LATVIJAS REPUBLIKA
INČUKALNA NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141Tālr. 67977310, fakss 65507887, e-pasts: dome@incukalns.lv
SĒDES PROTOKOLS
Nr. 10
Inčukalna novadā, Vangažos Meža ielā 1
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi vada Inčukalna novada domes pr-js A.Nalivaiko
Sēdi protokolē sekretāre L.Sīka

2017. gada 15.novembrī

Sēdē piedalās domes deputāti: I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, A.Nalivaiko, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova;
Sēdē nepiedalās J.Liepiņš attaisnojošu iemeslu dēļ.
Sēdē piedalās:
O.Kalniņš – Izpilddirektors
J.Jakubovskis – Vangažu pārvaldes vadītājs
I.Igale – Juriste
M.Onskulis – dzīvojamā fonda pārvaldnieks
S.Veinberga – Zemes ierīkotāja
R.Ziediņa – Teritorijas plānotāja
M.Hofmanis – Būvvlades vadītājs
A.Siliņš - Ekonomists
P.Caics – IT speciālists
Z.Gofmane – Sociālā dienesta vadītāja
V.Daniševska – Juriste
K.Spravņiks – PSIA “Vangažu Avots” valdes loceklis
I.Baļčūns – SIA “Vangažu sildspēks” pilnvarotā persona
J.Zabidarovs – SIA “Vangažu Silspēks” valdes loceklis
S.Rīmane – biedrības “Ceļabiedri” pārstāve
Z.Šaicāns - Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada nodaļas priekšnieks
M. Bomiņš – Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieks
G.Ivanovs - Reģionālās pašvaldības priekšnieka vietnieks
Darba kārtība.
1.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības
iestādes apmeklējumam.
2.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības
iestādes apmeklējumam.
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3.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības
iestādes apmeklējumam.
4.
Par personas iesniegumu.
5.
Par finansiālu atbalstu biedrībai “Sporta centram Sports pro””.
6.
Par finansiālu atbalstu Inčukalna novada veterānu futbola komandai.
7.
Par biedrības „Bērnu un jauniešu attīstības centra „Gauja”” iesniegumu.
8.
Par struktūrvienības “Sabiedrisko attiecību daļa” izveidošanu.
9.
Par metu konkursa rīkošanu.
10.
Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Sila ielā 1,
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
11.
Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu citai pašvaldībai.
12.
Par Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietnieces Ludmilas Vorobjovas
atvaļinājumu.
13.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
14.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
15.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
16.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
17.
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar personu.
18.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
19.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
20.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
21.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
22.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
23.
Par personas un viņas ģimenes izlikšanu no pašvaldības dzīvokļa.
24.
Par personas iesniegumu.
25.
Par līguma pārjauninājumu.
26.
Par biedrības „Ceļabiedri” iesniegumu.
27.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
28.
Par lokālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai.
29.
Par lokālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai
30.
Par zemes vienības sadalīšanu.
31.
Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
32.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
33.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
34.
Par zemes vienības sadalīšanu.
35.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
36.
Par projektētās zemes vienības sadalīšanu.
37.
Par zemes vienības pārņemšanu pašvaldības funkciju veikšanai.
38.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu piešķiršanu.
39.
Par adreses piešķiršanu.
40.
Par zemes vienību apvienošanu, vienotas adreses piešķiršanu.
41.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
42.
Par nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu.
43.
Par rezerves zemes fonda zemes nomu.
44.
Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
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45.
Par Inčukalna novada domes 2017.gada 18.oktobra lēmuma Nr.8-4.§.
grozīšanu.
46.
Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā
18, telpu grupa 014, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Izpilddirektora atskaite.
PSIA “Vangažu Avots” atskaite
SIA “Vangažu Sildspēks” atskaite.
A.Nalivaiko lūdz no darba kārtības izņemt 27.jautājumu “Par personas
iesnieguma izskatīšanu”, jo saņemta informācija no Sociālā un dienesta un
Bāriņtiesas, ka nepieciešama papildus informācija jautājuma izskatīšanai un
28.jautājumu, jo saņemts SIA “Grupa 93” iesniegums ar lūgumu nevirzīt jautājuma
izskatīšanu uz domes sēdi lēmuma pieņemšanai.
Deputāts M.Jaunups – kāpēc dienas kārtībā nav iekļauts jautājums par
Vangažu kapu pārņemšanu?
Izpilddirektors - esam nosūtījuši Latvijas Evaņģēliski luteriskai baznīcai
vēstuli ar lūgumu sniegt nepieciešamo informāciju. Pēc informācijas saņemšanas
turpināsim strādāt.
A.Nalivaiko lūdz balsot par jauno darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Apstiprināt jauno darba kārtību.
Darba kārtība.
1.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības
iestādes apmeklējumam.
2.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības
iestādes apmeklējumam.
3.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības
iestādes apmeklējumam.
4.
Par personas iesniegumu.
5.
Par finansiālu atbalstu biedrībai “Sporta centram Sports pro””.
6.
Par finansiālu atbalstu Inčukalna novada veterānu futbola komandai.
7.
Par biedrības „Bērnu un jauniešu attīstības centra „Gauja”” iesniegumu.
8.
Par struktūrvienības “Sabiedrisko attiecību daļa” izveidošanu.
9.
Par metu konkursa rīkošanu.
10.
Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Sila ielā 1,
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
11.
Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu citai pašvaldībai.
12.
Par Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietnieces Ludmilas Vorobjovas
atvaļinājumu.
13.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
14.
Par perronas iesnieguma izskatīšanu.
15.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
16.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
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17.
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar personu.
18.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
19.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
20.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
21.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
22.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
23.
Par personas un viņas ģimenes izlikšanu no pašvaldības dzīvokļa.
24.
Par personas iesniegumu.
25.
Par līguma pārjauninājumu.
26.
Par biedrības „Ceļabiedri” iesniegumu.
27.
Par lokālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai
28.
Par zemes vienības sadalīšanu.
29.
Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
30.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
31.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
32.
Par zemes vienības sadalīšanu.
33.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
34.
Par projektētās zemes vienības sadalīšanu.
35.
Par zemes vienības pārņemšanu pašvaldības funkciju veikšanai.
36.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu piešķiršanu.
37.
Par adreses piešķiršanu.
38.
Par zemes vienību apvienošanu, vienotas adreses piešķiršanu.
39.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
40.
Par nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu.
41.
Par rezerves zemes fonda zemes nomu.
42.
Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
43.
Par Inčukalna novada domes 2017.gada 18.oktobra lēmuma Nr.8-4.§.
grozīšanu.
44.
Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā
18, telpu grupa 014, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Izpilddirektora atskaite.
PSIA “Vangažu Avots” atskaite
SIA “Vangažu Sildspēks” atskaite.
1.§.Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības
iestādes apmeklējumam.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:

