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Nr. 13
Inčukalna novadā

2015.gada 15.jūlijā

Sēdi atklāj plkst.14.00
Sēde sasaukta plkst.14.00.
Sēdi vada Inčukalna novada domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko
Sēdi protokolē kancelejas vad. I.Rafelde
Sēdē piedalās domes deputāti: A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, A.Nalivaiko,
I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, A.Briņķis, J.Šaroka, A.Šica, L.Vorobjova,
M.Jaunups, M.Keišs, Ņ.Kozlovs,
S.Gorčinskis – nepiedalās
Sēdē piedalās:
O.Kalniņš – Izpilddirektors
J.Jakubovskis – Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs
I.Igale – Juriste
A.Geiba – Sporta kompleksa direktors
E.Novickis – SIA „Vangažu namsaimnieks” valdes pr-js
M.Anspoka - VARAM pārstāve
O.Aizbalte – VARAM pārstāve
M.Onskulis – dzīvojamā fonda pārvaldnieks
Darba kārtība.
1.
Par personas iesniegumu
2.
Par personas iesniegumu
3.
Par personas iesniegumu
4.
Par līdzfinansējumu Inčukalna novada mūzikas un mākslas skolas
audzēkņiem.
5.
Par biedrības futbola kluba „Dinamo Saurieši” iesniegumu.
6.
Par personas iesniegumu
7.
Par humānās palīdzības sniegšanu projekta „Pašvaldību palīdzība Ukrainai”
ietvaros.
8.
Par personas iesniegumu.
9.
Par nekustamā īpašuma Pļavas iela 12, Inčukalnā, Inčukalna novadā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
10.
Par Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietnieces Ludmilas Vorobjovas
atvaļinājumu.
1

11.
Par personas iesniegumu.
12.
Par Inčukalna novada Sporta kompleksa katlu mājas Zvaigžņu ielā 2,
Inčukalnā nodošanu SIA „Vangažu Namsaimnieks” un pamatkapitāla palielināšanu.
13.
Par izmaiņām 2013.gada 20.februāra Inčukalna novada domes lēmumā Nr. 45.§. „Par Inčukalna novada domes Koku ciršanas komisijas un tās nolikuma
apstiprināšanu”.
14.
Par dzīvokļa īpašuma Inčukalna novadā, Siguldas 2-19, Vangažos, īres tiesību
izsoles sākuma cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
15.
Par personas iesnieguma izskatīšanu
16.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
17.
Par SIA „Dialogs AB” iesniegumu.
18.
Par saistošo noteikumu Nr. ___/2015 „Ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanas ierobežojumi Inčukalna novadā” apstiprināšanu.
19.
Par nekustamā īpašuma Miera ielā 18, Inčukalnā, Inčukalna novadā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
20.
Par nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, Vangažos, zemes gabala „Viļņi”
nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles nosacītās sākuma cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
21.
Par nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, Vangažos, Vidzemes ielā 8, telpas
nr.2, izsoles nosacītās sākuma cenas un nomas tiesību izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
22.
Par Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Inčukalna
novada pašvaldībā.
Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite
A.Nalivaiko – sakarā ar to, ka ir ieradušies VARAM pārstāvji, lūgums 22.jautājumu - par
valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Inčukalna novada pašvaldībā
izskatīt kā 1.jautājumu.
Lūdzu balsot.

