LATVIJAS REPUBLIKA
INČUKALNA NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141
Tālr. 67977310, fakss 65507887, e-pasts: dome@incukalns.lv

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 17
Inčukalna novadā, Vangažos, Meža iela 1
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi vada Inčukalna novada domes pr-js A.Nalivaiko
Sēdi protokolē kancelejas vad. I.Rafelde

2018. gada 19.decembrī

Sēdē piedalās domes deputāti: I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova;
J.Bunkus – nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ
J.Sergejevs – nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ
M.Jaunups – nepiedalās
Sēdē piedalās:
O.Kalniņš – Izpilddirektors
J.Jakubovskis – Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs
I.Igale – Juriste
M.Hofmanis – Būvvaldes vadītājs
S.Veinberga – Zemes ierīkotāja
M.Onskulis – dzīvojamā fonda pārvaldnieks
M.Pozņaks – Sabiedrisko attiecieību daļas vadītājs
A.Aļļēna – finanšu daļas vadītāja
K.Janisele – PII “Jancis” vadītāja
R.Galiņa – PII “Minka” vadītāja
Z.Šaicāns – Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna nodaļas priekšnieks
G.Ivanovs- Reģionālās pašvaldības policijas pārstāvis
Personas, kuras pārstāv 16.jautājumu.

Darba kārtība:
I.Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jautājumu komitejā izskatītie jautājumi
(ziņo L.Vorobjova):
Darba kārtība:
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1. Par SIA „West Solutions” piedāvājumu.
2. Par līdzfinansējumu Inčukalna novada mūzikas un mākslas skolas
audzēkņiem.
3. Par Noteikumu „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Inčukalna
novadā” apstiprināšanu.
4. Par noteikumu „Par kārtību, kādā tiek nodrošināta Inčukalna novada
izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas iglītības programmu, darbība
vasaras periodā” apstiprināšanu
II.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā izskatītie
jautājumi (ziņo I.Bernats).
5. Par Vidagas Daniševskas iecelšanu Inčukalna novada domes Juridiskās
daļas vadītājas amatā
6. Par metu konkursa rezultātu apstiprināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Loka piektā ielā 15, Egļupē,
Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, atsavināšanu un nosacītās cenas
apstiprināšanu.
8. Par adrešu precizēšanu.
9. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
10. Par adreses un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
11. Par adrešu maiņu.
12. Par pašvaldības zemes nomu.
13. Par zemes atsavināšanu.
14. Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda.
15. Par zemes vienības ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
16. Par paredzētās darbības akceptēšanu.
III.Komunālo jautājumu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Cīrulnieks).
17. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
18. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
19. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
20. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
21. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
22. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar personu.
23. Par SIA “Little More” iesniegumu.
24. Par SIA “Little More” iesniegumu.
25. Par AS “Conexus Baltic Grid” iesniegumu.
26. Par telpas nomas līguma pagarināšanu ar Vangažu Kristus
apskaidrošanas pareizticīgo baznīcu.
27. Par saistošo noteikumu Nr. 10/2018 „Par grozījumiem 2012.gada
21.marta Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 5/2012
„Inčukalna novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās”” pieņemšanu.
IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Nalivaiko).
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28. Par saistošo noteikumu Nr.11/2018 „Par grozījumu Inčukalna novada
domes 2009.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.17/2009 „Par
atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem””
izdošanu
29. Par saistošo noteikumu Nr. 12/2018 „Par neapbūvētu zemes gabalu
nomas maksas aprēķināšanas kārtību Inčukalna novadā” izdošanu.
30. Par personas nokavēto zemes nomas maksājumu labprātīgu izpildi.
31. Par finansējuma piešķiršanu Reģionālās pašvaldības policijas uzdevumu
veikšanai 2019. un 2020.gadā.
32. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Inčukalna brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrība”.
33. Par Saistošo noteikumu Nr. 13/2018 „Par grozījumu Inčukalna novada
domes 2009.gada 15.jūlija Saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna
novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
34. Par Inčukalna novada pašvaldības Ētikas komisijas un tās nolikuma
apstiprināšanu.
35. Par Inčukalna novada pašvaldības korupcijas risku analīzes un
pretkorupcijas pasākumu plāna 2019.-2020.gadam apstiprināšanu.
36. Par Inčukalna novada domes noteikumu Nr.____/2018 “„Korupcijas
novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība
Inčukalna novada pašvaldībā” pieņemšanu.
37. Par saistošo noteikumu Nr.14/2018 „Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr. 14/2017 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu
2018. gadam"" apstiprināšanu.
Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite
A.Nalivaiko atklāj sēdi. Vārdu lūdz teritorijas plānotāja R.Ziediņa.
R.Ziediņa – priekšlikums 16.jautājumu izņemt no darba kārtības, jo ir saņemti
papildus materiāli, kā arī kompromiss ar iedzīvotājiem nav rasts.
I.Berntas – mans priekšlikums – skatīt jautājumu.
A.Nalivaiko – priekšlikums – izņemt 16.jautājumu no darba kārtības un lūdz balsot
par jauno darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis
A.Blaus,
A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica, L.Vorobjova;
PRET –“2”balsis – I.Bernats, J.Liepiņš; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Apstiprināt jauno darba kārtību.
I.Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jautājumu komitejā izskatītie jautājumi
(ziņo L.Vorobjova):
1. Par SIA „West Solutions” piedāvājumu.
2. Par līdzfinansējumu Inčukalna novada mūzikas un mākslas skolas
audzēkņiem.
3. Par Noteikumu „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Inčukalna
novadā” apstiprināšanu.
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4. Par noteikumu „Par kārtību, kādā tiek nodrošināta Inčukalna novada
izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas iglītības programmu, darbība
vasaras periodā” apstiprināšanu
II.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā izskatītie
jautājumi (ziņo I.Bernats).
5. Par Vidagas Daniševskas iecelšanu Inčukalna novada domes Juridiskās
daļas vadītājas amatā
6. Par metu konkursa rezultātu apstiprināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Loka piektā ielā 15, Egļupē,
Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, atsavināšanu un nosacītās cenas
apstiprināšanu.
8. Par adrešu precizēšanu.
9. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
10. Par adreses un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
11. Par adrešu maiņu.
12. Par pašvaldības zemes nomu.
13. Par zemes atsavināšanu.
14. Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda.
15. Par zemes vienības ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
III.Komunālo jautājumu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Cīrulnieks).
16. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
17. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
18. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
19. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
20. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
21. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar personas.
22. Par SIA “Little More” iesniegumu.
23. Par SIA “Little More” iesniegumu.
24. Par AS “Conexus Baltic Grid” iesniegumu.
25. Par telpas nomas līguma pagarināšanu ar Vangažu Kristus
apskaidrošanas pareizticīgo baznīcu.
26. Par saistošo noteikumu Nr. 10/2018 „Par grozījumiem 2012.gada
21.marta Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 5/2012
„Inčukalna novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās”” pieņemšanu.
IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Nalivaiko).
27. Par saistošo noteikumu Nr.11/2018 „Par grozījumu Inčukalna novada
domes 2009.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.17/2009 „Par
atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem””
izdošanu
28. Par saistošo noteikumu Nr. 12/2018 „Par neapbūvētu zemes gabalu
nomas maksas aprēķināšanas kārtību Inčukalna novadā” izdošanu.
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29. Par personas nokavēto zemes nomas maksājumu labprātīgu izpildi.
30. Par finansējuma piešķiršanu Reģionālās pašvaldības policijas uzdevumu
veikšanai 2019. un 2020.gadā.
31. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Inčukalna brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrība”.
32. Par Saistošo noteikumu Nr. 13/2018 „Par grozījumu Inčukalna novada
domes 2009.gada 15.jūlija Saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna
novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
33. Par Inčukalna novada pašvaldības Ētikas komisijas un tās nolikuma
apstiprināšanu.
34. Par Inčukalna novada pašvaldības korupcijas risku analīzes un
pretkorupcijas pasākumu plāna 2019.-2020.gadam apstiprināšanu.
35. Par Inčukalna novada domes noteikumu Nr.____/2018 “„Korupcijas
novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība
Inčukalna novada pašvaldībā” pieņemšanu.
36. Par saistošo noteikumu Nr. 14/2018 „Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr. 14/2017 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu
2018. gadam"" apstiprināšanu.
Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite
1. §. Par SIA „West Solutions” piedāvājumu.
Ziņo: L.Vorobjova
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS –nav, Dome nolemj:
1.
Slēgt sadarbības līgumu ar SIA “West Solutions” par projekta
līdzfinansējumu EUR 289,00 apmērā no pārvaldes līdzekļiem.
2.
Slēgt sadarbības līgumu uz 1 gadu.
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
2. §. Par līdzfinansējumu Inčukalna novada mūzikas un mākslas skolas
audzēkņiem.
Ziņo: L.Vorobjova
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS –nav, Dome nolemj:
1.
Iekļaut Inčukalna novada pašvaldības 2019.gada budžeta projektā
pašvaldības finansējumu EUR 560,00 apmērā Inčukalna novada mūzikas un mākslas
skolas audzēkņu dalībai vasaras nometnē „Muzicēsim kopā” no 2019.gada 4.augusta
līdz 11.augustam.
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2.
Lūgt Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskā orķestra atbalsta
biedrībai organizēt koncertu arī Inčukalna novadā.
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.