4

1.Piešķirt personai līdzfinansējumu EUR 216,02 apmērā mēnesī privātās pirmsskolas
izglītības iestādes apmeklējumam.
2.Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam slēgt līgumu par
pašvaldības līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu no
2017.gada 16.novembra uz laiku, līdz persona tiek uzņemta attiecīgajā pašvaldības
finansētā izglītības iestādē.
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 Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.
2.§.Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības
iestādes apmeklējumam.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt personai līdzfinansējumu EUR 216,02 apmērā mēnesī privātās
pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
2.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam slēgt līgumu
par pašvaldības līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu no
2017.gada 20.novembra uz laiku, līdz persona tiek uzņemta attiecīgajā pašvaldības
finansētā izglītības iestādē.
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 Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.
3.§.Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības
iestādes apmeklējumam.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Piešķirt personai līdzfinansējumu EUR 216,02 apmērā mēnesī privātās pirmsskolas
izglītības iestādes apmeklējumam.
2.Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam slēgt līgumu par
pašvaldības līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu no
2017.gada 20.novembra uz laiku, līdz persona tiek uzņemta attiecīgajā pašvaldības
finansētā izglītības iestādē.
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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 Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.

4.§.Par personas iesniegumu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Finanšu komitejas lēmums.
Nesniegt personai finansiālu atbalstu grāmatas ,,Vilhelms Purvītis - ainavu
gleznotājs (1890-1910) izdošanai Latgales drukā.
A.Nalivaiko lūdz balsot par Finanšu komitejas lēmumu.
Atklāti balsojot: PAR „9” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav;
ATTURAS – “5” balsis I.Bernats, A.Freimane, S.Rozīte, M.Jaunups, L.Neimane,
Dome nolemj:
Nesniegt personai finansiālu atbalstu grāmatas ,,Vilhelms Purvītis - ainavu
gleznotājs (1890-1910) izdošanai Latgales drukā.
5.§.Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta centrs „Sports Pro”” .
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Piešķirt biedrības „Sporta centrs „Sports Pro”” Taekvondo komandai finansiālu
atbalstu EUR 300,00 apmērā biedru naudas un dalības sacensībās Latvijas Taekvondo
kaujas mākslas federācijai segšanai no sportam paredzētajiem līdzekļiem.
2.Piešķirtā pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta no sportam paredzētiem
līdzekļiem, pamatojoties uz noslēgto līgumu un saskaņā ar finansiālā atbalsta
pieprasītāja iesniegto rēķinu.
6.§.Par finansiālu atbalstu Inčukalna novada veterānu futbola komandai.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
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1.Piešķirt Inčukalna novada veterānu futbola komandai finansiālu atbalstu EUR
250,00 apmērā dalības maksas Vidzemes atklātajā veterānu līgas ziemas čempionātā
futbolā telpās segšanai no sportam paredzētajiem līdzekļiem.
2.Piešķirtā pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta no sportam paredzētiem
līdzekļiem, pamatojoties uz noslēgto līgumu un saskaņā ar finansiālā atbalsta
pieprasītāja iesniegto rēķinu.
7.§.Par biedrības „Bērnu un jauniešu attīstības centrs „Gauja”” iesniegumu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav, balsojumā nepiedalās
P.Kondrahins saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11. panta pirmo.daļu,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt biedrībai „Bērnu un jauniešu attīstības centrs „Gauja”” finansiālu
atbalstu EUR 300,00 apmērā Starptautiskā džudo turnīra “Gaujas Gulivera Kauss
2017” organizēšanai 2017.gada 2.-3.decembrī un Ziemassvētku peldēšanas sacensību
„Gaujas jaunie talanti 2017” organizēšanai 2017.gada 17.decembrī.
2.
Piešķirtā pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta no sportam paredzētiem
līdzekļiem, pamatojoties uz ar biedrību „Bērnu un jauniešu attīstības centrs „Gauja””,
reģistrācijas Nr. 40008199286, noslēgto līgumu un saskaņā ar finansiālā atbalsta
pieprasītāja iesniegto rēķinu.
8.§.Par struktūrvienības „Sabiedrisko attiecību daļa” izveidošanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Jautājums tika skatīts Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un
veselības, kā arī Finanšu komitejā, un tika pieņemts lēmums:
1.
Izveidot no 2018.gada 1. janvāra struktūrvienību „Sabiedrisko attiecību daļa”.
2.
Apstiprināt Sabiedrisko attiecību daļas nolikumu.
3.
Izveidot no 2018.gada 1.janvāra amata vietu “Sabiedrisko attiecību daļas
vadītājs”.
4.
Uzdot Inčukalna novada juristei I.Igalei izstrādāt saistošos noteikumus par
grozījumu veikšanu saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada
pašvaldības nolikums”.
5.
Veikt izmaiņas 28.12.2015. Inčukalna novada domes lēmumā Nr.20- 1.§, un
izteikt lēmuma pielikuma Nr.1 „Inčukalna novada domes darbinieku amati,
kvalifikācijas pakāpes un kvalifikācijas kodi” 46.punktu sekojošā redakcijā:
„46. Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs, profesijas kods – 1222 03, Sabiedrisko
attiecību struktūrvienības VADĪTĀJS, saime – 24, līmenis – III grupa - 11, amata alga
EUR– 1250, algas robežas EUR 1382, aizņemto likmju skaits – 1”;
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6.
Veikt izmaiņas 28.12.2015 Inčukalna novada domes lēmumā Nr20- 1.§, un
izteikt lēmuma pielikuma Nr.1 „Inčukalna novada domes darbinieku amati,
kvalifikācijas pakāpes un kvalifikācijas kodi” 4.punktu sekojošā redakcijā:
„4. Sabiedrisko attiecību speciālists, profesijas kods – 2432 08, saime – 24, līmenis II, grupa - 9, amata alga EUR– 1150, algas robežas EUR 1190, aizņemto likmju
skaits – 1”;
