVL 152,77 apmērā un par gāzes pieslēguma atjaunošanu
LVL29,91 apmērā vai pēc AS “Latvijas gāze” izrakstītā rēķina, no iepriekšējās
dzīvokļa Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, īrniece, personas kods:xxxxxxxxxxx.
3.Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors O.Kalniņš.
32.§.Par nodokļu atbalsta pasākuma atcelšanu nekustamā īpašuma nodoklim
personai.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Finanšu komitejas lēmums.
1.
Atcelt nodokļu atbalsta pasākumu personai, personas kods xxxxxx-xxxxx,
nekustamā īpašuma nodokļa NAP maksājumam Ls 67,54, t.sk. pamatparādam uz
01.09.2011. Ls 67,54 un 10 % no uz NAP pamatparādu attiecināmās soda naudas
Ls 0,00, ar termiņa pagarinājumu uz 1 mēnesi par īpašumiem Krasta ielā, Inčukalns,
kadastra Nr. xxxxx, Krasta ielā, Inčukalns, kadastra Nr. xxxxx
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2.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes nodokļu inspektorei I.
Zvirbulei.
3.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu,
lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.pantu, 79.panta pirmo daļu un
Nodokļu atbalsta pasākuma likuma 13.panta trešo daļu, lēmumu viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt rajona Administratīvajā tiesā (Rīgā,
Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007), iesniedzot rakstveida vai mutvārdu iesniegumu.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Atcelt nodokļu atbalsta pasākumu personai, personas kods xxxxxx-xxxxx,
nekustamā īpašuma nodokļa NAP maksājumam Ls 67,54, t.sk. pamatparādam
uz 01.09.2011. Ls 67,54 un 10 % no uz NAP pamatparādu attiecināmās soda
naudas Ls 0,00, ar termiņa pagarinājumu uz 1 mēnesi par īpašumiem Krasta
ielā, Inčukalns, kadastra Nr. xxxxx, Krasta ielā, Inčukalns, kadastra Nr. xxxxx
2. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes nodokļu inspektorei I.
Zvirbulei.
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu,
lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi.
4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.pantu, 79.panta pirmo daļu un
Nodokļu atbalsta pasākuma likuma 13.panta trešo daļu, lēmumu viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt rajona Administratīvajā tiesā
(Rīgā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007), iesniedzot rakstveida vai mutvārdu
iesniegumu.
33.§.Par nekustamā īpašuma « Mazās Beverīnas », Krustiņi, Inčukalna pagastā,
Inčukalna novadā, izsoles nosacītās sākuma cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Finanšu komitejas lēmums.
1.Apstiprināt nekustamā īpašuma « Mazās Beverīnas », Krustiņi, Inčukalna pagastā,
Inčukalna novadā izsoles nosacīto sākuma cenu LVL 1550,- ( viens tūkstotis pieci
simti piecdesmit lati un 00 santīmi) vai EUR 2205,45 (divi tūkstoši divi simti pieci
eiro un 45 centi).
2.Apstiprināt izsoles noteikumus „Inčukalna novada domes nekustamā īpašumaneapbūvēta zemes gabala - starpgabala « Mazās Beverīnas », Krustiņi, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov. , izsoles noteikumi” .
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A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Apstiprināt nekustamā īpašuma « Mazās Beverīnas », Krustiņi, Inčukalna pagastā,
Inčukalna novadā izsoles nosacīto sākuma cenu LVL 1550,- ( viens tūkstotis pieci
simti piecdesmit lati un 00 santīmi) vai EUR 2205,45(divi tūkstoši divi simti pieci
eiro un 45 centi).
2.Apstiprināt izsoles noteikumus „Inčukalna novada domes nekustamā īpašumaneapbūvēta zemes gabala - starpgabala « Mazās Beverīnas », Krustiņi, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov. , izsoles noteikumi” .
34.§.Par Sporta kompleksa iesniegumu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Finanšu komitejas lēmums.
1.
Atļaut iegādāties un uzstādīt sporta kompleksā 8-vietīgu tvaika
kabīni Ls 8522,00 apmērā. Finansējums no sporta kompleksa 2013.gada budžeta,
veicot izmaiņas sporta kompleksa budžetā.
2.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Atļaut iegādāties un uzstādīt sporta kompleksā 8-vietīgu tvaika kabīni Ls
8522,00 apmērā. Finansējums no sporta kompleksa 2013.gada budžeta, veicot
izmaiņas sporta kompleksa budžetā.
2.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
35.§.Uzņēmuma parādu piedziņas lietā.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Finanšu komitejas lēmums.
1.
Piedzīt no uzņēmuma, reģistrācijas Nr.xxxxxxxxx nodokļu parādu par
īpašumu Gaujas ielā, Vangaži, Inčukalna novads uz 10.11.2013. Ls 5576,91.
2.
Piedzīt nokavējuma naudu - no laikā nenomaksātā pamatparāda 0.05% par
katru nokavēto dienu uz parādu piedziņas dienu.
3.
Piedziņu vērst uzuzņēmuma, reģistrācijas Nr. xxxxxxxxx nekustamo īpašumu
un finanšu līdzekļiem.
4.
Piedziņu nodot Rīgas apgabaltiesas zvērinātam tiesu izpildītājam K.Seleckim,
prakses vieta K. Barona iela 32, 2. stāvs, Rīga, LV-1011.
24

A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups,
M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS – “1” balss I.Bernats,
Dome nolemj:
1.
Piedzīt no uzņēmuma, reģistrācijas Nr.xxxxxxxxx nodokļu parādu par
īpašumu Gaujas ielā, Vangaži, Inčukalna novads uz 10.11.2013. Ls 5576,91.