3. §. Par Noteikumu „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai
Inčukalna novadā” apstiprināšanu
Ziņo: L.Vorobjova.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, ka
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sportu, un 41.panta pirmā daļas 2.punktu, ka pašvaldības dome
pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas),
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS –nav, Dome nolemj:
Pieņemt Noteikumus „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Inčukalna
novadā”.
Noteikumi uz sešām lapām pielikumā.
4. §. Par noteikumu „Par kārtību, kādā tiek nodrošināta Inčukalna novada
izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas iglītības programmu, darbība
vasaras periodā” apstiprināšanu.

Atklāti balsojot: PAR „6” balsis
A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš, P.Kondrahins,
A.Nalivaiko, L.Šube, L.Vorobjova; PRET – “1”balss-I.Bernats ; ATTURAS –
“5”balsis -A.Šica, A.Freimane, A.Blaus, J.Liepiņš, S.Rozīte, Dome nolemj:
Par lēmuma projektu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir
noraidīts.

5. §. Par Vidagas Daniševskas iecelšanu Inčukalna novada domes
Juridiskās daļas vadītājas amatā.
Ziņo: I.Bernats
Atklāti balsojot: PAR „7” balsis A.Cīrulnieks, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš,
A.Nalivaiko, L.Šube L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS –“5”balsis –
A.Šica, I.Bernats, S.Rozīte, A.Blaus, A.Freimane, Dome nolemj:
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1. Iecelt ar 2019.gada 2.janvāri Vidagu Daniševsku Inčukalna novada domes
Juridiskās daļas vadītājas amatā.
2. Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam noslēgt vienošanos
par izmaiņām darba līgumā ar Vidagu Daniševsku.
3. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram
O.Kalniņam.