7.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 6.punktu, ka dome var apstiprināt pašvaldības pārvaldes
struktūru,
Deputāts M.Jaunups izklāsta savu viedokli par struktūrvienības veidošanu un
norāda, ka neatbalsta struktūrvienības izveidošanu.
Deputāte A.Šica norāda uz kļūdām, nosaucot konkrētus punktus, nolikumā un amata
aprakstos.
Deputāta I.Bernata priekšlikums – atlikt jautājuma izskatīšanu, skatīt
jautājumu nākamā mēneša komitejās.
A.Nalivaiko lūdz balsot par deputāta I.Bernata priekšlikumu.
Atklāti balsojot: PAR „6” balsis
A.Šica, I.Bernats, S.Rozīte, M.Jaunups,
A.Freimane, A.Blaus; PRET – “6” balsis L.Vorobjova, P.Kondrahins, S.Kalniņš,
L.Neimane, J.Bunkus, A.Nalivaiko; ATTURAS – “2” balsis J.Sergejevs,
A.Cīrulnieks,
Dome nolemj:
Tā kā par priekšlikumu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, priekšlikums ir
noraidīts.
Deputāta J.Sergejeva priekšlikums - pamatojoties uz to, ka Sabiedrisko
attiecību daļas nolikumā ir kļūdas, ierosinu no lēmuma projekta lemjošās daļas izņemt
2.punktu.
A.Nalivaiko lūdz balsot par deputāta J.Sergejeva priekšlikumu.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis J.Sergejevs, L.Vorobjova, P.Kondrahins, A.Šica,
I.Bernats, S.Rozīte, A.Freimane, A.Blaus, A.Cīrulnieks, S.Kalniņš M.Jaunups; PRET
– “1” balss A.Nalivaiko; ATTURAS – “2” balsis L.Neimane, J.Bunkus,
Dome nolemj:
Izņemt no sagatavotā lēmuma projekta 2.punktu.
A.Nalivaiko – pamatojoties uz to, ka komitejas nav kārtīgi skatījušas šo jautājumu,
ierosinu atlikt jautājuma skatīšanu un virzīt uz nākamā mēneša komitejām. Atbildīgais
izpilddirektors O.Kalniņš.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „7” balsis L.Vorobjova, P.Kondrahins, J.Sergejevs,
A.Cīrulnieksm S.Kalniņš, L.Neimane, A.Nalivaiko; PRET –nav; ATTURAS – “7”
balsis A.Šica, I.Bernats, S.Rozīte, M.Jaunups, A.Freimane, A.Blaus, J.Bunkus,
Dome nolemj:
Tā kā par priekšlikumu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, priekšlikums ir
noraidīts.
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A.Nalivaiko lūdz balsot par komiteju sagatavoto lēmuma projektu, izlabojot A.Šicas
norādītās nepilnības.
A.Blaus – vienreiz jau esmu balsojis par šo jautājumu, tāpēc otrreiz balsojumā
nepiedalīšos.
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis J.Bunkus, L.Neimane, A.Nalivaiko, L.Vorobjova,
J.Sergejevs, P.Kondrahins, A.Cīrulnieks, S.Kalniņš; PRET – “3” balsis I.Bernats,
A.Freimane, M.Jaunups; ATTURAS – “2” balsis A.Šica, S.Rozīte,
Dome nolemj:
1.Izveidot no 2018.gada 1.janvāra struktūrvienību „Sabiedrisko attiecību daļa”.
2.Apstiprināt Sabiedrisko attiecību daļas nolikumu.
3.Izveidot no 2018.gada 1.janvāra amata vietu “Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs”.
4.Uzdot Inčukalna novada juristei I.Igalei izstrādāt saistošos noteikumus par
grozījumu veikšanu saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada
pašvaldības nolikums”.
5.Veikt izmaiņas 28.12.2015. Inčukalna novada domes lēmumā Nr.20- 1.§, un izteikt
lēmuma pielikuma Nr.1 „Inčukalna novada domes darbinieku amati, kvalifikācijas
pakāpes un kvalifikācijas kodi” 46.punktu sekojošā redakcijā:
„46. Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs, profesijas kods – 1222 03, Sabiedrisko
attiecību struktūrvienības VADĪTĀJS, saime – 24, līmenis – III grupa - 11, amata alga
EUR– 1250, algas robežas EUR 1382, aizņemto likmju skaits – 1”;
6.Veikt izmaiņas 28.12.2015 Inčukalna novada domes lēmumā Nr20- 1.§, un izteikt
lēmuma pielikuma Nr.1 „Inčukalna novada domes darbinieku amati, kvalifikācijas
pakāpes un kvalifikācijas kodi” 4.punktu sekojošā redakcijā:
„4. Sabiedrisko attiecību speciālists, profesijas kods – 2432 08, saime – 24, līmenis II, grupa - 9, amata alga EUR– 1150, algas robežas EUR 1190, aizņemto likmju
skaits – 1”;
7.Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
9.§.Par metu konkursa rīkošanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Deputāts M.Jaunups – mēs atbalstam, ja iekļauj bibliotēku.
A.Nalivaiko lūdz balsot par deputāta M.Jaunupa priekšlikumu, nosaukumā iekļaujot
bibliotēku.
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET – “1” balss I.Bernats; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Rīkot metu konkursu par Inčukalna novada pašvaldības administrācijas ēkas un
bibliotēkas pārbūvi, kas atrodas Atmodas ielā 4, Inčukalnā;
2. Noteikt, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 8.punktu
pašvaldība piemēros sarunu procedūru ar metu konkursa uzvarētāju par pašvaldības
administrācijas ēkas un bibliotēkas pārbūves būvprojekta izstrādi un izstrādātā
būvprojekta īstenošanas autoruzraudzību;
3. noteikt metu konkursa godalgu fondu EUR 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti euro)
apmērā pirms nodokļu nomaksas, paredzot, ka :
3.1. Pirmās vietas ieguvējs tiek atzīts par Konkursa uzvarētāju, ar kuru tiek slēgts
pakalpojuma līgums;
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3.2. Otrās vietas ieguvēja godalga – EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro, 00 centi) pirms
nodokļu nomaksas;
3.3. Trešās vietas ieguvēja godalga – EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro,
00 centi) pirms nodokļu nomaksas;
4. Ja metu izvērtēšanā tiek pieaicināti papildus eksperti ar padomdevēja tiesībām,
paredzēt finansējumu ekspertu atalgojumam ne vairāk kā EUR 350,00 pirms nodokļu
nomaksas;
5. Finanšu līdzekļi godalgu un eksperta atlīdzības izmaksai piešķirami no Inčukalna
novada pašvaldības 2017.gada budžeta programmas “01.890. Pārējie citur
neklasif. vispārēja rakstura transferti” ar klasifikācijas kodu 5250 “Kapitālais remonts
un rekonstrukcija”.
10.§.Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Sila ielā
1, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
apstiprināt 2017. gada 3.novembra izsoles, kurā tika iznomāts nekustamais
īpašums, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Sila ielā 1, platība 42 554 kv.m,
kadastra Nr. 8017-005-0201, rezultātus par nosolīto summu EUR 1520,44 gadā +
PVN. Papildus nomas maksai maksājami visi likumā noteiktie nodokļi.
2.
uzdot septiņu dienu laikā no dienas, kad Inčukalna novada dome apstiprinājusi