2.
Piedzīt nokavējuma naudu - no laikā nenomaksātā pamatparāda 0.05% par
katru nokavēto dienu uz parādu piedziņas dienu.
3.
Piedziņu vērst uz uzņēmuma, reģistrācijas Nr. xxxxxxxxx nekustamo īpašumu
un finanšu līdzekļiem.
4.
Piedziņu nodot Rīgas apgabaltiesas zvērinātam tiesu izpildītājam K.Seleckim,
prakses vieta K. Barona iela 32, 2. stāvs, Rīga, LV-1011.
36.§.Personas parādu piedziņas lietā
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Finanšu komitejas lēmums.
1.
Piedzīt no personas, personas kods xxxxxx-xxxxx nodokļu parādu par
īpašumu Vidzemes iela 12, Vangaži, kadastra Nr. xxxxx uz 10.11.2013. Ls 43,46.
2.
Piedzīt nokavējuma naudu - no laikā nenomaksātā pamatparāda 0.05% par
katru nokavēto dienu uz parādu piedziņas dienu.
3.
Piedziņu vērst uz personas, personas kods xxxxxx-xxxxx nekustamo īpašumu
un finanšu līdzekļiem.
4.
Piedziņu nodot Rīgas apgabaltiesas zvērinātam tiesu izpildītājam J.Jonasam,
prakses vieta Brīvības iela 68 - 15, Rīga, LV-1011.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups,
M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS – “1” balss I.Bernats,
Dome nolemj:
1.
Piedzīt no personas, personas kods xxxxxx-xxxxx nodokļu parādu par
īpašumu Vidzemes iela 12, Vangaži, kadastra Nr. xxxxx uz 10.11.2013. Ls 43,46.
2.
Piedzīt nokavējuma naudu - no laikā nenomaksātā pamatparāda 0.05% par
katru nokavēto dienu uz parādu piedziņas dienu.
3.
Piedziņu vērst uz personas, personas kods xxxxxx-xxxxx nekustamo īpašumu
un finanšu līdzekļiem.
4.
Piedziņu nodot Rīgas apgabaltiesas zvērinātam tiesu izpildītājam J.Jonasam,
prakses vieta Brīvības iela 68 - 15, Rīga, LV-1011.
37.§.Par nekustamā īpašuma Plānupes ielā 27, Inčukalna pagastā, Inčukalna
novadā, izsoles nosacītās sākuma cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
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Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Finanšu komitejas lēmums.
1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Plānupes ielā 27, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā izsoles nosacīto sākuma cenu LVL 5700,- ( pieci tūkstoši septiņi simti lati un 00
santīmi) EUR 8110,37(astoņi tūkstoši viens simts desmit eiro un 37 centi).
2.Apstiprināt izsoles noteikumus „Inčukalna novada domes nekustamā īpašuma Plānupes ielā 27, Inčukalnā, izsoles noteikumi”.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunup; PRET –
nav; ATTURAS –nav, balsojumā nepiedalās M.Keišs saskaņā ar likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. panta 1.daļu,
Dome nolemj:
1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Plānupes ielā 27, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā izsoles nosacīto sākuma cenu LVL 5700,- ( pieci tūkstoši septiņi simti lati un 00
santīmi) EUR 8110,37(astoņi tūkstoši viens simts desmit eiro un 37 centi).
2.Apstiprināt izsoles noteikumus „Inčukalna novada domes nekustamā īpašuma Plānupes ielā 27, Inčukalnā, izsoles noteikumi”.
Pielikumā izsoles noteikumi uz 5 lapām.
38.§.Par atļauju iegādāties zemi nepilsonei.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Finanšu komitejas lēmums.
Inčukalna novada domei nav iebildumi, ka atbilstoši 2013.gada
25.novembrī noslēgtajam pirkuma līgumam, Inčukalna novada Inčukalna pagasta
zemes gabalu Gaismas ielā, Vangažos , kadastra Nr. xxxxx, ar kopējo platību 0,0598
ha iegūst īpašumā persona, personas kods xxxxxx-xxxxx, Krievijas Federācijas
pilsone.
Īpašums Gaismas ielā, Vangažos atrodas savrupmāju apbūves teritorijā.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „9” balsis A.Blaus, A.Nalivaiko, A.Šica, I.Bernats,
I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Keišs; PRET –“2” balsis
J.Rozītis, M.Jaunups; ATTURAS – “1” balss A.Freimane,
Dome nolemj:
Inčukalna novada domei nav iebildumi, ka atbilstoši 2013.gada 25.novembrī
noslēgtajam pirkuma līgumam, Inčukalna novada Inčukalna pagasta zemes gabalu
Gaismas ielā, Vangažos , kadastra Nr. xxxxx, ar kopējo platību 0,0598 ha iegūst
īpašumā persona, personas kods xxxxxx-xxxxx, Krievijas Federācijas pilsone..
Īpašums Gaismas ielā, Vangažos atrodas savrupmāju apbūves teritorijā.
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39.§.Par atļauju iegādāties zemi nepilsonei.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Finanšu komitejas lēmums.
Inčukalna novada domei nav iebildumi, ka atbilstoši 2013.gada 6.decembra
noslēgtam dāvinājuma līgumam, Inčukalna novada Inčukalna pagasta zemes gabalu
Dāliju ielā, Kļavās, Inčukalna pagasta, Inčukalna novadā, kadastra Nr. xxxxx, ar
kopējo platību 0,0567 ha iegūst īpašumā persona, personas kods xxxxxxxxxxxx,
Latvijas valsts nepilsonis.