6. §. Par metu konkursa rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: I.Bernats
A.Nalivaiko – attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības komisijas lēmums –
neapstirināt Žūrijas komisijas 2018.gada 24.maija lēmumu. Lūdzu balsot par
komitejas lēmumu.
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Blaus,
A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
L.Vorobjova; PRET – nav ;
ATTURAS –“4”balsis – A.Šica, I.Bernats, S.Rozīte, A.Freimane, Dome nolemj:
1.
Neapstiprināt Žūrijas komisijas 2018.gada 24.maija lēmumu, kurā
nolemts atzīt metu ar devīzi “RAN 60” par uzvarētāju metu konkursa ietvaros un
uzaicināt dalībnieku piedalīties sarunu procedūrā par būvprojekta izstrādi un
autoruzraudzību Inčukalna novada pašvaldības administrācijas ēkai un bibliotēkai.
2. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
7. §. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Loka piektā ielā 15, Egļupē,
Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, atsavināšanu un nosacītās cenas
apstiprināšanu.
Ziņo: I.Bernats
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS –nav, Dome nolemj:
1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu-pārdošanu par brīvu cenu,
Inčukalna novada domei piederošu zemes gabalu, kas atrodas Loka piektā
ielā 15, Egļupē, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, 616 m² platībā, ar
kadastra Nr. 8064 007 0815;
2. Noteikt zemesgabala, kas atrodas Loka piektā ielā 15, Egļupē, Inčukalna
pagastā, Inčukalna novadā, nosacīto cenu EUR 3569,40 (trīs tūkstoši pieci
simti sešdesmit deviņi euro un 40 centi) apmērā;
3. Uzdot Inčukalna novada domes Izsoles komisijai viena mēneša laikā no
lēmuma pieņemšanas nosūtīt personai kā pirmpirkuma tiesīgai personai
atsavināšanas paziņojumu (1.pielikums) ar piedāvājumu viena mēneša
laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas sniegt atbildi par pirmpirkuma
tiesību izmantošanu;
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4. Ja Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā termiņā
saņemts personas pieteikums par nekustamā īpašuma pirkšanu par
apstiprināto nosacīto cenu un Inčukalna novada domes norēķinu kontā tiek
samaksāta visa pirkuma maksa lēmuma 2.punktā noteiktajā apmērā, uzdot
Inčukalna novada domes izpilddirektoram slēgt nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu lēmuma 2.pielikumā noteiktajā redakcijā.

8. §. Par adrešu precizēšanu.
Ziņo: I.Bernats
Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komiteja konstatēja:
Inčukalna novada pašvaldības teritorijā vairākiem adresācijas objektiem
savulaik ir piešķirtas adreses, kas neatbilst Inčukalna novada teritorijas plānojumā
2013-2024.gadam, kas apstiprināts ar Inčukalna novada domes 2013.gada 22.maija
sēdes lēmumu, prot. Nr.14-25.§., apstiprinātajiem ciemiem un to robežām.
Ņemot vērā to, ka minētie objekti neatrodas “Inčukalns” ciema teritorijā,
iepriekš noteiktās adreses neatbilst Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi)
37.punkta nosacījumiem, tāpēc adreses pieraksts jāprecizē, nenorādot ciema
“Inčukalns” nosaukumu.
Saskaņā ar Noteikumu 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības mainīt,
likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos
noteikumos minētājām prasībām,
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS –nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt adreses sekojošām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām
un būvēm:
Nr.
p.k.

Ēku/būvju
kad.apz.

Līdzšinējā adrese

1.

Zemes
vienības kad.
apz.
80640060539

_

2.

80640060388

“Petriņi”, Inčukalna
pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141
“Saknītes”, Inčukalna
pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141

3.

80640060022

80640060388001,
80640060388002,
80640060388003,
80640060388004
80640060022001,
80640060022002

“Petriņi”, Inčukalns,
Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141
“Saknītes”, Inčukalns,
Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads , LV-2141

4.

80640060383

“Dzērves”, Inčukalns,
Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141
“Zvaigznītes”, Inčukalns,
Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141

“Dzērves”, Inčukalna
pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141
“Zvaigznītes”,
Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, LV2141

80640060383001,
80640060383003,
80640060383004,
80640060383005,
80640060383006,
80640060383007
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Jaunā adrese

5.

80640060674

80640060674001,
80640060674003,
80640060674007
80640060605001,
80640060605002,
80640060605003,
80640060605004,
80640060605006,
80640060605007,
80640060605008
80640060026001,
80640060026002,
80640060026003,
80640060026004,
80640060026005
80640060382001,
80640060382003

6.

80640060605

7.

80640060026

8.

80640060414

9.

80640060078

-

10.

80640060301

11.

80640061068

80640060301001,
80640060301004,
80640060301005,
80640060301006
-

12.

80640060380

13.

80640061032

14.

80640060606

15.

80640061034

-

16.

80640060039

17.

80640070378

80640060039001,
80640060039002,
80640060039003,
80640060039004,
80640060039005,
80640060039006
80640070378001,
80640070378002,
80640070378005,
80640070378006

80640060380001,
80640060380004,
80640060380005
80640060381001,
80640060381002,
80640060381003,
80640060381004,
80640060381005,
80640060381007,
80640060381008,
80640060381009
80640060606001,
80640060606002

“Arāji”, Inčukalns,
Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141
“Ziediņi”, Inčukalns,
Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141

“Arāji”, Inčukalna
pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141
“Ziediņi”, Inčukalna
pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141

“Kamenes”, Inčukalns,
Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141

“Kamenes”, Inčukalna
pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141

“Laugas”, Inčukalns,
Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141
“Zustrenes”, Inčukalns,
Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141
“Jaunkalniņi”, Inčukalns,
Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141
“Apogi”, Inčukalns,
Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141
“Vēri”, Inčukalns,
Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads,LV-2141
“Cēderi”, Inčukalns,
Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141

“Laugas”, Inčukalna
pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141
“Zustrenes”, Inčukalna
pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141
“Jaunkalniņi”,
Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, LV2141
“Apogi”, Inčukalna
pagasts, Inčukalna
novads,LV-2141
“Vēri”, Inčukalna
pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141
“Cēderi”, Inčukalna
pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141

“Līdumi”, Inčukalns,
Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141
“Ingas”, Inčukalns,
Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141
“Rācenāji”, Inčukalns,
Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads,LV-2141

“Līdumi”, Inčukalna
pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141
“Ingas”, Inčukalna
pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141
“Rācenāji”, Inčukalna
pagasts, Inčukalna
novad., LV-2141