Atklāti balsojot: PAR „14” balsis
A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
A.Nalivaiko, I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, A.Briņķis, J.Šaroka, A.Šica,
L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs, Ņ.Kozlovs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Apstiprināt jauno darba kārtību.
1. Par Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Inčukalna
novada pašvaldībā.
2.
Par personas iesniegumu
3.
Par personas iesniegumu
4.
Par personas iesniegumu
5.
Par līdzfinansējumu Inčukalna novada mūzikas un mākslas skolas
audzēkņiem.
6.
Par biedrības futbola kluba „Dinamo Saurieši” iesniegumu.
7.
Par personas iesniegumu
8.
Par humānās palīdzības sniegšanu projekta „Pašvaldību palīdzība Ukrainai”
ietvaros.
9.
Par personas iesniegumu.
10.
Par nekustamā īpašuma Pļavas iela 12, Inčukalnā, Inčukalna novadā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
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11.
Par Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietnieces Ludmilas Vorobjovas
atvaļinājumu.
12.
Par personas iesniegumu.
13.
Par Inčukalna novada Sporta kompleksa katlu mājas Zvaigžņu ielā 2,
Inčukalnā nodošanu SIA „Vangažu Namsaimnieks” un pamatkapitāla palielināšanu.
14.
Par izmaiņām 2013.gada 20.februāra Inčukalna novada domes lēmumā Nr. 45.§. „Par Inčukalna novada domes Koku ciršanas komisijas un tās nolikuma
apstiprināšanu”.
15.
Par dzīvokļa īpašuma Inčukalna novadā, Siguldas 2-19, Vangažos, īres tiesību
izsoles sākuma cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
16.
Par personas iesnieguma izskatīšanu
17.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
18.
Par SIA „Dialogs AB” iesniegumu.
19.
Par saistošo noteikumu Nr. ___/2015 „Ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanas ierobežojumi Inčukalna novadā” apstiprināšanu.
20.
Par nekustamā īpašuma Miera ielā 18, Inčukalnā, Inčukalna novadā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
21.
Par nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, Vangažos, zemes gabala „Viļņi”
nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles nosacītās sākuma cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
22.
Par nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, Vangažos, Vidzemes ielā 8, telpas
nr.2, izsoles nosacītās sākuma cenas un nomas tiesību izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
1.§. Par Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi
Inčukalna novada pašvaldībā
Ziņo: A.Nalivaiko
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija budžeta programmas 30.00.00
"Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" ietvaros paredzētās
apropriācijas apmērā piešķir pašvaldībām valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību
vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei reģionu un novadu nozīmes
attīstības centros 2015. gadā.
Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveides mērķis ir
nodrošināt iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām un vienas pieturas aģentūras
principam atbilstošu publisko pakalpojumu klātienes sniegšanas organizēšanu,
veicinot optimālu pakalpojumu pieejamību visā valsts teritorijā.
Saskaņā ar 2015.gada 26.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.260 „Kārtība, kādā
pašvaldībām 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto
klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības
centros” 2.punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija centralizēti
nodrošina šo tīkla vienoto vizuālo identitāti, šim mērķim paredzot finansējumu, kas
nepārsniedz 2 % no budžeta programmas 30.00.00 "Pašvaldību attīstības nacionālie
atbalsta instrumenti" ietvaros piešķirtās valsts budžeta dotācijas.
Ministru kabineta noteikumu 3.punkts nosaka, ka lai saņemtu valsts budžeta dotāciju,
pašvaldība 30 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās iesniedz ministrijā:
pieteikumu valsts budžeta dotācijas saņemšanai 2015. gadā valsts un pašvaldību
vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei un uzturēšanai reģionu un novadu
nozīmes attīstības centros; pašvaldības domes lēmumu par vienotā klientu
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apkalpošanas centra izveidi pašvaldībā; pašvaldības īpašumā esoša infrastruktūras
objekta telpu plānus vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei, pielāgošanai,
projektēšanai un būvdarbu veikšanai; vienotā klientu apkalpošanas centra izveides vai
pielāgošanas un uzturēšanas izmaksu aprēķinu un apliecinājumu par pašvaldības
budžeta līdzfinansējumu saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu.
Saskaņā ar noteikumu 6.punktu, vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei
reģionālas nozīmes attīstības centrā paredzētās vienreizējās valsts budžeta dotācijas
apmērs nevar pārsniegt 70 % no kopējām izveidošanas izmaksām jeb 50 000 euro,
novadu nozīmes attīstības centrā – 70 % no kopējām izveidošanas izmaksām jeb 10
000 euro.
Noteikumu 7.punkts nosaka, ka valsts budžeta dotācijas apmērs vienotā klientu
apkalpošanas centra uzturēšanai nevar pārsniegt 300 euro mēnesī.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 8.punktu, vienotajā klientu apkalpošanas
centrā nodarbināto atlīdzības fonda nodrošināšanai valsts budžeta dotācija piešķirama
šādā apmērā:
8.1. pašvaldībām, kurās ir vairāk nekā 20 000 iedzīvotāju, – 1 000 euro mēnesī;
8.2. pašvaldībām, kurās ir no 10 001 līdz 20 000 iedzīvotāju, – 700 euro mēnesī;
8.3. pašvaldībām, kurās ir līdz 10 000 iedzīvotāju, – 500 euro mēnesī.
Ņemot vērā iepriekš minēto,
I.Bernats – lūdz VARAM pārstāvjus prezentēt materiālu.
M.Anspoka – iepazīstina ar projekta koncepciju.
A.Nalivaiko – lūdzu balsot par lēmuma projektu.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis
A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
A.Nalivaiko, J.Liepiņš, A.Briņķis, J.Šaroka, A.Šica, L.Vorobjova, M.Jaunups,
M.Keišs, PRET –“ 2” balsis - Ņ.Kozlovs, I.Purmalis; ATTURAS –“ 1” balss –
I.Bernats,
Dome nolemj:
1. Izveidot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru Inčukalna
novada pašvaldībā.
2. Apliecināt, ka ne mazāk par 30 % no vienotā klientu apkalpošanas centra izveides
izmaksām un ne mazāk par 50 % no vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanas
izmaksām pašvaldība sedz no saviem budžeta līdzekļiem finanšu vai
kapitālieguldījumu veidā.
3. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram līdz 2015.gada 21.jūlijam
nodrošināt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta dotācijas saņemšanai 2015.gadā.
2.§. Par personas iesniegumu
Ziņo: A.Nalivaiko
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Atklāti balsojot: PAR „14” balsis
A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
A.Nalivaiko, I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, A.Briņķis, J.Šaroka, A.Šica,
L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs, Ņ.Kozlovs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt personai finansējumu EUR 100,-apmērā nometnes dalības
maksas segšanai.
2.
Apmaksāt SSO Rīgas hokeja skolai EUR 100,- audzēkņa dalībai
vasaras sporta hokeja nometnēs.