Zemes lietošanas mērķis – savrupmāju apbūves teritorija.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Keišs; PRET –
“2” balsis J.Rozītis, M.Jaunups, ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Inčukalna novada domei nav iebildumi, ka atbilstoši 2013.gada 6.decembra
noslēgtam dāvinājuma līgumam, Inčukalna novada Inčukalna pagasta zemes gabalu
Dāliju ielā, Kļavās, Inčukalna pagasta, Inčukalna novadā, kadastra Nr. xxxxx, ar
kopējo platību 0,0567 ha iegūst īpašumā persona, personas kods xxxxxxxxxxxx,
Latvijas valsts nepilsonis.
Zemes lietošanas mērķis – savrupmāju apbūves teritorija.
40.§.Par Saistošo noteikumu Nr. 34/2013
„Grozījumi Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/2009
„Inčukalna novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Keišs; PRET –
nav; ATTURAS – “2” balsis I.Bernats, M.Jaunups,
Dome nolemj:
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 33/2013 „Grozījumi Inčukalna novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums””.
Pielikumā saistošie noteikumi uz lapas un paskaidrojuma raksts uz 2 lapām.
41.§.Par kārtību kādā deputāti izmanto domes izsniegtās datoriekārtas.
Ziņo:A.Nalivaiko
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Inčukalna novada domes Finanšu komitejas lēmums.
Apstiprināt nolikumu Par kārtību kādā deputāti izmanto domes izsniegtās
datoriekārtas.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Keišs; PRET –
nav; ATTURAS – “2” balsis I.Bernats, M.Jaunups,
Dome nolemj:
Apstiprināt nolikumu Par kārtību kādā deputāti izmanto domes izsniegtās
datoriekārtas.
42.§.Par atļauju P.Veidemanim savienot Inčukalna novada domes Būvvaldes
vadītāja amata pienākumu pildīšanu ar Inčukalna novada domes Koku ciršanas
komisijas priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Finanšu komitejas lēmums.
Atļaut savienot Pēterim Veidemanim Inčukalna novada domes Būvvaldes vadītāja
amata pienākumu pildīšanu ar Inčukalna novada domes Koku ciršanas komisijas
priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, lēmumu
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā, LV-1007).
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Keišs; PRET –
nav; ATTURAS – “2” balsis J.Rozītis, M.Jaunups,
Dome nolemj:
Atļaut savienot Pēterim Veidemanim Inčukalna novada domes Būvvaldes vadītāja
amata pienākumu pildīšanu ar Inčukalna novada domes Koku ciršanas komisijas
priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, lēmumu
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā, LV-1007).
43.§.Par nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības komitejas
lēmums.
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1.Dzīvojamai mājai un palīgēkām, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apz.xxxxx, noteikt adresi „xxx”, Inčukalna pag., Inčukalna nov.noteikt adresi.
2.Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai.
3.Vienus lēmuma eksemplāru nosūtīt VZD Rīgas reģionālajai nodaļai”, Puškina ielā
14, Rīgā, LV-1050.
4.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.p. un 79.p.1.d., lēmumu viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt rajona Administratīvajā tiesā (Rīgā,
Baldones iela 1a, LV – 1007).
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Dzīvojamai mājai un palīgēkām, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apz.xxxxx, noteikt adresi „xxx”, Inčukalna pag., Inčukalna nov.noteikt adresi.
2.Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai.
3.Vienus lēmuma eksemplāru nosūtīt VZD Rīgas reģionālajai nodaļai”, Puškina ielā
14, Rīgā, LV-1050.
4.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.p. un 79.p.1.d., lēmumu viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt rajona Administratīvajā tiesā (Rīgā,
Baldones iela 1a, LV – 1007).
44.§.Par pašvaldības zemes iznomāšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības komitejas
lēmums.
Slēgt zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem ar personu par mazdārziņa
izmantošanu 0,15 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Slēgt zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem ar personu par mazdārziņa
izmantošanu 0,15 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu.

45.§.Par pašvaldības zemes iznomāšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
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Inčukalna novada domes Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības komitejas
lēmums.
1.
Mainīt zemes vienībai ar kadastra apz. xxxxx un uz tās esošajām ēkām un
būvēm adresi uz Loka astotā iela.
2.
Iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apz. xxxxx Loka
astotā iela, Egļupe, Inčukalna pag., Inčukalna nov. 0,06 ha platībā personai uz 12
gadiem, NĪLM – 0601.
3.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt VZD Rīgas reģionālajai nodaļai”, Kadastra
sektoram, Puškina ielā 14, Rīgā, LV-1050.
4.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.p. un 79.p.1.d., lēmumu viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt rajona Administratīvajā tiesā
(Rīgā, Baldones iela 1a, LV – 1007).
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Mainīt zemes vienībai ar kadastra apz. xxxxx un uz tās esošajām ēkām un
būvēm adresi uz Loka astotā iela.
2.
Iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apz. xxxxx Loka
astotā iela, Egļupe, Inčukalna pag., Inčukalna nov. 0,06 ha platībā personai uz 12
gadiem, NĪLM – 0601.
3.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt VZD Rīgas reģionālajai nodaļai”, Kadastra
sektoram, Puškina ielā 14, Rīgā, LV-1050.
4.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.p. un 79.p.1.d., lēmumu viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt rajona Administratīvajā tiesā
(Rīgā, Baldones iela 1a, LV – 1007).
46.§.Par pašvaldības zemes iznomāšanu
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības komitejas
lēmums.
1.
Uzsākt pēc detālplānojuma „Airītes-Griķi-Kadiķi” jaunizveidoto zemes
vienību reģistrāciju zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (termiņš 3 mēneši).
2.