“Liepas”, Inčukalns,
Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141

“Liepas”, Inčukalna
pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141

2. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt LR Valsts zemes dienesta Rīgas
reģionālajai nodaļai uz oficiālo e-pasta adresi riga@vzd.gov.lv.
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3. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt katram nekustamā īpašuma īpašniekam
uz deklarēto adresi.
9. §. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo: I.Bernats
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS –nav, Dome nolemj:
1. Iznomāt zemes vienības “Gaujēni”, Krustiņi, Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads, ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0665 daļu 0.07 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. Ja mēneša laikā nomas līgums netiks noslēgts, tad Inčukalna novada dome
būs tiesīga atcelt šo lēmumu un pieņemt lēmumu par zemes vienības daļas
iznomāšanu citai personai.
5. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai uz deklarēto dzīvesvietas adresi
“Kārļzemnieki 1A”xx, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141.
10. §. Par adreses un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo: I.Bernats
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS –nav, Dome nolemj:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8064 003 xxxx 0.0804 ha platībā
piešķirt adresi “Jaunasni”, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads.
2.Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 8064 003 xxxx piešķirt
nosaukumu “Jaunasni”.
3.Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt LR Valsts zemes dienesta Rīgas
reģionālajai nodaļai uz e-pasta adresi: riga@vzd.gov.lv.
11. §. Par adrešu maiņu.
Ziņo: I.Bernats
Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komiteja konstatēja:
Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
“Adresācijas noteikumi” (turpmāk tekstā - Noteikumi) 19.punktam – pilsētu un
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ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju.
Ņemot vērā to, ka vairākiem adresācijas objektiem, kas saskaņā ar Inčukalna
novada teritorijas plānojumu 2013-2024.gadam, kas apstiprināts ar Inčukalna
novada domes 2013.gada 22.maija sēdes lēmumu, Nr.14-25.§. (turpmāk tekstā –
Teritorijas plānojums), atrodas Inčukalna ciema teritorijā un robežojās ar Nākotnes
ielu, ir noteiktas adreses piešķirot nosaukumus, tās neatbilst Noteikumu 14.un
19.punktā noteiktajām prasībām.
Saskaņā ar Noteikumu 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības mainīt,
likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos
noteikumos minētājām prasībām, 17.punktu,
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS –nav, Dome nolemj:
1. Likvidēt iepriekš piešķirtās adreses un piešķirt jaunas adreses, saglabājot
iepriekš noteiktos nekustamo īpašumu nosaukumus, sekojošiem objektiem:
Nr.
p.k.
1.

Zemes
vienības kad.
apz.
80640060744

Ēku/būvju
kad.apz.

2.

80640060221

80640060221001,
80640060221002

3.

80640060240

80640060240001,
80640060240002,
80640060240003

4.

80640060368

80640060368001

5.

80640060344

6.

80640060964

80640060344001,
80640060344002,
80640060344003,
80640060344005,
80640060344006
80640060349004

Likvidējamā (līdzšinējā)
adrese

80640060744001

“Putniņi 1”, Inčukalns,
Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, LV2141 (klasifikatora kods –
105536600)
“Putniņi 2”, Inčukalns,
Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, LV2141 (klasifikatora kods –
104279191)
“Zeltiņi”, Inčukalns,
Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, LV2141 (klasifikatora kods –
104279206)
“Dālderi”, Inčukalns,
Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, LV2141 (klasifikatora kods –
106580535)
“Kupliņi”, Inčukalns,
Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, LV2141 (klasifikatora kods –
104279222)
“Liepiņas”, Inčukalns,
Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, LV2141 (klasifikatora kods –
105208656)

Jaunā adrese
Nākotnes iela 15,
Inčukalns, Inčukalna
pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141
Nākotnes iela 17,
Inčukalns, Inčukalna
pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141
Nākotnes iela 19,
Inčukalns, Inčukalna
pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141
Nākotnes iela 21,
Inčukalns, Inčukalna
pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141
Nākotnes iela 25,
Inčukalns, Inčukalna
pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141
Nākotnes iela 27,
Inčukalns, Inčukalna
pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141

2.Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt LR Valsts zemes dienesta Rīgas
reģionālajai nodaļai uz e-pasta adresi: riga@vzd.gov.lv.
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3.Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt katram nekustamā īpašuma īpašniekam uz
deklarēto dzīvesvietas adresi.
12. §. Par pašvaldības zemes nomu.
Ziņo: I.Bernats
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS –nav, Dome nolemj:
1.
Iznomāt zemes vienību Caunas iela xx, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna
nov., ar kadastra apzīmējumu 8064 006 xxxx, 0.1163 ha platībā, personām ēku
uzturēšanai, katram ½ domājamās daļas apmērā. Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis: 0601-individuālo dzīvojamo māju apbūve.
2.
Noslēgt zemes nomas līgumu ar personām uz 10 gadiem.
3.
Personām zemes nomas līgumu ar Inčukalna novada domi noslēgt viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
4.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personām uz deklarēto dzīvesvietas adresi:
Caunas iela xx, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141.

13. §. Par zemes atsavināšanu.
Ziņo: I.Bernats
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS –nav, Dome nolemj:
1. Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma Neļķu iela 12, Kļavas, Inčukalna
pagasts, Inčukalna novads, ar kadastra numuru 8064 002 0501, 0.0617 ha
platībā atsavināšanas procesu.
2. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai uz deklarēto dzīvesvietas
adresi.
14. §. Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu
Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Ziņo: I.Bernats
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS –nav, Dome nolemj:
Nekustamo īpašumu Otrais Straujupītes ceļš 3, Meža miers, Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, ar kadastra numuru 8064 008 0173, kas sastāv no vienas zemes
12

vienības 0.0455 ha platībā, ierakstīt zemesgrāmatā uz Inčukalna novada pašvaldības
vārda.

15. §. Par zemes vienību ierakstīšanu
Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Ziņo: I.Bernats
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS –nav, Dome nolemj:
1. Zemes vienības:
1.1.Liepu iela 7A, Inčukalns, kadastra apzīmējums 8064 006 0435,
0.0845 ha platībā;
1.2. Liepu iela 7B, Inčukalns, kadastra apzīmējums 8064 006 0838,
0.0025 ha platībā, reģistrēt zemesgrāmatā uz Inčukalna novada
pašvaldības vārda.

16. §. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS –nav, Dome nolemj:
1. Pagarināt sociālā dzīvokļa Nr.x, 1.istabas, “Saulrieti”, Inčukalna novadā, īres
līgumu ar personu, līdz 30.04.2019.;
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram pagarināt sociālā dzīvokļa īres
līgumu Nr. 14-0258/2014 līdz 30.04.2019.;
3. Uzdot par pienākumu personai, viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas
dienas pagarināt līgumu ar Inčukalna novada domi;
4. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt Inčukalna novada domes Sociālajam dienestam.
Lēmums pielikumā. Ierobežotas pieejamības informācija.
17. §. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
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Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS –nav, Dome nolemj:
1. Pagarināt sociālā dzīvokļa Nr.xx, Plānupes ielā 10, Inčukalna novadā, īres līgumu
ar personu, līdz 30.04.2019.;
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram pagarināt sociālā dzīvokļa īres
līgumu Nr. 16-0360/2016 līdz 30.04.2019.;
3. Uzdot par pienākumu personai, viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas
dienas pagarināt līgumu ar Inčukalna novada domi;
4. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt Inčukalna novada domes Sociālajam dienestam.
Lēmums pielikumā. Ierobežotas pieejamības informācija.