Ziņo: A.Nalivaiko

3.§. Par personas iesniegumu

Atklāti balsojot: PAR „14” balsis
A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
A.Nalivaiko, I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, A.Briņķis, J.Šaroka, A.Šica,
L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs, Ņ.Kozlovs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Piešķirt personai finansējumu EUR 100,- apmērā nometnes dalības maksas
segšanai.
2.Piešķirto pašvaldības finansējumu apmaksāt biedrībai „Džudo klubs Lido” pēc
rēķina saņemšanas.
4.§. Par personas iesniegumu
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis
A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
A.Nalivaiko, I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, A.Briņķis, J.Šaroka, A.Šica,
L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs, Ņ.Kozlovs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt personai finansējumu EUR 100,- apmērā nometnes
dalības maksas segšanai.
2.
Apmaksāt biedrības „Džudo klubs Lido” rēķinu EUR 100,apmērā sportista dalībai sporta nometnē.
5§. .Par līdzfinansējumu Inčukalna novada mūzikas un mākslas skolas
audzēkņiem
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis
A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
A.Nalivaiko, I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, A.Briņķis, J.Šaroka, A.Šica,
L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs, Ņ.Kozlovs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
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Piešķirt līdzfinansējumu Inčukalna novada mūzikas un mākslas skolas audzēkņu
dalībai vasaras nometnē „Muzicēsim kopā” no 2015.gada 2.augusta līdz 9.augustam
EUR 180,- apmērā, saskaņā ar rēķinu no kultūrai paredzētiem līdzekļiem.
6.§. Par biedrības futbola kluba „Dinamo Saurieši” iesniegumu
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis
A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
A.Nalivaiko, I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, A.Briņķis, J.Šaroka, A.Šica,
L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs, Ņ.Kozlovs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt biedrības futbola klubam „Dinamo Saurieši” finansējumu EUR 300,00
apmērā komandu ‘Dinamo Vangaži”, „Dinamo Inčukalns/Vangaži” un futbola
sagatavošanas grupiņas „Jancis” audzēkņu nometnes dalības maksas segšanai.
2.
Piešķirtā pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta pamatojoties uz
noslēgto līgumu un saskaņā ar finansiālā atbalsta pieprasītāja iesniegto rēķinu.
7.§. Personas iesniegumu
Ziņo: A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības,
sociālo un veselības jautājumu un Finanšu komitejas lēmums- atstāt Inčukalna novada
domes Sociālā dienesta lēmumu Nr.14-1/8 negrozītu.
A.Nalivaiko – lūdzu balsot par komiteju lēmumu.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis
A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
A.Nalivaiko,
J.Liepiņš, A.Briņķis, J.Šaroka, A.Šica,
M.Jaunups, M.Keišs,
Ņ.Kozlovs; PRET –“ 2” balsis – L.Vorobjova, I.Purmalis; ATTURAS –” 1” balss –
I.Bernats,
Dome nolemj:
Atstāt Inčukalna novada domes Sociālā dienesta lēmumu Nr.14-1/8 negrozītu.
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, LV-1007), iesniedzot rakstveida vai mutvārdu iesniegumu.
8.§. Par humānās palīdzības sniegšanu projekta „Pašvaldību palīdzība
Ukrainai” ietvaros
Ziņo: A.Nalivaiko
Ukrainas rajonu un apgabalu asociācija Latvijas Pašvaldību savienībai
adresētajā
2015.gada 12.maija vēstulē Nr.C03-07/148 ir izteikusi lūgumu sniegt palīdzību
medikamentu un aprīkojumu iegādei Ukrainas Čerņigovas apgabala kara
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hospitālim un ārstniecības iestādēm.
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 10.panta pirmo daļu, ka publiska persona, izņemot likumos vai
Ministru kabineta noteikumos īpaši paredzētus gadījumus, nedrīkst dāvināt (ziedot)
finanšu līdzekļus un mantu,
Inčukalna novada domes Izglītības un Finanšu komiteja nolemj:
Nepiešķir līdzekļus no pašvaldības rezerves fonda līdzekļiem biedrībai „Latvijas
Sarkanais Krusts” humānās palīdzības sniegšanai Ukrainas Čerņigovas apgabala kara
hospitālim un ārstniecības iestādēm, pārskaitot tos uz Latvijas Sarkanā Krusta
ziedojumu kontu.
A.Nalivaiko – lūdzu balsot par komitejas lēmumu.
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis
A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
A.Nalivaiko, I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, A.Briņķis, J.Šaroka, A.Šica,
L.Vorobjova, M.Keišs, Ņ.Kozlovs; PRET –“ 1” balss – M.Jaunups; ATTURAS –
nav,
Dome nolemj:
Nepiešķir līdzekļus no pašvaldības rezerves fonda līdzekļiem biedrībai „Latvijas
Sarkanais Krusts” humānās palīdzības sniegšanai Ukrainas Čerņigovas apgabala kara
hospitālim un ārstniecības iestādēm, pārskaitot tos uz Latvijas Sarkanā Krusta
ziedojumu kontu.