Pēc reģistrācijas zemesgrāmatā, informēt Attīstības komiteju lēmuma
pieņemšanai par turpmāko zemes izmantošanas optimālāko variantu
3.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai.
4.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Uzsākt pēc detālplānojuma „Airītes-Griķi-Kadiķi” jaunizveidoto zemes
vienību reģistrāciju zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (termiņš 3 mēneši).
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2.
Pēc reģistrācijas zemesgrāmatā, informēt Attīstības komiteju lēmuma
pieņemšanai par turpmāko zemes izmantošanas optimālāko variantu
3.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai.

47.§.Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības komitejas
lēmums.
Pārtraukt zemes nomas līgumu ar personu, saskaņā ar noslēgtā līguma 2.3.p.
nosacījumiem.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Pārtraukt zemes nomas līgumu ar personu, saskaņā ar noslēgtā līguma 2.3.p.
nosacījumiem.
48.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Komunālo jautājumu komitejas lēmums.
Virzīt uz domes sēdi.
Saņemt no īrnieka piekrišanu.
A.Nalivaiko informē, ka ir saņemta papildus informācija lūdz balsot par to, ka
neatļaut personai deklarēt dzīvesvietu dzīvoklī “Zaķusalas”, Griķos, Inčukalna
novadā.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, I.Purmalis,
J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs; PRET –
nav; ATTURAS – “2” balsis A.Šica, I.Bernats,
Dome nolemj:
Neatļaut deklarēt savu dzīvesvietu personai, personas kods: xxxxxx-xxxxxx, dzīvoklī
“Zaķusalas”, Griķos, Inčukalna novadā.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.p. un 79.p.1.d., šo lēmumu viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt rajona Administratīvajā tiesā
(Rīgā, Baldones ielā 1a, LV-1010), iesniedzot rakstveida vai mutvārdu iesniegumu.
49.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
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Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Komunālo jautājumu komitejas lēmums.
1.Uzņemt personu personas kods: xxxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta Siguldas
iela 2, Vangažos, Inčukalna novadā, dzīvokļu rindā dzīvojamās platības apmaiņā pret
citu dzīvojamo platību,
2.Mainīt personas, personas kods: xxxxxx-xxxxxx, īrēto dzīvokli Siguldas ielā 2,
Vangažos, Inčukalna novadā, pret citu dzīvokli Meža ielā 4, Vangažos, Inčukalna
novadā.
3.Uzdot SIA “VANGAŽU NAMSAIMNIEKS” slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar
personu, personas kods:xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa Meža ielā 4, Vangažos, Inčukalna
novadā, izīrēšanu un dzīvojamās telpas īres līgumā iekļaujot personas ģimenes
locekļus;
4.Uzdot SIA “VANGAŽU AVOTS” slēgt līgumu ar personu, personas kods:xxxxxxxxxxx, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem dzīvoklim Meža ielā 4, Vangažos,
Inčukalna novadā;
5.Uzlikt par pienākumu personai, personas kods:xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā,
no šī lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA
“VANGAŽU NAMSAIMNIEKS”, līgumu par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem
ar SIA “VANGAŽU AVOTS”, līgumu par elektro piegādi un deklarēt savu un savu
ģimenes locekļu dzīvesvietu piešķirtajā dzīvoklī. Visu iepriekš minēto līgumu kopijas
iesniegt Inčukalna novada domē.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Uzņemt personu personas kods: xxxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta Siguldas
iela 2, Vangažos, Inčukalna novadā, dzīvokļu rindā dzīvojamās platības apmaiņā pret
citu dzīvojamo platību,
2.Mainīt personas, personas kods: xxxxxx-xxxxxx, īrēto dzīvokli Siguldas ielā 2,
Vangažos, Inčukalna novadā, pret citu dzīvokli Meža ielā 4, Vangažos, Inčukalna
novadā.
3.Uzdot SIA “VANGAŽU NAMSAIMNIEKS” slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar
personu, personas kods:xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa Meža ielā 4, Vangažos, Inčukalna
novadā, izīrēšanu un dzīvojamās telpas īres līgumā iekļaujot personas ģimenes
locekļus;
4.Uzdot SIA “VANGAŽU AVOTS” slēgt līgumu ar personu, personas kods:xxxxxxxxxxx, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem dzīvoklim Meža ielā 4, Vangažos,
Inčukalna novadā;
5.Uzlikt par pienākumu personai, personas kods:xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā,
no šī lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA
“VANGAŽU NAMSAIMNIEKS”, līgumu par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem
ar SIA “VANGAŽU AVOTS”, līgumu par elektro piegādi un deklarēt savu un savu
ģimenes locekļu dzīvesvietu piešķirtajā dzīvoklī. Visu iepriekš minēto līgumu kopijas
iesniegt Inčukalna novada domē.
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50.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Komunālo jautājumu komitejas lēmums.
1.Mainīt personas, personas kods:
xxxxxx-xxxxxx, īrēto dzīvokli “Eglītes“,
Inčukalna novadā, pret citu dzīvokli Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā.
2.Uzdot SIA “VANGAŽU NAMSAIMNIEKS” slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar
personu, personas kods:xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa Siguldas ielā 2, Vangažos,
Inčukalna novadā, izīrēšanu un dzīvojamās telpas īres līgumā iekļaujot personas
ģimenes locekļus;
3.Uzdot SIA “VANGAŽU AVOTS” slēgt līgumu ar personu, personas kods:xxxxxxxxxxx, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem dzīvoklim Siguldas ielā 2,
Vangažos, Inčukalna novadā;
4.Uzlikt par pienākumu personai, personas kods:xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā,
no šī lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA
“VANGAŽU NAMSAIMNIEKS”, līgumu par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem
ar SIA “VANGAŽU AVOTS”, līgumu par elektro piegādi, līgumu ar AS “Latvijas
gāze” par gāzes piegādi un deklarēt savu un savu ģimenes locekļu dzīvesvietu
piešķirtajā dzīvoklī. Visu iepriekš minēto līgumu kopijas iesniegt Inčukalna novada
domē.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Mainīt personas, personas kods:
xxxxxx-xxxxxx, īrēto dzīvokli “Eglītes“,
Inčukalna novadā, pret citu dzīvokli Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā.