18. §. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS –nav, Dome nolemj:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 15-0157/2015, kas noslēgts starp
Inčukalna novada domi un personu, par dzīvokļa Nr.xx, Gaujaslīču ielā 22, Gaujā,
Inčukalna novadā izīrēšanu, uz 6 mēn
.
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram pagarināt īres līgumu par
dzīvokļa Nr.xx, Gaujaslīču ielā 22, Gaujā, Inčukalna novadā izīrēšanu ar personu.
3. Uzdot personai, viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža pagarināt
dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 15-0157/2015.
Lēmums pielikumā. Ierobežotas pieejamības informācija.
19. §. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS –nav, Dome nolemj:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 16-0006/2016, kas noslēgts starp
Inčukalna novada domi un personu, par dzīvokļa Nr.xx, Atmodas ielā 1, Inčukalna
novadā izīrēšanu, uz 2 gadi.
2. Uzdot
Inčukalna novada domes izpilddirektoram pagarināt īres līgumu par
dzīvokļa Nr.xx, Atmodas ielā 1, Inčukalna novadā izīrēšanu ar personu.
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3. Uzdot personai, viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža pagarināt
dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 16-0006/2016.
Lēmums pielikumā. Ierobežotas pieejamības informācija.
20. §. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS –nav, Dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa Nr. xx, Siguldas ielā 2,
Vangažos, Inčukalna novadā izīrēšanu ar personu uz 6 mēn.
2. Uzdot SIA “Vangažu namsaimnieks” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar
Sergeju Bērziņu personas kods: xxxxxx-xxxxx uz 6 mēn. ;
3. Uzdot SIA “Vangažus avots” noslēgt līgumu par ūdens piegādes un kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu ar personu un noslēgt vienošanos grafiku par parāda atmaksu;
4. Uzdot par pienākumu personai, viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas
dienas noslēgt līgumu ar SIA “Vangažu namsaimnieks”, SIA “Vangažu avots” un
noslēgt ar SIA “Vangažu avots” vienošanos par parāda atmaksu, un citiem
pakalpojuma sniedzējiem un līgumu kopijas iesniegt Inčukalna novada domē.
Lēmums pielikumā. Ierobežotas pieejamības informācija.

21. §. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar personu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS –nav, Dome nolemj:
Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākošo Komunālo jautājumu komitejas sēdi.
Sociālajam dienestam sagatavot informāciju par personu, un informēt deputātus.

22. §. Par SIA „Little More” iesniegumu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis
A.Blaus,
A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS – “1”balss – I.Bernats, Dome nolemj:
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1.
Slēgt ar SIA „Little More” līgumu par Vangažu vidusskolas telpas
nomu no 2018.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 31.maijam.
2.
Maksa par telpu nomu tiek noteikta EUR 2,85 +PVN apmērā par
vienu stundu.
3.
Iestādes vadītājai veikt kontroli par nomas maksas nomaksu.
4.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.

23. §. Par SIA „Little More” iesniegumu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis
A.Blaus,
A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS –“1”balss – I.Bernats,, Dome nolemj:
1.Slēgt ar SIA „Little More” līgumu par PII „Jancis” telpas nomu no 2018.gada
1.oktobra līdz 2019.gada 31.maijam.
2. Maksa par telpu nomu tiek noteikta EUR 2,13 +PVN apmērā par vienu
stundu.
3. Iestādes vadītājai veikt kontroli par nomas maksas nomaksu.
4. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
24. §. Par AS „Conexus Baltic Grid” iesniegumu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS –nav, Dome nolemj:
1.
Pagarināt 2004.gada 8.marta nedzīvojamo ēku nomas līgumu Nr.121
par garāžas telpas un palīgtelpas ar kopējo iznomājamo platību 212,2 m 2 un zemes
gabala daļas 2122/3292 domājamo daļu apmērā nomu Smilšu ielā 4, Vangažos,
Inčukalna novadā iznomāšanu.
2.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam slēgt
vienošanos par 2004.gada 8.marta nedzīvojamo ēku nomas līguma Nr.121
pagarināšanu ar AS „ Conexus Baltic Grid” līdz 2020.gada 31.decembrim.
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
25. §. Par telpas nomas līguma pagarināšanu ar Vangažu Kristus
apskaidrošanas pareizticīgo baznīcu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
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Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS –nav, Dome nolemj:
1.
Pagarināt telpu nomas līgumu ar Vangažu Kristus apskaidrošanas
pareizticīgo baznīcu par telpu Gaujas ielā 2, Vangažos izmantošanu katru pirmo un
trešo svētdienu no plkst.9.00. līdz.13.00. un katru otro un ceturto svētdienu no
plkst.10.00. līdz 12.00.
2.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam veikt
izmaiņas līgumā par telpas nomu, un noteikt, ka līgums darbojas līdz 2019.gada
31.decembrim.
3.
Uzdot Vangažu vidusskolas direktorei I.Kalniņai kontrolēt līguma nosacījumu
par telpu izmantošanu ievērošanu.
26. §. Par saistošo noteikumu Nr. 10/2018
„Par grozījumiem 2012.gada 21.marta Inčukalna novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 5/2012 „Inčukalna novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas
kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās”” pieņemšanu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
2012.gada 21.martā ar Inčukalna novada domes lēmumu Nr.3-28.§, tika
pieņemti Inčukalna novada domes saistošie noteikumi Nr. 5/2012 „Inčukalna novada
pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” .
Būvniecības, projektēšanas u.c. izmaksas 7 gadu laikā ir pieaugušas,
tāpēc dotie noteikumi nepilda paredzēto funkciju - sniegt palīdzību
dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās
mājās, kā arī pašvaldības palīdzības – līdzfinansējuma - apmēru un
piešķiršanas nosacījumus.
Tāpat ir notikušas energoresursu piegādes un nodrošinājuma izmaksu
izmaiņas,
parādījusies
nepieciešamība
diversificēt
riskus,
samazināt
energopatēriņu uz pārvades zudumu rēķina.
Tāpēc nepieciešamas veikt izmaiņas noteikumos, paredzot lielāku
līdzfinansējumu un ieviešot jaunus energoresursu izmantošanas iespēju
veidus
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu,
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai dome var apstiprināt saistošos noteikumus,
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS –nav, Dome nolemj:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10/2018 „Par grozījumiem 2012.gada
21.marta Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 5/2012 „Inčukalna
novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās””.
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Saistošie noteikumi divām lapām un paskaidrojuma raksts uz vienas lapas pielikumā.
27. §. Par saistošo noteikumu Nr.11/2018
„Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2009.gada 16.decembra saistošajos
noteikumos Nr.17/2009 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem”” izdošanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmā daļa nosaka, ka
atvieglojumus nosaka nekustamā īpašuma nodoklim, kurš aprēķināts saskaņā ar šā
likuma 3.panta prasībām.
Saskaņā ar Inčukalna novada domes 2018.gada 15.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.8/2018 „Par grozījumu 2017.gada 19.jūlija Inčukalna novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 7/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Inčukalna novadā”, no saistošajiem noteikumiem tika svītrots punkts par nekustamā
īpašuma nodokļa likmes 0,2 % no kadastrālās vērtības piemērošanu ar nākamo
mēnesi, kad fiziskā persona deklarēja savu dzīvesvietu attiecīgajā objektā.
Inčukalna novada domes 2009.gada 16.decembra saistošo noteikumu
Nr.17/2009 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”
2.7.apakšpunkts „Nodokļu maksātājam, kurš deklarē dzīvesvietu savā nekustamajā
īpašumā pēc 2018. gada 1. janvāra plkst. 0.00, saistošo noteikumu 2.5. apakšpunktā
minētie atvieglojumi tiek piemēroti, sākot ar nākamo mēnesi pēc dzīvesvietas
deklarēšanas”, ir pretrunā ar 2018.gada 15.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.8/2018 „Par grozījumu 2017.gada 19.jūlija Inčukalna novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 7/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Inčukalna
novadā”.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu,
ka pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi
atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām,
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS –nav, Dome nolemj:
Izdot Inčukalna novada saistošos noteikumus Nr. 11/2018 „Par grozījumiem
Inčukalna novada domes 2009.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.17/2009
„Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem””.
Saistošie noteikumi uz vienas lapas un paskaidrojuma raksts uz vienas lapas
pielikumā.