Ziņo: A.Nalivaiko

9.§. Par personas iesniegumu

Atklāti balsojot: PAR „14” balsis
A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
A.Nalivaiko, I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, A.Briņķis, J.Šaroka, A.Šica,
L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs, Ņ.Kozlovs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt personai finansējumu EUR 100,- apmērā nometnes dalības maksas
segšanai.
2.
Piešķirtā pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta pamatojoties uz
noslēgto līgumu un saskaņā ar finansiālā atbalsta pieprasītāja iesniegto rēķinu.
3.
Slēgt līgumu ar Jura Docenko sporta skolu Alberts par piešķirto finansējumu
personai dalībai vasaras sporta nometnēs.
10.§. Par nekustamā īpašuma Pļavas iela 12, Inčukalnā, Inčukalna
novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis
A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
A.Nalivaiko, I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, A.Briņķis, J.Šaroka, A.Šica,
L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs, Ņ.Kozlovs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:

7

Apstiprināt 2015. gada 26.jūnija nekustam īpašuma Pļavas ielā 12, Inčukalnā,
Inčukalna novadā, izsoles rezultātus, noteikt, ka izsole notikusi bez rezultātiem.
11.§. Par Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietnieces Ludmilas
Vorobjovas atvaļinājumu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Inčukalna novada domē saņemts Inčukalna novada domes priekšsēdētāja
vietnieces Ludmilas Vorobjovas iesniegums ar lūgumu piešķirt ikgadējo atvaļinājumu
3 (trīs) kalendārās nedēļas no 2015.gada 27.jūlija līdz 16.augustam un atvaļinājuma
pabalstu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar :
- Darba likuma 149.panta otro daļu, darbiniekam un darba devējam vienojoties,
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām, taču viena no
atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām
kalendāra nedēļām;
- 2011.gada 18. maija noteikumu „Par Inčukalna novada domes un Inčukalna
novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību” 31.5.apakšpunktu, domes
priekšsēdētāja vietniekam tiek piešķirts apmaksāts ikgadējais atvaļinājums, kura
ilgums, neieskaitot svētku dienas, ir 4 (četras) kalendārās nedēļas un
papildatvaļinājums, kura ilgums nepārsniedz 10 (desmit) darba dienas, kā arī 31.9.
apakšpunktu, domes priekšsēdētāja vietniekam dome nosaka pabalstu ne vairāk kā 50
% apmērā no viņam noteiktās mēnešalgas, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā,
ja tas nav īsāks par 2 kalendārajām nedēļām
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis
A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
A.Nalivaiko, I.Purmalis, J.Liepiņš, A.Briņķis, J.Šaroka, A.Šica, M.Jaunups,
M.Keišs, Ņ.Kozlovs; PRET –nav; ATTURAS –“ 1” balss – I.Bernats, L.Vorobjova
balsojumā nepiedalās,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietniecei Ludmilai
Vorobjovai ikgadējo atvaļinājumu 3 (trīs) kalendārās nedēļas no 2015.gada 27.jūlija
līdz 16.augustam.
2.
Piešķirt Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietniecei Ludmilai
Vorobjovai pabalstu 50% apmērā no viņai noteiktās mēnešalgas, aizejot ikgadējā
apmaksātajā atvaļinājumā.
12.§. Par personas iesniegumu
Ziņo: A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības
jautājumu komitejas sēdē -lēmums netika pieņemts.
Inčukalna novada domes Finanšu komiteja nolemj:
1.
Neslēgt publiskās un privātās partnerības līgumu personai piederošā smilts
karjera tehniskā projekta un ietekmes uz vidi dokumentācijas sagatavošanai.
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2.

Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.