2.Uzdot SIA “VANGAŽU NAMSAIMNIEKS” slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar
personu, personas kods:xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa Siguldas ielā 2, Vangažos,
Inčukalna novadā, izīrēšanu un dzīvojamās telpas īres līgumā iekļaujot personas
ģimenes locekļus;
3.Uzdot SIA “VANGAŽU AVOTS” slēgt līgumu ar personu, personas kods:xxxxxxxxxxx, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem dzīvoklim Siguldas ielā 2,
Vangažos, Inčukalna novadā;
4.Uzlikt par pienākumu personai, personas kods:xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā,
no šī lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA
“VANGAŽU NAMSAIMNIEKS”, līgumu par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem
ar SIA “VANGAŽU AVOTS”, līgumu par elektro piegādi, līgumu ar AS “Latvijas
gāze” par gāzes piegādi un deklarēt savu un savu ģimenes locekļu dzīvesvietu
piešķirtajā dzīvoklī. Visu iepriekš minēto līgumu kopijas iesniegt Inčukalna novada
domē.
51.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Komunālo jautājumu komitejas lēmums.
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1.Mainīt personas, personas kods: xxxxxx-xxxxxx, un īrēto dzīvokli Siguldas ielā 2,
Vangažos, Inčukalna novadā, pret citu īres dzīvokli Meža ielā 4, Inčukalna novadā.
2.Uzdot SIA “VANGAŽU NAMSAIMNIEKS” slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar
personu, personas kods:xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa Meža ielā 4, Vangažos, Inčukalna
novadā, izīrēšanu;
3.Uzdot SIA “VANGAŽU AVOTS” slēgt līgumu ar personu, personas kods:xxxxxxxxxxx, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem dzīvoklim Meža ielā 4, Vangažos,
Inčukalna novadā;
4.Uzlikt par pienākumu personai, personas kods:xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā,
no šī lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA
“VANGAŽU NAMSAIMNIEKS”, līgumu par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem
ar SIA “VANGAŽU AVOTS”, līgumu par elektro piegādi un deklarēt savu
dzīvesvietu piešķirtajā dzīvoklī. Visu iepriekš minēto līgumu kopijas iesniegt
Inčukalna novada domē.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups,
M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS – “1” balss I.Bernats,
Dome nolemj:
1.Mainīt personas, personas kods: xxxxxx-xxxxxx, un īrēto dzīvokli Siguldas ielā 2,
Vangažos, Inčukalna novadā, pret citu īres dzīvokli Meža ielā 4, Inčukalna novadā.
2.Uzdot SIA “VANGAŽU NAMSAIMNIEKS” slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar
personu, personas kods:xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa Meža ielā 4, Vangažos, Inčukalna
novadā, izīrēšanu;
3.Uzdot SIA “VANGAŽU AVOTS” slēgt līgumu ar personu, personas kods:xxxxxxxxxxx, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem dzīvoklim Meža ielā 4, Vangažos,
Inčukalna novadā;
4.Uzlikt par pienākumu personai, personas kods:xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā,
no šī lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA
“VANGAŽU NAMSAIMNIEKS”, līgumu par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem
ar SIA “VANGAŽU AVOTS”, līgumu par elektro piegādi un deklarēt savu
dzīvesvietu piešķirtajā dzīvoklī. Visu iepriekš minēto līgumu kopijas iesniegt
Inčukalna novada domē.
52.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Komunālo jautājumu komitejas lēmums.
Neuzņemt dzīvokļu rindā personu, personas kods:xxxxxx-xxxxxx.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „9” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, I.Purmalis,
J.Liepiņš, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs; PRET – “1” balss
I.Bernats; ATTURAS – “2” balsis A.Šica, J.Rozītis,
Dome nolemj:
34

Neuzņemt dzīvokļu rindā personu, personas kods:xxxxxx-xxxxxx.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.p. un 79.p. pirmo daļu, šo lēmumu viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt rajona Administratīvajā tiesā
(Rīgā, Baldones ielā 1a 6, LV-1007), iesniedzot rakstveida vai mutvārdu iesniegumu.
53.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Komunālo jautājumu komitejas lēmums.
Uzņemt sociālo dzīvokļu rindā personu, personas kods:xxxxxx-xxxxxx.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „7” balsis A.Blaus, A.Freimane, J.Liepiņš, J.Rozītis,
J.Šaroka, M.Jaunups, M.Keišs; PRET – “2” balsis A.Nalivaiko,
I.Purmalis; ATTURAS – “3” balsis A.Šica, I.Bernats, L.Vorobjova
Dome nolemj:
Uzņemt sociālo dzīvokļu rindā personu, personas kods:xxxxxx-xxxxxx.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.p. un 79.p. pirmo daļu, šo lēmumu viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt rajona Administratīvajā tiesā
(Rīgā, Baldones 1a, LV-1007), iesniedzot rakstveida vai mutvārdu iesniegumu.
54.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Komunālo jautājumu komitejas lēmums.