28. §. Par saistošo noteikumu Nr. 12/2018
„Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Inčukalna
novadā” izdošanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
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Ministru
kabineta
2018.gada
19.jūnija
noteikumu
Nr.
350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 31.punkts nosaka,
ka pašvaldībai savos saistošajos noteikumos ir tiesības noteikt lielāku nomas maksu
par pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem, nekā minēts šo noteikumu 30.1.,
30.2. un 30.3. apakšpunktā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, ka
dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to
pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, par citiem likumos un Ministru kabineta
noteikumos paredzētajiem jautājumiem,
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Blaus,
A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, L.Vorobjova; PRET – “1”balssI.Bernats ; ATTURAS –“3”balsis – A.Šica, S.Rozīte, J.Liepiņš, Dome nolemj:
Izdot Inčukalna novada saistošos noteikumus Nr.12/2018 „Par neapbūvētu
zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Inčukalna novadā”.
Saistošie noteikumi uz
pielikumā

divām lapām un paskaidrojuma raksts uz divām lapām

29. §. Par personas nokavēto zemes nomas maksājumu labprātīgu izpildi.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS –nav, Dome nolemj:
1) Noteikt personai labprātīgu zemes nomas parādu izpildi trīs gadu laikā, sākot
ar 2018.gada decembra mēnesi, veicot parāda maksājumus ne mazāk kā EUR
30,00 līdz katra mēneša beigām par bijušo zemes nomas objektu “xxxx”,
kadastra Nr. 8064 006 xxxx;
2) Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai uz deklarēto adresi.
3) Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.pantu un 79.panta pirmo daļu,
lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā (Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007).

30. §. Par finansējuma piešķiršanu Reģionālās pašvaldības policijas
uzdevumu veikšanai 2019. un 2020.gadā.
Ziņo: A.Nalivaiko
Pamatojoties uz 2018.gada 11.janvārī ar Reģionālo pašvaldības policiju
noslēgtā Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma Nr.18-0009/2018 6.2.apakšpunktu,
ka finansējums par Līguma noteikto Uzdevumu veikšanu laikā no 2019.gada
1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim (ieskaitot) tiks noteikts ar Pušu savstarpēji
saskaņotu un parakstītu vienošanos pie Līguma, ņemot vērā Inčukalna novada
pašvaldības attiecīgā gada budžetu, ka arī Ķekavas novada pašvaldības atskaiti par
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Finansējuma izlietojumu iepriekšējā budžeta gadā un plānoto izdevumu tāmi Līguma
izpildei nākamajam gadam, un
Likuma „Par pašvaldībām”:
8.panta pirmā daļa - ar likumu pašvaldībām var uzdot pildīt autonomās
funkcijas, kas nav paredzētas šajā likumā, vienlaikus attiecīgajā likumā nosakot
papildu finansēšanas avotus, ja funkciju izpilde saistīta ar izdevumu palielināšanos,
10.panta pirmā daļa - pašvaldības pēc savstarpējas vienošanās var nodot cita
citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi, un lēmumu par funkciju izpildes
nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome, kā arī, pamatojoties uz šo lēmumu,
tiek noslēgts rakstveida līgums, kurā paredzēti funkciju izpildes finansēšanas avoti,
likuma „Par policiju” 19.panta pirmo daļu, pašvaldība var izveidot pašvaldības
policiju vai Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā deleģēt šā panta otrās
daļas 1., 3. un 4.punktā minēto uzdevumu izpildi citai pašvaldībai, un saskaņā ar panta
otrās daļas 1., 3. un 4.punktu, pašvaldības policijas pienākumos ietilpst
likumpārkāpumu profilakse; par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un
arestētu personu apsargāšana un konvojēšana; kontrole pār to, kā tiek izpildīti
pašvaldību apstiprinātie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā
atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšana par šo noteikumu pārkāpšanu un to piedzīšana,
Atklāti balsojot: PAR „9” balsis
A.Blaus,
A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, L.Vorobjova; PRET –
nav ; ATTURAS –“3”balsis – A.Šica, I.Bernats, S.Rozīte,, Dome nolemj:
1.Finansējums par 2018.gada 11.janvāra Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā
Nr.18-0009/2018 noteikto uzdevumu veikšanu laikā no 2019.gada 1.janvāra līdz
2020.gada 31.decembrim (ieskaitot) tiek noteikts EUR 196296,00 (viens simts
deviņdesmit seši tūkstoši divsimt deviņdesmit seši euro, 00 centi) apmērā.
2.Uzdot Inčukalna novada domes priekšsēdētājam A.Nalivaiko slēgt vienošanos par
izmaiņām Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā Nr.18-00009/2018.
3.Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes priekšsēdētājam A.Nalivaiko.