izsoles rezultātus, noslēgt ar SIA “Skulptūra” nekustamā īpašuma nomas līgumu.
3.
uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam slēgt nekustamā
īpašuma nomas līgumu.
11.§.Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu citai pašvaldībai.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS – “3” balsis I.Bernats, S.Rozīte, M.Jaunups,
Dome nolemj:
1.
Deleģēt Ķekavas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr.90000048491, juridiskā
adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,
no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktā noteiktās pašvaldības
autonomās funkcijas – piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību
un netiklību – izrietošu Inčukalna novada pašvaldības kompetencē esošu pārvaldes
uzdevumu izpildi Inčukalna novada administratīvajā teritorijā:
1.1. likumpārkāpumu profilaksi;
1.2. par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un arestētu personu
apsargāšanu un konvojēšanu;
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1.3. kontroli par to, kā tiek izpildīti pašvaldības apstiprinātie saistošie noteikumi,
par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšanu
par šo noteikumu pārkāpšanu un to piedzīšanu.
2.
Noteikt šādus deleģēšanas noteikumus:
2.1. Ķekavas novada pašvaldība šī lēmuma 1.punktā minētos pārvaldes uzdevumus
īstenos ar tās iestādes - Reģionālā pašvaldība policijas, reģistrācijas Nr.90002707314,
juridiskā adrese: Gaismas iela 19, k.- 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,
LV- 2123, starpniecību;
2.2. Lēmuma 1.punktā deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes termiņš ir no
2018.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim;
2.3. Piešķirt lēmuma 1.punktā deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes
nodrošināšanai pašvaldības finansējumu:
2.3.1. laikā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim no Inčukalna
novada pašvaldības budžeta 2018.gadam līdzekļiem EUR 179 519,00 apmērā;
2.3.2. laikā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim saskaņā ar
savstarpēji saskaņotu un parakstītu vienošanos pie pārvaldes uzdevumu deleģēšanas
līguma, ņemot vērā Inčukalna novada pašvaldības attiecīgā gada budžetu, ka arī
Ķekavas novada pašvaldības atskaiti par Finansējuma izlietojumu iepriekšējā budžeta
gadā un plānoto izdevumu tāmi pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma izpildei
nākamajam gadam;
2.4. Noteikt Reģionālai pašvaldības policijai pienākumu līdz katra kalendārā gada
31.oktobrim iesniegt Inčukalna novada domei darbības budžeta plānu nākošajam
kalendārajam gadam;
3.
Par lēmuma 1.punktā minēto deleģēto pārvades uzdevumu izpildes kārtību
slēgt trīspusēju līgumu starp Inčukalna novada pašvaldību, Ķekavas novada
pašvaldību un Reģionālo pašvaldības policiju atbilstoši lēmumam pievienotajai
līguma redakcijai (pielikums Nr.1).
4.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
12.§.Par Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietnieces Ludmilas Vorobjovas
atvaļinājumu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica; PRET –nav; ATTURAS –nav, balsojumā nepiedalās
L.Vorobjova saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11. panta pirmo.daļu,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietniecei Ludmilai
Vorobjovai ikgadējo atvaļinājumu 2 (divas) kalendārās nedēļas no 2017.gada
22.decembra līdz 2018.gada 9.janvārim (ieskaitot).
2.
Piešķirt Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietniecei Ludmilai
Vorobjovai pabalstu 50 % apmērā no viņai noteiktās mēnešalgas, aizejot ikgadējā
apmaksātajā atvaļinājumā.
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13.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.KondrahinsA.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt sociālā dzīvokļa, Gaujas ielā 3, Vangažos, Inčukalna novadā, īres līgumu
ar personu, personas kods: xxxxxx-xxxxx, uz sešiem mēnešiem;
2. Uzdot SIA “Vangažu namsaimnieks” pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu uz
sešiem mēnešiem 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”
4. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt Inčukalna novada domes Sociālajam dienestam.
14.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.KondrahinsA.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts starp Inčukalna novada domi
un personu personas kods: xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa, Gaujaslīču ielā 22, Gaujā,
Inčukalna novadā izīrēšanu, uz 4 mēnešiem.
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram pagarināt īres līgumu par
dzīvokļa, Gaujaslīču ielā 22, Gaujā, Inčukalna novadā izīrēšanu ar personu, personas
kods: xxxxxx-xxxxx.
3. Uzdot personi, personas kods:xxxxxx xxxxx, viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
15.§.Par personasiesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.KondrahinsA.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts starp Inčukalna novada domi
un personu, personas kods: xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa, Gaujaslīču ielā 3, Inčukalna
novadā izīrēšanu, uz 6 mēnešiem.
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2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram pagarināt īres līgumu par
dzīvokļa, Gaujaslīču ielā 3, Inčukalna novadā, izīrēšanu ar personu, personas kods:
xxxxxx-xxxxx.
3. Uzdot personi, personas kods:xxxxxx xxxxx, viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
16.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.KondrahinsA.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts starp Inčukalna novada domi
un personu, personas kods: xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa, „Kārļzemnieki”4, Krustiņos,
Inčukalna novadā izīrēšanu, uz 6 mēnešiem.
2.Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram pagarināt īres līgumu par dzīvokļa,
„Kārļzemnieki”4, Krustiņos, Inčukalna novadā izīrēšanu ar personu, personas kods:
xxxxxx-xxxxx.
3.Uzdot personai, personas kods:xxxxxx xxxxx, viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
17.§.Par