1.Neuzņemt dzīvokļu rindā pirmās kārtas grupā personu, personas kods:xxxxxxxxxxxx, un personu, personas kods:xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta Siguldas iela
3, Vangažos, Inčukalna novads, un personu, personas kods:xxxxxx-xxxxx, deklarētā
dzīvesvieta Nometņu iela, Jūrmala
2.Nepiešķirt dzīvojamo platību personai, personas kods:xxxxxx-xxxxxx un personai,
personas kods:xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta Siguldas iela 3, Vangažos,
Inčukalna novads, un personai, personas kods:xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta
Nometņu iela, Jūrmala.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „7” balsis A.Blaus, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Šaroka,
L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs; PRET – “2” balsis A.Nalivaiko,
I.Bernats; ATTURAS – “3” balsis A.Freimane, A.Šica, J.Rozītis,
Dome nolemj:
1.Neuzņemt dzīvokļu rindā pirmās kārtas grupā personu, personas kods:xxxxxxxxxxxx, un personu, personas kods:xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta Siguldas iela
3, Vangažos, Inčukalna novads, un personu, personas kods:xxxxxx-xxxxx, deklarētā
dzīvesvieta Nometņu iela, Jūrmala
35

2.Nepiešķirt dzīvojamo platību personai, personas kods:xxxxxx-xxxxxx un personai,
personas kods:xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta Siguldas iela 3, Vangažos,
Inčukalna novads, un personai, personas kods:xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta
Nometņu iela, Jūrmala.
55.§.Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvoklim Kārļzemnieki 4,
Inčukalna novadā.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Komunālo jautājumu komitejas lēmums.
Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Kārļzemnieki 4, Inčukalna novadā.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups,
M.Keišs; PRET – “1” balss I.Bernats; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Kārļzemnieki 4, Inčukalna novadā.
56.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Komunālo jautājumu komitejas lēmums.
1.Izīrēt sociālo dzīvokli Kārļzemnieki 4, Inčukalna novadā, personai, personas kods:
xxxxxx-xxxxx un viņas dēlam.
2.Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram slēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu
ar personu, personas kods:xxxxxx-xxxxx, par sociālā dzīvokļa Kārļzemnieki 4,
Inčukalna novadā, izīrēšanu uz sešiem mēnešiem;
3.Uzlikt par pienākumu personai, personas kods:xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā,
no šī lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar Inčukalna
novada domi un pārējiem pakalpojumu sniedzējiem un noslēgto līgumu kopijas
iesniegt Inčukalna novada domē.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups,
M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Izīrēt sociālo dzīvokli Kārļzemnieki 4, Inčukalna novadā, personai, personas kods:
xxxxxx-xxxxx.
2.Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram slēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu
ar personu, personas kods:xxxxxx-xxxxx, par sociālā dzīvokļa Kārļzemnieki 4,
Inčukalna novadā, izīrēšanu uz sešiem mēnešiem;
3.Uzlikt par pienākumu personai, personas kods:xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā,
no šī lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar Inčukalna
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novada domi un pārējiem pakalpojumu sniedzējiem un noslēgto līgumu kopijas
iesniegt Inčukalna novada domē.
57.§.Par dzīvokļa , Siguldas iela 1a, Vangažos, Inčukalna novadā, īres līguma
pagarināšanu ar personu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Komunālo jautājumu komitejas lēmums.
Virzīt uz domes sēdi.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts starp SIA “VANGAŽU
NAMSAIMNIEKS” un personu, personas kods: xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa,
Siguldas ielā 1a, Vangažos, Inčukalna novadā, izīrēšanu, uz vienu gadu.
2.Uzdot SIA “VANGAŽU NAMSAIMNIEKS” pagarināt dzīvojamās telpas īres
līgumu uz vienu gadu un vienošanās kopiju par līguma pagarināšanu iesniegt
Inčukalna novada domē;
3.Uzdot par pienākumu personai, personas kods:xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā
no šī lēmuma pieņemšanas dienas pagarināt līgumu ar SIA “VANGAŽU
NAMSAIMNIEKS”.
58.§.Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvoklim, Siguldas iela 2,
Vangažos, Inčukalna novadā.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Komunālo jautājumu komitejas lēmums.
Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim, Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna
novadā.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups,
M.Keišs; PRET – “1” balss I.Bernats; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim, Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna
novadā.
59.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
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Inčukalna novada domes Komunālo jautājumu komitejas lēmums.
1.Izīrēt sociālo dzīvokli Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, personai,
personas kods: xxxxxx-xxxxx un viņas ģimenei;
2.Uzdot SIA “VANGAŽU NAMSAIMNIEKS” slēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar
personu, personas kods:xxxxxx-xxxxx, par sociālā dzīvokļa Siguldas ielā 2,
Vangažos, Inčukalna novadā, izīrēšanu uz sešiem mēnešiem;
3.Uzdot SIA “VANGAŽU AVOTS” slēgt līgumu ar personu, personas kods: xxxxxxxxxxx, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem dzīvoklim Siguldas ielā 2,
Vangažos, Inčukalna novadā;
4.Uzlikt par pienākumu personai, personas kods:xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā,
no šī lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar SIA
“VANGAŽU NAMSAIMNIEKS”, līgumu par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem
ar SIA “VANGAŽU AVOTS” un pārējiem pakalpojumu sniedzējiem un noslēgto
līgumu kopijas iesniegt Inčukalna novada domē. Deklarēt savu un savu ģimenes
locekļu dzīvesvietas piešķirtajā dzīvoklī.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups,
M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS – “1” balss I.Bernats,
Dome nolemj:
1.Izīrēt sociālo dzīvokli Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, personai,
personas kods: xxxxxx-xxxxx un viņas ģimenei;
2.Uzdot SIA “VANGAŽU NAMSAIMNIEKS” slēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar
personu, personas kods:xxxxxx-xxxxx, par sociālā dzīvokļa Siguldas ielā 2,
Vangažos, Inčukalna novadā, izīrēšanu uz sešiem mēnešiem;
3.Uzdot SIA “VANGAŽU AVOTS” slēgt līgumu ar personu, personas kods: xxxxxxxxxxx, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem dzīvoklim Siguldas ielā 2,
Vangažos, Inčukalna novadā;
4.Uzlikt par pienākumu personai, personas kods:xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā,
no šī lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar SIA
“VANGAŽU NAMSAIMNIEKS”, līgumu par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem
ar SIA “VANGAŽU AVOTS” un pārējiem pakalpojumu sniedzējiem un noslēgto
līgumu kopijas iesniegt Inčukalna novada domē. Deklarēt savu un savu ģimenes
locekļu dzīvesvietas piešķirtajā dzīvoklī.