A.Nalivaiko lūdz balsot par finanšu komitejas lēmumu.
Atklāti balsojot: PAR „9” balsis A.Cīrulnieks, A.Nalivaiko, I.Purmalis, J.Liepiņš,
A.Briņķis, J.Šaroka,
L.Vorobjova, M.Keišs, Ņ.Kozlovs; PRET –“ 1” balss –
I.Bernats; ATTURAS –“ 4” balsis” – A.Šica, M.Jaunups, A.Freimane, A.Blaus,
Dome nolemj:
1. Neslēgt publiskās un privātās partnerības līgumu personai piederošā smilts karjera
tehniskā projekta un ietekmes uz vidi dokumentācijas sagatavošanai.
2.Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
13.§. Par Inčukalna novada Sporta kompleksa katlu mājas Zvaigžņu ielā 2,
Inčukalnā nodošanu SIA „Vangažu Namsaimnieks” un pamatkapitāla
palielināšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Lai nodrošinātu Inčukalna novada siltumpārvades sistēmas apsaimniekošanu
un centralizētas siltuma piegādes nodrošināšanu, ir nepieciešams Inčukalna novada
Sporta kompleksa katlu māju Zvaigžņu ielā 2, Inčukalnā nodot SIA „Vangažu
Namsaimnieks” apsaimniekošanā un ieguldīt pamatkapitālā.
Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas
ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav
aizliegta ar likumu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana;
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas
dzīvojamais fonds.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
63.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka sabiedrības pamatkapitālu var palielināt
dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot
attiecīgu jaunu daļu skaitu.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
49.panta pirmo daļu, mantisko ieguldījumu novērtē saskaņā ar Komerclikuma
154.pantā noteikto.
Pamatojoties uz:
likuma „Par pašvaldībām”21.panta otro daļu, domes darbībai un lēmumiem
jābūt maksimāli lietderīgiem,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3.panta 1.punktu, publiskām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un
mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāku
finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu,
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis
A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
A.Nalivaiko, I.Purmalis, J.Liepiņš, A.Briņķis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups,
M.Keišs, Ņ.Kozlovs; PRET –nav; ATTURAS –“ 2” balss –A.Šica, I.Bernats,
Dome nolemj:
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1.
Veikt Inčukalna novada Sporta kompleksa katlu māju Zvaigžņu ielā 2,
Inčukalnā vērtēšanu.
2.
Dalībnieku sapulcei pieņemt lēmumu par SIA „Vangažu Namsaimnieks”
reģistrācijas Nr. 50003142371 pamatkapitāla palielināšanu.
3.
Ieguldīt Inčukalna novada Sporta kompleksa katlu māju Zvaigžņu ielā 2,
Inčukalnā SIA „Vangažu Namsaimnieks” reģistrācijas Nr. 50003142371
pamatkapitālā, palielinot SIA „Vangažu Namsaimnieks” reģistrācijas Nr.
50003142371, adrese Gaujas iela 6, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136,
pamatkapitālu saskaņā ar novērtējumu.
4.
Lēmuma kontroli uzdod Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
14.§. Par izmaiņām 2013.gada 20.februāra Inčukalna novada domes lēmumā Nr.
4-5.§. „Par Inčukalna novada domes Koku ciršanas komisijas un tās nolikuma
apstiprināšanu”
Ziņo: A.Nalivaiko
Inčukalna novada domē saņemts Inčukalna novada domes izpilddirektora O.Kalniņa
iesniegums ar lūgumu veikt izmaiņas Koku ciršanas komisijas sastāvā, jo ir izbeigtas
darba tiesiskās attiecības ar Būvvaldes vadītāju Pēteri Veidemani. Lūdz apstiprināt
komisijas sastāvā jauno Būvvaldes vadītāju Mārtiņu Hofmani.
Ar Inčukalna novada domes 2013.gada 20.februāra lēmumu Nr. 4-5.§. „Par Inčukalna
novada domes Koku ciršanas komisijas un tās nolikuma apstiprināšanu” tika
apstiprināta Inčukalna novada domes Koku ciršanas komisiju šādā sastāvā:
1.
Inčukalna novada domes Būvvaldes vadītājs P.Veidemanis, pr-tājs;
2.
Inčukalna novada domes Zemes ierīkotāja R.Stukle;
3.
Rīgas reģionālās virsmežniecības Inčukalna nodaļas vecākais mežzinis
N.Gerbis;
4.
Inčukalna novada domes sekretāre L.Sīka.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 24.punktu, dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus
pašvaldības vai valsts komitejās, komisijas, valdēs un darba grupās,
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis
A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
A.Nalivaiko, I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, A.Briņķis, J.Šaroka, A.Šica,
L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs, Ņ.Kozlovs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Veikt izmaiņas Inčukalna novada domes 2013.gada 20.februāra
lēmumā Nr. 4-5§ „Par Inčukalna novada domes Koku ciršanas komisijas un tās
nolikuma apstiprināšanu” un izteikt lēmuma lemjošās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Inčukalna novada domes Koku ciršanas komisiju sekojošā
sastāvā:
1.1.
Inčukalna novada domes Būvvaldes vadītājs M.Hofmanis, komisijas
priekšsēdētājs;
1.2.
Inčukalna novada domes Zemes ierīkotāja R.Stukle;
1.3.
Rīgas reģionālās virsmežniecības Inčukalna nodaļas vecākais mežzinis
N.Gerbis;
1.4.
Inčukalna novada domes sekretāre L.Sīka.”.
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2.

Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.