dzīvojamās

telpas

īres

līguma

pagarināšanu

ar

personu.

Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.KondrahinsA.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts starp Inčukalna novada domi
un personu, personas kods: xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa, Gaujaslīču ielā 3, Inčukalna
novadā izīrēšanu, uz 3 mēnešiem.
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram pagarināt īres līgumu par
dzīvokļa, Gaujaslīču ielā 3, Inčukalna novadā, izīrēšanu ar personu, personas kods:
xxxxxx-xxxxx un slēgt vienošanos par parāda atmaksu.
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.
18.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
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A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.KondrahinsA.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts starp Inčukalna novada domi
un personu, personas kods: xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa, Gaujaslīču ielā 29, Gaujā,
Inčukalna novadā izīrēšanu, uz 1 gadu.
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram pagarināt īres līgumu par
dzīvokļa, Gaujaslīču ielā 29, Gaujā, Inčukalna novadā izīrēšanu ar personu, personas
kods: xxxxxx-xxxxx.
3. Uzdot personai, personas kods:xxxxxx xxxxx, viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
19.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.KondrahinsA.Nalivaiko, L.Neimane, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS – “2” balsis I.Bernats, S.Rozīte,
Dome nolemj:
1. Nepagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts starp Inčukalna novada
domi un personu, personas kods: xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa, „Kārļzenieki 4”,
Krustiņos, Inčukalna novadā izīrēšanu.
2. Uzdot Inčukalna novada domes juristiem sniegt prasību tiesā par parāda piedziņu
un personu, personas kod:xxxxxx-xxxxx izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās
platības ierādīšanas,
3. Uzdot SIA “Vangažu namsaimnieks” sniegt prasību tiesā par parāda piedziņu no
Aleksandra Šagajeva.
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.
20.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.KondrahinsA.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; 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, Gaujas ielā
11, Vangažos, Inčukalna novadā izīrēšanu, uz 1 gadu.
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2. Uzdot SIA “Vangažu namsaimnieks” pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 1
gadu un vienošanās kopiju par līguma pagarināšanu iesniegt Inčukalna novada domē;
3. Uzdot par pienākumu personi, personas kods:xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā no
šī lēmuma pieņemšanas dienas pagarināt līgumu ar SIA “Vangažu namsaimnieks” un
līguma kopiju iesniegt Inčukalna novada domē.
21.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.KondrahinsA.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa, Siguldas ielā 2, Vangažos,
Inčukalna novadā izīrēšanu ar personu, personas kods:xxxxxx-xxxxx uz nenoteiktu
laiku.
2. Uzdot SIA “Vangažu namsaimnieks” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar
personu,personas kods:xxxxxx-xxxxx uz nenoteiktu laiku;
3. Uzdot SIA “Vangažus avots” noslēgt līgumu par ūdens piegādes un kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu ar personu, personas kods:xxxxxx-xxxxx;
4. Uzdot par pienākumu personai, personas kods:xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā
no šī lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA “Vangažu namsaimnieks”,
SIA “Vangažu avots” un citiem pakalpojuma sniedzējiem un līgumu kopijas iesniegt
Inčukalna novada domē.
22.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.KondrahinsA.Nalivaiko, L.Neimane, A.Šica, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS – “3” balsis J.Sergejevs, I.Bernats, S.Rozīte,
Dome nolemj:
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, LV-1007), iesniedzot rakstveida vai mutvārdu iesniegumu.
23.§.Par personas un viņas ģimenes izlikšanu no pašvaldības dzīvokļa.
Ziņo:A.Nalivaiko
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A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.KondrahinsA.Nalivaiko, L.Neimane, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS – “2” balsis S.Rozīte, I.Bernats,
Dome nolemj:
1. Nepagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts starp Inčukalna novada
domi un personu, personas kods: xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa, „Meža miers” 2,
Inčukalna novadā izīrēšanu,
2. Uzdot Inčukalna novada domes juristiem sniegt prasību tiesā par parāda piedziņu
un personas, personas kod:xxxxxx-xxxxx un viņas ģimenes izlikšanu no dzīvokļa bez
citas dzīvojamās platības ierādīšanas,
3. Uzdot SIA “Vangažu avots” sniegt prasību tiesā par parāda piedziņu no personas.