60.§.Par īres dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvoklim “Zaķusalas”, Griķos,
Inčukalna novadā.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Komunālo jautājumu komitejas lēmums.
Piešķirt īres dzīvokļa statusu dzīvoklim “Zaķusalas”, Griķos, Inčukalna novadā.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups,
M.Keišs; PRET – “1” balss I.Bernats; ATTURAS –nav,
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Dome nolemj:
Piešķirt īres dzīvokļa statusu dzīvoklim “Zaķusalas”, Griķos, Inčukalna novadā.
61.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Komunālo jautājumu komitejas lēmums.
1.Uzņemt personu, personas kods: xxxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta Gaujaslīču
iela 3, Gaujā, Inčukalna novadā, dzīvokļu rindā dzīvojamās platības apmaiņā pret citu
dzīvojamo platību,
2.Mainīt personas, personas kods: xxxxxx-xxxxxx, īrēto dzīvokli Gaujaslīču ielā 3,
Gaujā, Inčukalna novadā, pret citu dzīvokli “Zaķusalas” , Griķos, Inčukalna novadā.
3.Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu
ar personu, personas kods:xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa “Zaķusalas”, Griķos,
Inčukalna novadā, izīrēšanu un dzīvojamās telpas īres līgumā iekļaujot personas
ģimenes locekļus;
4.Uzlikt par pienākumu personai, personas kods:xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā,
no šī lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Inčukalna
novada domi, līgumus ar citiem pakalpojumu sniedzējiem un deklarēt savu un sava
ģimenes locekļa dzīvesvietu piešķirtajā dzīvoklī. Visu iepriekš minēto līgumu kopijas
iesniegt Inčukalna novada domē.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups,
M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS – “1” balss I.Bernats
Dome nolemj:
1.Uzņemt personu, personas kods: xxxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta Gaujaslīču
iela 3, Gaujā, Inčukalna novadā, dzīvokļu rindā dzīvojamās platības apmaiņā pret citu
dzīvojamo platību,
2.Mainīt personas, personas kods: xxxxxx-xxxxxx, īrēto dzīvokli Gaujaslīču ielā 3,
Gaujā, Inčukalna novadā, pret citu dzīvokli “Zaķusalas” , Griķos, Inčukalna novadā.
3.Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu
ar personu, personas kods:xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa “Zaķusalas”, Griķos,
Inčukalna novadā, izīrēšanu un dzīvojamās telpas īres līgumā iekļaujot personas
ģimenes locekļus;
4.Uzlikt par pienākumu personai, personas kods:xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā,
no šī lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Inčukalna
novada domi, līgumus ar citiem pakalpojumu sniedzējiem un deklarēt savu un sava
ģimenes locekļa dzīvesvietu piešķirtajā dzīvoklī. Visu iepriekš minēto līgumu kopijas
iesniegt Inčukalna novada domē.
62.§.Par personas un viņas ģimenes locekļu deklarētas dzīvesvietas anulēšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Komunālo jautājumu komitejas lēmums.
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Anulēt ziņas par personas, personas kods xxxxxxxxxxxx, un viņas bērnu deklarēto
dzīvesvietu pēc adreses Kārļzemnieki 4, Krustiņi, Inčukalna novads.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Anulēt ziņas par personas, personas kods xxxxxxxxxxxx, un viņas bērnu deklarēto
dzīvesvietu pēc adreses Kārļzemnieki 4, Krustiņi, Inčukalna novads.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.p. un 79.p.1.d., šo lēmumu viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt rajona Administratīvajā tiesā
(Rīgā, Baldones iela 1a, LV-1007), iesniedzot rakstveida vai mutvārdu iesniegumu.
63.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Komunālo jautājumu komitejas lēmums.
1.Atcelt Inčukalna novada domes 20.11.2013. lēmumu „Par personas iesnieguma, par
dzīvokļa, Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, īres līguma pagarināšanu,
izskatīšanu.
2.Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts starp SIA “VANGAŽU
NAMSAIMNIEKS” un personu, personas kods: xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa,
Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, izīrēšanu, uz 1 gadu.
3.Uzdot SIA “VANGAŽU NAMSAIMNIEKS” pagarināt dzīvojamās telpas īres
līgumu uz 1 gadu un slēgt vienošanos par parāda atmaksu, paredzot, ja vienošanās
netiek pildīta, līgums tiek lauzts.
4.SIA „VANGAŽU NAMSAIMNIEKS” sniegt informāciju par parāda atmaksu un
vienošanās kopijas par līguma pagarināšanu iesniegt Inčukalna novada domē.