31. §. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Inčukalna brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrība”.
Ziņo: A.Nalivaiko
Ņemot vērā, ka ar biedrību „Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”
noslēgtā Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma Nr.18-0011/2018 darbības termiņš
beidzas 2018.gada 31.decembrī, un
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, viena
no pašvaldības autonomajām funkcijām ir piedalīties civilās aizsardzības pasākumu
nodrošināšanā.
Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmā daļa
nosaka pašvaldības domes uzdevumus: nodrošināt pašvaldības institūcijas ar tām
civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas jomā noteikto uzdevumu izpildei
nepieciešamo finansējumu, apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
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komisijas nolikumu un sastāvu, apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
plānu, pēc katastrofas pārvaldīšanas subjekta pieprasījuma sniegt informāciju par
pašvaldības domes un pašvaldības institūciju rīcībā esošajiem resursiem, kas
izmantojami katastrofas pārvaldīšanai, nodrošināt iedzīvotāju evakuāciju no
katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, kā arī šo iedzīvotāju uzskaiti,
pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu un sociālo aprūpi, savu iespēju robežās nodrošināt
katastrofas pārvaldīšanā iesaistītajām valsts un pašvaldības institūciju amatpersonām,
juridiskajām un fiziskajām personām piemērotus darba un sadzīves apstākļus,
piedalīties civilās aizsardzības mācībās un organizēt pašvaldības civilās aizsardzības
mācības.
Likuma 11.panta astotā daļa nosaka, ka pašvaldības domei un pašvaldības
institūcijām atbilstoši savai darbības jomai ir tiesības rakstveidā slēgt pakalpojumu un
sadarbības līgumus vai vienošanās civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas
jomā ar citām valsts vai pašvaldības institūcijām, juridiskajām vai fiziskajām
personām.
Saskaņā ar likuma 1.panta 1.punktu, civilā aizsardzība ir tādu organizatorisku,
inženiertehnisku, ekonomisku, finansiālu, sociālu, izglītojošu un zinātnisku pasākumu
kopums, kurus īsteno valsts un pašvaldību institūcijas un sabiedrība, lai nodrošinātu
cilvēku, vides un īpašuma drošību, kā arī īstenotu atbilstošu rīcību katastrofas un
katastrofas draudu gadījumā.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, publiska persona var deleģēt ar līgumu privātpersonai un citai publiskai personai
veikt pārvaldes uzdevumu, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas
noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo
uzdevumu var veikt efektīvāk.
Likuma 41.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var deleģēt pārvaldes
uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās iestādes kompetencē.
Deleģējot pārvaldes uzdevumus, par funkcijas izpildi kopumā atbild attiecīgā publiskā
persona.
Biedrība „Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”, reģistrācijas
Nr.40008209457, ir brīvprātīga sabiedriskā labuma organizācija. Biedrība darbojas
kopš2013.gada 29.aprīļa.
2014.gada 28.augustā biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas
statuss.
Savukārt no 2016.gada 12.februāra Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrības resurss ir iekļauts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona
pārvaldes resursu izsūtīšanas sarakstā Inčukalna novada teritorijā.
Biedrības - „Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” mērķi - saskaņā ar
statūtiem, ir veicināt iedzīvotājus darboties apkārtējās vides sakārtošanai, saglabāšanai
un novada teritorijas attīstībai, veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida
organizācijām, sadarboties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, organizēt
brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu darbību ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas
darbos, veikt profilaktiskos un organizatoriskos pasākumus ugunsgrēku un nelaimes
gadījumu novēršanai sabiedriskajās ēkās, ražotnēs un dzīvojamā sektorā, organizēt
apmācības un praktisko iemaņu pilnveidošanu brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandām,
informēt un apmācīt iedzīvotājus ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos,
organizēt bērnu un jauniešu izglītošanu drošības jautājumos, veicināt interešu izglītību
un mūžizglītību, organizēt un sniegt materiālu palīdzību ugunsgrēku un nelaimes
gadījumu rezultātā cietušajiem cilvēkiem, un veicināt ugunsdzēsības sporta attīstību.
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Biedrība Inčukalna novada teritorijā no 2016.gada sekmīgi nodrošina civilās
aizsardzības jomā noteikto pašvaldības pienākumu – piedalās preventīvajos
pasākumos Inčukalna administratīvajā teritorijā un sniedz atbalstu operatīvajiem un
avārijas dienestiem reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā,
nodrošina darba un sadzīves apstākļus katastrofu novēršanā un to seku likvidēšanā
pieaicinātajam citu administratīvo teritoriju, valsts un citu valstu glābšanas dienestu
personālam.
Lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas - piedalīties civilās
aizsardzības pasākumu nodrošināšanā – izpildi, ir nepieciešams slēgt deleģēšanas
līgumu ar biedrību „Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” un piešķirt finanšu
līdzekļus no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu,
15.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu,
Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmo un astoto
daļu, Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumu Nr.118 „Kārtība, kādā
valsts un pašvaldību institūcijas iesaistās mežu ugunsgrēku ierobežošanā” 2.punktu,
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, L.Vorobjova;
PRET – nav ; ATTURAS –nav, balsojumā nepiedalās A.Šica saskaņā ar likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. panta pirmo daļu,
Dome nolemj:
1.
Iekļaut Inčukalna novada pašvaldības 2019.gada budžeta projektā
pašvaldības finansējumu EUR 18 725,00 apmērā.
2.
Pēc Inčukalna novada pašvaldības 2019.gada budžeta apstiprināšanas,
slēgt deleģēšanas līgumu (pielikums) ar biedrību „Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrība”, reģistrācijas Nr.40008209457, juridiskā adrese: Zvaigžņu iela 22,
Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141, - par no likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktā noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas – piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā – izrietošu
Inčukalna novada pašvaldības kompetencē esošu pārvaldes uzdevumu izpildi
Inčukalna novada administratīvajā teritorijā:
2.1.
nodrošināt specializētās ugunsdzēsības
mašīnas un komandas
operatīvās gatavības režīmu – 24 stundas diennaktī;
2.2.
uzturēt operatīvo Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības
izsaukuma numuru;
2.3.
veikt ugunsgrēku dzēšanu (sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestu un Valsts meža dienestu );
2.4.
sniegt atbalstu operatīvajiem un avārijas dienestiem reaģēšanas un seku
likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā katastrofas gadījumā;
2.5.
nepieciešamības gadījumā evakuēt iedzīvotājus no katastrofas
apdraudētajām vai skartajām teritorijām;
2.6.
nepieciešamības gadījumā nodrošināt darba un sadzīves apstākļus
katastrofu novēršanā un to seku likvidēšanā pieaicinātajam citu administratīvo
teritoriju, valsts un citu valstu glābšanas dienestu personālam;
2.7.
veikt apmācību izglītības iestādēs, kas saistīta ar ugunsdrošības un
civilās aizsardzības pamatprincipiem, kā arī rīcību ugunsgrēka gadījumā;
2.8.
organizēt praktiskās nodarbības saskaņā ar izstrādātiem un
apstiprinātiem rīcības plāniem ugunsgrēka gadījumā izglītības iestādēs un sociālās
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aprūpes iestādēs, iesaistot tajās visus attiecīgās iestādes pastāvīgos lietotājus un
vadītājus;
2.9.
veikt hidrantu pārbaudes novada teritorijā.
3.
Noteikt šādus deleģēšanas noteikumus:
3.1.
Lēmuma 2.punktā deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes termiņš ir no
2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim;
3.2.
Piešķirt lēmuma 2.punktā deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes
nodrošināšanai pašvaldības finansējumu no Inčukalna novada pašvaldības 2019.gada
budžeta līdzekļiem apmērā.
4.
Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par
deleģēšanas līguma slēgšanu (nosūtot līgumu) un informāciju par deleģētajiem
pārvaldes uzdevumiem, kā arī deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no
deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas publicēt Inčukalna novada pašvaldības
mājaslapā.
5.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.