24.§.Par personas iesniegumu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Komunālo jautājumu komiteja pieņēma lēmumu:
1.Slēgt ar personu nomas līgumu par Inčukalna pamatskolas zāles iznomāšanu
tautisko deju pulciņa nodarbībām bērniem pirmdienās no plkst.17.00. līdz 18.00. un
ceturtdienās no plkst.18.00. līdz 19.00. no 2017.gada 16.novembra līdz 2018.gada
31.maijam.
2.Maksa par telpu nomu tiek noteikta EUR 2,13 + PVN apmērā.
3.Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
A.Nalivaiko lūdz balsot par Komunālās komitejas lēmumu.
Atklāti balsojot: PAR „4” balsis I.Bernats, A.Blaus, S.Rozīte, M. PRET –nav;
ATTURAS – “10” balsis J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, S.Kalniņš,
P.KondrahinsA.Nalivaiko, L.Neimane, J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova;
Dome nolemj:
Tā kā par lēmuma projektu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma
projekts ir noraidīts.
Deputāte J.Bunkus ierosina balsot par nomas līguma slēgšanu ar personu un noteikt
nomas maksu, saskaņā ar Inčukalna novada domes 2013.gada 16.oktobra lēmumu
Nr.11-27§ „Par telpu nomas maksas apstiprināšanu Inčukalna novada izglītības
iestādēs”, EUR 4.27 + PVN apmērā.
A.Nalivaiko lūdz balsot par deputātes J.Bunkus priekšlikumu.
Atklāti balsojot: PAR „9” balsis J.Bunkus, A.Cīrulnieks, S.Kalniņš, P.Kondrahins,
A.Šica, A.Nalivaiko, L.Neimane, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS
–“5” balsis I.Bernats, S.Rozīte, M.Jaunups, A.Freimane, A.Blaus,
Dome nolemj:
1.Slēgt ar personu nomas līgumu par Inčukalna pamatskolas zāles iznomāšanu
tautisko deju pulciņa nodarbībām bērniem pirmdienās no plkst.17.00. līdz 18.00. un
ceturtdienās no plkst.18.00. līdz 19.00. no 2017.gada 16.novembra līdz 2018.gada
31.maijam.
2.Maksa par telpu nomu tiek noteikta EUR 4,27 + PVN apmērā.
3.Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
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25.§.Par līguma pārjauninājumu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Noslēgt ar biedrību „Sporta centrs „Sports Pro”” (reģistrācijas
Nr.40008037603, adrese: Valdlauči 2-7, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads)
pārjaunojuma līgumu par 2016.gada 28.oktobra nedzīvojamo telpu nomas līguma
pārjaunošanu.
2.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
26.§.Par biedrības „Ceļabiedri” iesniegumu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Veikt izmaiņas 2017.gada 2.oktobra nedzīvojamo telpu nomas līgumā un
izteikt:
1.1. līguma 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā: „1.1. IZNOMĀTĀJS nodod, bet
NOMNIEKS pieņem nomā telpas, kas atrodas Inčukalna novada Vangažu
vidusskolā, Gaujas iela 2, Vangažos, Inčukalna novadā.”;
1.2. līguma 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā: „1.2. IZNOMĀTĀJS garantē, ka
NOMNIEKAM telpas tiek nodotas privātas
sākumskolas vajadzībām”
(nenorāda kādiem bērniem);
1.3. līguma 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā: „2.1. Pēc iepriekšējas rakstiskas
vienošanās NOMNIEKS un Vangažu vidusskola vienojis par to, cik un kādas
telpas tiks nomātas un uz kādu laiku, pēc kā vēlāk Inčukalna novada dome
aprēķina nomas maksu un sagatavo apmaksai rēķinu par telpu nomu.”;
1.4. līguma 2.4.apakšpunktā vārda NOMNIEKAM vietā vārdu NOMNIEKS;
1.5. līguma 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā: „3.1. IZNOMĀTĀJS nodod
NOMNIEKAM telpas saskaņā ar Šī līguma noteikumiem un pieņemšanasnodošanas aktu, kurā uzskaitīts inventārs un citas būtiskas lietas, kas atrodas
nomā nodotajās telpās.”;
1.6. izteikt līguma 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā: „4.2. NOMNIEKAM saskaņa
ar 2.3.punktā noradīto termiņu jāveic apmaksa par telpu nomu pamatojoties uz
Inčukalna novada domes izrakstītiem rēķiniem.”;
1.7. izteikt līguma 5.1.apakšpunktu šādā redakcijā: „ 5.1. Līgums stājas spēkā tā
parakstīšanas brīdī 2017.gada 2.oktobri un ir spēkā līdz 2023.gada 31.augustam ar
iespēju līgumu pagarināt.”;
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1.8. apvienot līguma 5.3., 5.4., un 5.5.apakšpunktus vienā apakšpunktā šādā
redakcijā: „ 5.3./5.4./5.5. IZNOMĀTĀJS ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu
pirms termina vai izbeigt Līgumu, ja NOMNIEKS nepilda kādu no šī
Līguma 4.daļas nosacījumiem, rakstiski NOMNIEKU brīdinot vismaz vienu
kalendāro mēnesi pirms līguma laušanas.”;
1.9. līguma 5.7.apakšpunktu šādā redakcijā: „ 5.7. Parakstot šo līgumu, Puses
apliecina, ka iepazinušās ar līguma saturu, tas ir saprotams un Puses piekrīt līguma
nosacījumiem, ciktāl tas nav pretrunā ar likuma normām par telpu nomu.”;
1.10. izteikt līguma 5.9.apakšpunktu šādā redakcijā: „ 5.9. Līgums sagatavots uz
divām lapām divos eksemplāros latviešu valodā pa vienam eksemplāram
katrai līguma slēdzēja pusei.”.
2.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram noslēgt vienošanos
par izmaiņām 2017.gada 2.oktobra nedzīvojamo telpu nomas līgumā.
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
27.§.Par lokālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – “1” balss I.Bernats; ATTURAS – “1” balss S.Rozīte,
Dome nolemj:
1.
Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Lokālplānojuma redakciju nekustamajam īpašumam Gaujaslīču iela 6, Gaujā,
Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā.
2.
Organizēt publisko apspriešanu Lokālplānojumam Gaujaslīču iela 6, Gaujā,
Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, nosakot termiņu 4 (četras) nedēļas, no
2017.gada 5.decembra līdz 2018.gada 2.janvārim un publiskās apspriešanas laikā
2017.gada 11.decembrī organizēt publiskās apspriešanas sanāksmi.
3.
Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Lokālplānojuma Gaujaslīču iela 6,
Gaujā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā publiskās apspriešanas uzsākšanas
publicēt Paziņojumu teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un
pašvaldības tīmekļa vietnē www.incukalns.lv.
4.
Iesniegt Lokālplānojumu redakciju Gaujaslīču iela 6, Gaujā, Inčukalna
pagastā, Inčukalna novadā institūcijām atzinumu saņemšanai.
5.
Pēc publiskās apspriešanas beigām, 4.janvārī, rīkot sanāksmi par saņemtajiem
institūciju atzinumiem un saņemtajiem priekšlikumiem. Paziņot par sanāksmi,
pašvaldības laikrakstā un pašvaldības mājaslapā www.incukalns.lv ne vēlāk kā 2
(divas) nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.
6.
Ievietot Lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Gaujaslīču iela 6, Gaujā,
Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas
portālā www.geolatvija.lv un noteikt, ka ar Lokālplānojuma redakcijas izdrukām
publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Inčukalna novada domē, Būvvaldē,
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā pašvaldības administrācijas darba laikā.
7.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt nekustamā īpašuma Gaujaslīču ielas 6,
Gaujā, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads īpašniekiem.
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Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.pantu un 79.pantu 1.daļu., lēmumu