5.Uzdot par pienākumu personai, personas kods:xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā
no šī lēmuma pieņemšanas dienas pagarināt līgumu ar SIA “VANGAŽU
NAMSAIMNIEKS”.
O.Kalniņš izsaka priekšlikumu, ka līgumu varētu slēgt uz 3 mēnešiem, slēdzot parādu
atmaksas grafiku un sekot tā izpildei.
A.Nalivaiko lūdz balsot par O.Kalniņa priekšlikumu.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Atcelt Inčukalna novada domes 20.11.2013. lēmumu „Par personas iesnieguma, par
dzīvokļa, Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, īres līguma pagarināšanu,
izskatīšanu.
2.Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts starp SIA “VANGAŽU
NAMSAIMNIEKS” un personu, personas kods: xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa,
Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, izīrēšanu, uz 3 mēnešiem.
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3.Uzdot SIA “VANGAŽU NAMSAIMNIEKS” pagarināt dzīvojamās telpas īres
līgumu uz 3 mēnešiem un slēgt vienošanos par parāda atmaksu, paredzot, ja
vienošanās netiek pildīta, līgums tiek lauzts.
4.SIA „VANGAŽU NAMSAIMNIEKS” sniegt informāciju par parāda atmaksu un
vienošanās kopijas par līguma pagarināšanu iesniegt Inčukalna novada domē.
5.Uzdot par pienākumu personai, personas kods:xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā
no šī lēmuma pieņemšanas dienas pagarināt līgumu ar SIA “VANGAŽU
NAMSAIMNIEKS”.
64.§.Par sociālā dzīvokļa “Kārļzemnieki 4”, Inčukalna novadā, īres līguma
nepagarināšanu ar personu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Komunālo jautājumu komitejas lēmums.
Nepagarināt sociālā dzīvokļa “Kārļzemnieki” 4, Inčukalna novadā, īres līgumu ar
personu, personas kods: xxxxxx-xxxxx, uz sešiem mēnešiem;
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs; PRET –
nav; ATTURAS – “2” balsis I.Bernats, J.Rozītis,
Dome nolemj:
Nepagarināt sociālā dzīvokļa “Kārļzemnieki” 4, Inčukalna novadā, īres līgumu ar
personu, personas kods: xxxxxx-xxxxx, uz sešiem mēnešiem;
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.p. un 79.p.1.d., šo lēmumu viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt rajona Administratīvajā tiesā
(Rīgā, Baldones iela 1a, LV-1007), iesniedzot rakstveida vai mutvārdu iesniegumu.
65.§.Par personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Komunālo jautājumu komitejas lēmums.
Anulēt ziņas par
personu deklarēto dzīvesvietu pēc adreses Vidzemes iela 15,
Vangaži, Inčukalna novads, ar 2013.gada 18.decembri. Lēmums stājas spēkā ar tā
pieņemšanas brīdi.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
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Anulēt ziņas par persomu deklarēto dzīvesvietu pēc adreses Vidzemes iela 15,
Vangaži, Inčukalna novads, ar 2013.gada 18.decembri. Lēmums stājas spēkā ar tā
pieņemšanas brīdi.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.p. un 79.p.1.d., šo lēmumu viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt rajona Administratīvajā tiesā
(Rīgā, Baldones ielā 1a, LV-1007), iesniedzot rakstveida vai mutvārdu iesniegumu .
66.§.Par sociālā pakalpojuma- naktspatversme vai krīzes centrs sniegšanu
Inčukalna novadā.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada dopmes Komunālo jautājumu komitejas lēmums.
1.Pārrunāt ar apkārtējiem novadiem par patversmes pakalpojumu izmantošanu.
2.Izvērtēt iespējas par pakalpojuma sniegšanu.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups,
M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS – “1” balss I.Bernats,
Dome nolemj:
Izpilddirektoram O.Kalniņam ar Sociālā dienesta vadītāju Z.Gofmani izvērtēt
sadarbības iespējas par patversmes pakalpojumu izmantošanu tuvākajos novados un
uz aprīļa domes sēdi iesniegt iegūtos rezultātus.
67.§.Par objekta Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpa.nr.
1;2;3;4;5;6;7;8, ar kopējo platību 61,4 kv.m, nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Apstiprināt 2013. gada 13.decembra nekustamā īpašuma Inčukalna
novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpas Nr1;2;3;4;5;6;7;8, ar kopējo platību 61,41
kv.m, nomas tiesību izsoles rezultātus, piešķirt nekustamā īpašuma Inčukalna novadā,
Vangažos, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpas Nr1;2;3;4;5;6;7;8, ar kopējo platību 61,4
kv.m. nomas tiesības SIA „Vēsmiņas”, Reģ. nr. 40003081963, adrese „Vēsmiņas”,
Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141.
2.
Uzdot septiņu dienu laikā no dienas, kad institūcija, kas organizē
mantas atsavināšanu, apstiprinājusi izsoles rezultātus, noslēgt līgumu ar SIA
„Vēsmiņas” par Pašvaldības īpašuma nomu. Atbildīgā K.Īle.
1.
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68.§.Par Inčukalna novada domes izpilddirektora aizvietošanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups,
M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS – “1” balss JRozītis,
Dome nolemj:
Uzdot Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājam Jurim Jakubovskim veikt Inčukalna
novada domes izpilddirektora pienākumus tā prombūtnes laikā nosakot likumdošanā
noteikto piemaksu 30% apmērā no amatalgas.
Dažādi jautājumi.
Sēdes gaitā deputāts M.Jaunups jau ir saņēmis atbildes uz sev interesējošiem
jautājumiem.

Sēdi slēdz:18.00
Sēdes vadītājs
Protokoliste

A.NALIVAIKO
L.SĪKA
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