15.§. Par dzīvokļa īpašuma Inčukalna novadā, Siguldas 2-19, Vangažos,
īres tiesību izsoles sākuma cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Inčukalna novada dome izskatīja jautājumu par dzīvojamo telpu Inčukalna
novadā, Vangažos, Siguldas ielā 2-19, īres tiesību izsoles sākuma cenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
Dome izskatot noteikumu projektu „Inčukalna novada pašvaldības dzīvokļa
īpašuma Siguldas ielā 2-19, Vangažos, Inčukalna novadā, īres tiesību izsole uz 5
gadiem” un pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums” 3. panta 1. daļas 2. punktu, kas nosaka, ka
pašvaldību iestādēm manta nododama lietošanā citai personai par iespējami augstāku
cenu, 14.panta 1.daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām
likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu,
privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības; un 21.panta 1.daļas 27 punktu, kas nosaka, ka Dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un likuma „Dzīvokļa
īpašuma likums” 9.panta 1.daļas 1.punktu - Dzīvokļa īpašniekam attiecībā uz dzīvokļa
īpašumu ir pilnīgas varas tiesības, tai skaitā tiesības valdīt un lietot dzīvokļa īpašumu,
iegūt no tā labumu, izmantot to pēc sava ieskata mantas pavairošanai un vispār lietot
to jebkādā veidā, ciktāl dzīvokļa īpašnieku neierobežo likumi un ciktāl tas nerada
traucējumus citiem dzīvokļu īpašniekiem; un likuma ”Par dzīvojamo telpu īri” 2.
panta 1.daļu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas lietošanas
tiesību nodošana citai personai par maksu. Dzīvojamās telpas lietošanas tiesības citai
personai var nodot dzīvojamās telpas īpašnieks, valdītājs, kā arī pašvaldība, ja tā
atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" uz likumīga pamata
ieguvusi attiecīgo dzīvojamo telpu lietojumā un 4. panta 1.daļu, izīrētājs var būt
jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas ir dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašnieks
vai valdītājs, kā arī pašvaldība, ja tā atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" uz likumīga pamata ieguvusi attiecīgo dzīvojamo telpu
lietojumā un 2.daļu - par īrnieku vai apakšīrnieku var būt jebkura fiziskā persona, kas
Latvijas Republikā dzīvo pastāvīgi vai ir saņēmusi uzturēšanās atļauju likumā
noteiktajā kārtībā un 5. panta 1.daļu - dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā
izīrētājs un īrnieks un 2.daļu - valstij vai pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres
līgumu uz valsts vai pašvaldības institūcijas lēmuma pamata slēdz valdītājs.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis
A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
A.Nalivaiko, I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, A.Briņķis, J.Šaroka, A.Šica,
L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs, Ņ.Kozlovs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt dzīvojamo telpu Inčukalna novadā, Vangažos, Siguldas ielā 2-19,
īres tiesību izsoles sākuma cenu EUR 2100,00(divi tūkstoši viens simts euro un 00
centi).
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2.
Apstiprināt izsoles noteikumus „Inčukalna novada pašvaldības dzīvokļa
īpašuma Siguldas ielā 2-19, Vangažos, Inčukalna novadā, īres tiesību izsole uz 5
gadiem”.
Ziņo: A.Nalivaiko

16.§. Par personas iesnieguma izskatīšanu

Komunālo jautājumu komiteja nolemj:
Neuzņemt dzīvokļu rindā pirmās kārtas grupā personu, personas kods:xxxxxx-xxxxxx
deklarētā dzīvesvieta “Salas 2” , Inčukalna novadā.
A.Nalivaiko lūdz balsot par komitejas lēmumu.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis
A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
A.Nalivaiko, I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, A.Briņķis, J.Šaroka, A.Šica,
L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs, Ņ.Kozlovs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Neuzņemt dzīvokļu rindā pirmās kārtas grupā personu, personas kods:xxxxxx-xxxxxx
deklarētā dzīvesvieta “Salas 2” , Inčukalna novadā.
Lēmums pielikumā. Ierobežotas pieejamības informācija.
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, LV-1007), iesniedzot rakstveida vai mutvārdu iesniegumu.
17.§. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Komunālo jautājumu komiteja nolemj:
Neuzņemt dzīvokļu rindā personu, personas kods:xxxxxx-xxxxxx, deklarētā
dzīvesvieta Gaujaslīču ielā 33 , Gaujā, Inčukalna novadā.
A.Nalivaiko – lūdz balsot par komitejas lēmumu.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis
A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
A.Nalivaiko, I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, A.Briņķis, J.Šaroka, A.Šica,
L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs, Ņ.Kozlovs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Neuzņemt dzīvokļu rindā personu, personas kods:xxxxxx-xxxxxx, deklarētā
dzīvesvieta Gaujaslīču ielā 33 , Gaujā, Inčukalna novadā.
Lēmums pielikumā. Ierobežotas pieejamības informācija.
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, LV-1007), iesniedzot rakstveida vai mutvārdu iesniegumu.