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.
28.§.Par zemes vienības sadalīšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0550 ar platību 69.08
ha divās zemes vienībās.
2.
Zemes vienībai Nr.1 ar aptuveno platību 65.23 ha platību (vairāk vai mazāk
cik izrādīsies pēc robežu uzmērīšanu) saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3.
Zemes vienībai Nr.2 ar aptuveno platību 4.85 ha platību (vairāk vai mazāk cik
izrādīsies pēc robežu uzmērīšanu) saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
4.
Nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ietilpst jaunizveidotā zemes vienība
Nr.2 piešķirt nosaukumu “Jaunie kapi 2” Inčukalna novads, Inčukalna pagasts.
5.
Nosūtīt vienu lēmuma eksemplāru kopā ar grafisko pielikumu AS “Latvijas
Valsts meži” uz adresi Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku
novads, LV-4219.
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 Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.
29.§.Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Zemes vienībai – Plānupes iela 6B, Inčukalns, ar kadastra apzīmējumu 8064 006
0480 0.18 ha platībā (vairāk vai mazāk kā izrādīsies pēc robežu uzmērīšanas dabā)
veikt kadastrālo uzmērīšanu.
2.Nekustamo īpašumu Plānupes iela 6B, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov.,
kadastra numurs 8064 006 0480, kas sastāv no vienas zemes vienības 0.18 ha platībā,
ierakstīt zemesgrāmatā uz Inčukalna novada pašvaldības vārda.
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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 Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.
30.§.Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Pagarināt zemes nomas termiņu uz pašvaldībai piederošās zemes vienības
“Jaunzīlītes” ar kadastra apzīmējumu 8064 005 0251 daļu 0.045 ha platībā personai
uz 5 gadiem;
2.
Personai nomas līgumu ar Inčukalna novada domi noslēgt viena mēneša laikā
no lēmuma spēkā stāšanās dienas;
3.
Nomniekam izmantojot iznomāto zemes vienības daļu, nepasliktināt un
neapgrūtināt esošā ceļa servitūta izmantošanu.
4.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai.
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 Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.
31.§.Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Iznomāt zemes vienības “Gaujas ziedi”, Gauja, Inčukalna pag., Inčukalna
nov., ar kadastra apzīmējumu 8064 003 0406 daļu 0.02 ha platībā personai
mazdārziņa vajadzībām.
2.
Noslēgt nomas līgumu ar personu uz 5 gadiem.
3.
Personi nomas līgumu ar Inčukalna novada domi noslēgt viena mēneša laikā
no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
4.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai.
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 Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.
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32.§.Par zemes vienības sadalīšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0547 270.21 ha platībā
sadalīt divās zemes vienībās: projektētā zemes vienība “Nr.1” 268.26 ha platībā
(platība var tikt precizēta veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu), projektētā
zemes vienība “Nr.2” 1.95 ha platībā (platība var tikt precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu).
2.
Projektētajai zemes vienībai “Nr.1” saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3.
Projektētajai zemes vienībai “Nr.2” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā un piešķirt nosaukumu “Ceļš uz Mārsiliem”.
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 Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.
33.§.Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Iznomāt zemes vienības “Gaujas ziedi”, Gauja, Inčukalna pag., Inčukalna
nov., ar kadastra apzīmējumu 8064 003 0406 daļu 0.02 ha platībā personai
mazdārziņa vajadzībām.
2.
Noslēgt nomas līgumu ar personu uz 5 gadiem.
3.
Personai nomas līgumu ar Inčukalna novada domi noslēgt viena mēneša laikā
no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
4.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai.
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 Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.
Pielikumā grafiskais pielikums uz vienas lapas
34.§.Par projektētās zemes vienības sadalīšanu.
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Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8064 007 0824 224.3 ha platībā sadalīt trīs
zemes vienībās: projektētā zemes vienība “Nr.1” 222.74 ha platībā (platība var tikt
precizēta veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu), projektētā zemes vienība
“Nr.2” 0.25 ha platībā (platība var tikt precizēta veicot zemes vienības kadastrālo
uzmērīšanu), projektētā zemes vienība “Nr.3” 0.96 ha platībā (platība var tikt
precizēta veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu).
2.Projektētajai zemes vienībai “Nr.1” saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3.Projektētajai zemes vienībai “Nr.2” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
4.Projektētajai zemes vienībai “Nr.3” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, un piešķirt adresi Garā iela, Egļupe, Inčukalna pag., Inčukalna nov.
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 Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.
35.§.Par zemes vienības pārņemšanu pašvaldības funkciju veikšanai.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Pārņemt jaunizveidoto zemes vienību aptuveni 0.96 ha platībā (vairāk vai mazāk cik
izrādīsies pēc zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas), kas tiks izveidota zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8064 007 0824 sadales rezultātā, Inčukalna novada
pašvaldības īpašumā.
2.Veikt visas nepieciešamās darbības, lai atdalīto zemes vienību pārņemtu un
nostiprinātu īpašuma tiesības uz Inčukalna novada pašvaldības vārda.
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 Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.
36.§.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu piešķiršanu.
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Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8064 006 0594 un 8064
006 0749 sadalīšanai un robežu pārkārtošanai zemes ierīkotājas Marijas Laganovskas,
sertifikāts Nr.AA000000056, izstrādāto un 2017.gada 13.oktobrī iesniegto zemes
ierīcības projektu.
2.
Zemes ierīcības projektā ar “1” apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8064 006 0594, ar platību 0.2645 ha saglabāt esošo adresi “Jaunapses”,
Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141 (klasifikatora kods: 106055774)
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0601- individuālo dzīvojamo
māju apbūve;
3.
Zemes ierīcības projektā ar “2” apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8064 006 0749, ar platību 0.2019 ha saglabāt esošo adresi “Vecstrautiņi”,
Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141 (klasifikatora kods: 105372165),
noteikt dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu: 0601- individuālo
dzīvojamo māju apbūve, 0.12 ha; 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība, 0.0819 ha;
4.
Vienu lēmuma eksemplāru kopā ar grafisko pielikumu nosūtīt LR Valsts
zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai uz oficiālo e-pasta adresi: riga@vzd.gov.lv.
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 Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.
37.§.Par adreses piešķiršanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Nekustamajam īpašumam, kā sastāvā ietilps zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 8064 006 0331, piešķirt nosaukumu “Līkumi”, Inčukalns, Inčukalna
pag., Inčukalna nov.
2.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai.
3.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt LR Valsts zemes dienesta Rīgas
reģionālajai nodaļai uz e-pasta adresi: riga@vzd.gov.lv
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 Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.
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38.§.Par zemes vienību apvienošanu, vienotas adreses piešķiršanu.
Ziņo A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav, balsojumā
nepiedalās S.Rozīte saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11. panta pirmo.daļu
Dome nolemj:
1.
Atļaut apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8064 006 1048 un
8064 006 0957.
2.
Jaunizveidotajai zemes vienībai un uz tās esošajai ēkai piešķirt adresi
“Baikeri”, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141 (klasifikatora kods
105761036).
3.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai.
4.
Vienu lēmuma eksemplāru parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt
LR Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai uz e-pasta adresi:
riga@vzd.gov.lv.
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 Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.
39.§.Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Iznomāt zemes vienības “Mazdārziņi”, Vangaži, Inčukalna nov., ar kadastra
apzīmējumu 8017 003 0616 daļu 400 m2 platībā (dārziņa Nr.70;71) personai.
2.
Noslēgt nomas līgumu ar personu uz 5 gadiem.
3.
Personai nomas līgumu ar Inčukalna novada domi noslēgt viena mēneša laikā
no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
4.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai.
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 Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.
40.§.Par nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
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A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Ar Inčukalna pagasta padomes 2006.gada 18.oktobra lēmumu Nr.11-2.§.
nekustamajam īpašumam “Salantas” apstiprinātajā detālplānojumā projektētajai
zemes vienībai Nr.19 (detālplānojumā norādītā platība 0.2964 ha) noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0501-dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā lietošanas mērķa.
2.
Nekustamajam īpašumam, kā sastāvā ietilps detālplānojumā projektētā zemes
vienība Nr.19 piešķirt īpašuma nosaukumu “Salanta A”, Inčukalns, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov..
3.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt persoanai.
4.
Vienu lēmuma eksemplāru kopā ar grafisko pielikumu nosūtīt LR Valsts
zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai uz e-pasta adresi: riga@vzd.gov.lv
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 Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.
41.§.Par rezerves zemes fonda zemes nomu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Iznomāt personai zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8064 007 0833 daļu
0.075 ha platībā.
2.
Noslēgt nomas līgumu ar personu uz līdz 2018.gada 31.decembrim.
3.
Personai nomas līgumu ar Inčukalna novada domi noslēgt viena mēneša laikā
no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
4.
personai, beidzoties īslaicīgās būves ekspluatācijas termiņam, vērsties
Inčukalna novada būvvaldē, lai izskatītu jautājumu par īslaicīgās lietošanas būves
ekspluatācijas termiņa pagarināšanu.
5.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai.
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 Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.
42.§.Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
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A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Nekustamajam īpašumam, kā sastāvā ietilps zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 8064 003 0033 un 8064 003 0034, piešķirt nosaukumu “Lielceļnieki”,
Inčukalna pag., Inčukalna nov.
2.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai.
3.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt LR Valsts zemes dienesta Rīgas
reģionālajai nodaļai uz e-pasta adresi: riga@vzd.gov.lv
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 Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.
43.§.Par Inčukalna novada domes 2017.gada 18.oktobra lēmuma Nr.8-4.§.
grozīšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Grozīt Inčukalna novada domes 2017.gada 18.oktobra lēmumu Nr.8-4.§. “Par
projektētās zemes vienības sadalīšanu”, izsakot lēmuma lemjošās daļas 1.punktu
sekojošā redakcijā:
1.1.Zemes vienību “starpgabals” ar kadastra apzīmējumu 8064 006 1129 0.07 ha
platībā sadalīt divās zemes vienībās: projektētā zemes vienība “Nr.1” 0.05 ha platībā
(platība var tikt precizēta veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu), projektētā
zemes vienība “Nr.2” 0.02 ha platībā (platība var tikt precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu).
2.Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt LR Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai
nodaļai uz e-pasta adresi: riga@vzd.gov.lv
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 Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.
44.§.Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas
ielā 18, telpu grupa 014, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
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A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
apstiprināt 2017. gada 10.novembra izsoles, kurā tika iznomāts nekustamais
īpašums, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 014,
platība 33,4 kv.m, daļa koplietošanas telpas ar platību 18,1 kv.m, ar kopējo telpu
nomas platību 51,5 kv.m, kadastra Nr.8017-003-0107-001, rezultātus par nosolīto
summu EUR 973,35 gadā + PVN. Papildus nomas maksai maksājami visi likumā
noteiktie nodokļi un komunālie maksājumi;
2.
uzdot septiņu dienu laikā no dienas, kad Inčukalna novada dome apstiprinājusi
izsoles rezultātus, noslēgt ar Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrību nekustamā
īpašuma nomas līgumu;
3.
uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam slēgt nekustamā
īpašuma nomas līgumu.

Sēdi slēdz plkst. 17.00.
Sēdes vadītājs

A.NALIVAIKO

Protokolēja

L.SĪKA

Saskaņots ar juristi I.Igali 23.11.2017.
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