Ziņo: A.Nalivaiko

18.§. Par SIA „Dialogs AB” iesniegumu
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Inčukalna novada domē saņemts SIA „Dialogs AB” iesniegums (reģistrācijas
Nr.992/3-4) ar lūgumu iznomāt telpu Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolā
Gaujas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā.
Telpa nepieciešama neformālās izglītības programmas „Valsts valodas
prasmes atbilstoši vidējam līmenim”, mērķauditorija Nodarbinātības valsts aģentūrā
reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji.
Plānotais apmācību laiks ir 37 darba dienas pēc kārtas no plkst.9.00. līdz
12.00.
Pamatojoties uz:
likuma „Par pašvaldībām”21.panta otro daļu, domes darbībai un lēmumiem
jābūt maksimāli lietderīgiem,
likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 1.punktu, pašvaldībām jārīkojas ar finanšu
līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāku
finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu,
2013.gada 16.oktobra Inčukalna novada domes lēmuma Nr.11-27§ „Par
telpu nomas maksas apstiprināšanu Inčukalna novada izglītības iestādēs” pielikuma
4.punktu, nomas maksa pat telpu nomu Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolā
ir EUR 2,95 apmērā par vienu stundu, bez PVN,
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis
A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
A.Nalivaiko, I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, A.Briņķis, J.Šaroka, A.Šica,
L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs, Ņ.Kozlovs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Iznomāt SIA „Dialogs AB” reģ.Nr. 40003372060 telpu Inčukalna novada
Mūzikas un mākslas skolā Gaujas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā neformālās
izglītības
programmas
„Valsts
valodas
prasmes
atbilstoši
zemākajam/vidējam/augstākajam līmenim” no 29.06.2015. līdz 31.12.2015. un
noteikt nomas maksu pat telpu nomu EUR 2,95 apmērā par vienu stundu, bez PVN.
2.
Apmaksa par telpu nomu tiek veikta saskaņā ar starp Inčukalna novada
Mūzikas un mākslas skolu un SIA „Dialogs” parakstīto vienošanos par telpu
izmantošanu katram plānotajam apmācību laikam.
3.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam slēgt līgumu ar
SIA „Dialogs AB”.
4.
Uzdot Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas direktoram kontrolēt
telpu izmantošanu un iesniegt vienošanās par telpu izmantošanu Inčukalna novada
domes Finanšu daļai rēķina par telpu nomu sagatavošanai.
5.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
19.§. Par saistošo noteikumu Nr.7 /2015 „Ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanas ierobežojumi Inčukalna novadā” apstiprināšanu
Ziņo: A.Nalivaiko
Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otrā daļa nosaka, ka
pašvaldība, ievērojot sociālekonomiskos, klimatiskos vai vides apstākļus vai izvērtējot
lauksaimnieciskās darbības metodes, pēc savas iniciatīvas vai uz personas
priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu
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ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai
tās daļā.
Likuma 22.panta ceturtā daļa nosaka, ka pirms šā panta otrajā daļā minēto
noteikumu pieņemšanas pašvaldība informē sabiedrību un publicē paziņojumu par
nodomu noteikt aizliegumu pašvaldības izdotajā laikrakstā, bet, ja tāda nav, — citā
vietējā laikrakstā, kā arī ievieto minēto paziņojumu savā mājaslapā internetā un
nosūta informāciju par paziņojumu Zemkopības ministrijai un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai, kas šo informāciju ievieto savās mājaslapās internetā.
Saskaņā ar 2015.gada 15.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu Nr.8-60§
„Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu Inčukalna novada administratīvajā
teritorijā”, dome nolēma atbalstīt nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai Inčukalna novada administratīvajā teritorijā, kā arī uzdeva
Inčukalna novada domes izpilddirektoram veikt Ģenētiski modificēto organismu
aprites likuma 22.panta ceturtajā daļā minētās darbības sabiedrības informēšanai.
Noteiktajā laika periodā novada dome nav saņēmusi iebildumus pret šāda
aizlieguma noteikšanu, kas saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma
22.panta ceturto daļu nozīmē visa novada iedzīvotāju piekrišanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”'
15. panta pirmās daļas 2.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu un Ģenētiski
modificēto organismu aprites likuma 22.panta otro daļu,
I.Purmalis – piedāvā pieņemt saistošos noteikumus un noteikt aizlieguma termiņu 10
gadus.
A.Nalivaiko – lūdzu balsot par I.Purmaļa ierosinājumu.
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Cīrulnieks, A.Freimane, A.Nalivaiko,
I.Purmalis, J.Liepiņš, A.Briņķis, L.Vorobjova, M.Keišs, PRET –“ 1” balss –
Ņ.Kozlovs; ATTURAS –“ 5” balsis – A.Šica, I.Bernats, A.Blaus, J.Šaroka,
M.Jaunups,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7/2015 „Ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanas ierobežojumi Inčukalna novadā” .
2.
Spēkā stājušos saistošos noteikumus informācijai par noteikto aizliegumu
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai nosūtīt ar Inčukalna novadu robežojošām
pašvaldībām, Zemkopības ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai, Lielrīgas reģionālai vides pārvaldei un Valsts augu aizsardzības
dienestam.
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
20.§. Par nekustamā īpašuma Miera ielā 18, Inčukalnā, Inčukalna
novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Inčukalna novada dome izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma Miera ielā
18, Inčukalnā, Inčukalna novadā, kas sastāv no zemes gabala 0,1201 ha platībā ar
kadastra Nr. 8064 006 0499, dzīvojamās mājas ar kadastra Nr. 8064 006 0499 001 un
jaunbūves pamatiem ar kadastra Nr.8064 006 0499 003, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
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Konstatēts, ka Izsoles komisija 2015. gada 19.jūnijā veikusi Inčukalna novada
domes nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, Inčukalnā, Miera ielā 18, izsoli, taču uz
izsoli nepieteicās neviens dalībnieks.
Konstatēts, ka saskaņā ar izsoles noteikumu „Inčukalna novada domes
nekustamā īpašuma Miera ielā 18, Inčukalnā, izsoles noteikumi” 8.7. punktu, izsole
uzskatāma par nenotikušu, ja uz izsoli nav pieteicies neviens dalībnieks, izsoles
rezultātus apstiprina Inčukalna novada dome,
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis
A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
A.Nalivaiko, I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, A.Briņķis, J.Šaroka, A.Šica,
L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs, Ņ.Kozlovs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Apstiprināt 2015. gada 19.jūnija nekustamā īpašuma Miera ielā 18, Inčukalnā,
Inčukalna novadā, izsoles rezultātus, noteikt, ka izsole notikusi bez rezultātiem.
21.§. Par nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, Vangažos, zemes gabala
„Viļņi” nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles nosacītās sākuma cenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Inčukalna novada dome izskatīja jautājumu par zemes gabala „Viļņi”, kad.nr.
80170020401, daļas 8581 kv.m. platībā, nomas tiesību izsoles rīkošanu, sākuma cenas
un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Dome izskatot noteikumu projektu „Inčukalna novada domes nekustamā
īpašuma nomas tiesību izsoles noteikumi” un pamatojoties uz likuma „Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3. panta 1.
daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pašvaldību iestādēm manta nododama lietošanā citai
personai par iespējami augstāku cenu un saskaņā ar 08.06.2010. MK noteikumu
Nr.515 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 18.3. un 19.punktu un
2015.gada 27.maija nomas maksas noteikšanas aktu
I.Purmalis – ierosinu noteikt nomas līguma termiņu 3 gadus.
A.Nalivaiko – lūdzu balsot par I.Purmaļa priekšlikumu.
Atklāti balsojot: PAR „6” balsis
A.Cīrulnieks,
A.Nalivaiko, I.Purmalis,
J.Liepiņš, L.Vorobjova, M.Keišs, PRET –“4” balsis – I.Bernats, Ņ.Kozlovs,
M.Jaunups, A.Freimane ATTURAS –“ 4” balsis – A.Šica, J.Šaroka, A.Blaus,
A.Briņķis,
Lēmuma nav pieņemts.
A.Nalivaiko – lūdz balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot: PAR „7” balsis A.Blaus, A.Freimane, I.Bernats, A.Briņķis,
A.Šica, M.Jaunups, Ņ.Kozlovs; PRET –“ 3” balsis – I.Purmalis, J.Šaroka,
A.Nalivaiko; ATTURAS –“4” balsis” – L.Vorobjova, A.Cīrulnieks, M.Keišs,
J.Liepiņš,
Dome nolemj:
Lēmums nav pieņemts.
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22.§. Par nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, Vangažos, Vidzemes ielā 8,
telpas nr.2, izsoles nosacītās sākuma cenas un nomas tiesību izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Inčukalna novada dome izskatīja jautājumu par nedzīvojamo telpu Vangažos,
Vidzemes ielā 8, telpas nr.2, nomas tiesību izsoles sākuma cenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
Dome izskatot noteikumu projektu „Par nekustamā īpašuma Inčukalna
novadā, Vangažos, Vidzemes ielā 8, telpas Nr.2, nomas tiesību izsoli” un
pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likums” 3. panta 1. daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pašvaldību iestādēm
manta nododama lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu un saskaņā ar
08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem" 65. punkts nosaka, ka, ja nomas objekts ir nekustama manta (turpmāk
– nekustama manta), nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs organizē nomas
objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu un nosacīto nomas maksu
nosaka, ievērojot nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, atrašanās vietu, izmantošanas
iespējas un citus apstākļus.
Konstatēts, ka 2014.gada 28.februārī sastādīts nekustamā īpašuma nosacītās
nomas maksas noteikšanas akts, nosakot nosacīto nomas maksu 2,00 EUR + PVN par
1 kv.m. mēnesī.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis
A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
A.Nalivaiko, I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, A.Briņķis, J.Šaroka, A.Šica,
L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs, Ņ.Kozlovs; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles nosacīto sākuma nomas
cenu EUR 2,00(divi euro un 00 centi) par 1 kv.m. mēnesī + PVN.
2.
Apstiprināt izsoles noteikumus „Par nekustamā īpašuma Inčukalna novadā,
Vangažos, Vidzemes ielā 8, telpas Nr 2, nomas tiesību izsoli” .
Izpilddirektors O.Kalniņa atskaite.
Sēdi slēdz plkst.16.00
Sēdes vadītājs

A.NALIVAIKO

Protokoliste

I.RAFELDE
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