32. §. Par Saistošo noteikumu Nr. 13/2018
„Par grozījumu Inčukalna novada domes 2009.gada 15.jūlija Saistošajos
noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums””
apstiprināšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
2018.gada 19.septembrī Inčukalna novada domē tika pieņemts Nr. 14-67§
„Par struktūrvienības „Juridiskā daļa” izveidošanu”.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu,
kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības
nolikumu, 24.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības nolikums ir saistošie
noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas
kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības
darba organizācijas jautājumus,
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis
A.Blaus,
A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins,
A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica, L.Vorobjova;
PRET – nav ; ATTURAS –“2”balsis – I.Bernats, J.Liepiņš,, Dome nolemj:
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.13/2018 „Par grozījumu Inčukalna
novada domes 2009.gada 15.jūlija Saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna
novada pašvaldības nolikums””.
Pielikumā saistošie noteikumi uz vienas lapas un un paskaidrojuma raksts uz 1 lapas.

33. §. Par Inčukalna novada pašvaldības Ētikas komisijas un tās nolikuma
apstiprināšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
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2017.gada 17.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 630 „Noteikumi par
iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska
novēršanai publiskas personas institūcijā” 7.4.apakšpunkts nosaka, ka lai nodrošinātu
institūcijas kontroles vides izveidošanu un korupcijas risku identificēšanu, analīzi un
novērtēšanu, institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona apstiprina visiem
institūcijas darbiniekiem saistošus institūcijas ētikas principus.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punktu, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un
locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijas, valdēs un darba grupās, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus
(noteikumi, nolikumi, instrukcijas),
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis
A.Blaus,
A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS –“1”balss – I.Bernats,, Dome nolemj:
1.
Ievēlēt Inčukalna novada pašvaldības Ētikas komisiju trīs cilvēku
sastāvā:
1.
SIA „Vangažu Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Māris Keišs;
2.
Vangažu kultūras nama vadītāja Ingūna Zirne;
3.
Zemes ierīkotāja Sintija Veinberga.
2. Pieņemt Inčukalna novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikumu.

34. §. Par Inčukalna novada pašvaldības korupcijas risku analīzes un
pretkorupcijas pasākumu plāna 2019.-2020.gadam apstiprināšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Saskaņā ar 2015.gada 16.jūlija Ministru kabineta rīkojumu Nr.393 „Par
Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.-2020.gadam” tika
apstiprinātas korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes turpmākajiem 6
gadiem.
Saskaņā ar rīkojuma 3.punktu, par pamatnostādnēs paredzēto uzdevumu un
pasākumu izpildi atbildīgajām institūcijām (t. sk. pašvaldībām) ir jānodrošina
uzdevumu un pasākumu izpildi noteiktos termiņos tām piešķirto budžeta līdzekļu
ietvaros.
Likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka,
ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi,
instrukcijas).
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī lai nodrošinātu Inčukalna novada
pašvaldības valsts amatpersonu un darbinieku lietderīgu un likumīgu rīcību ar
pašvaldības mantu, pilnveidotu iekšējo pretkorupcijas sistēmu, novērstu iespējamo
koruptīvo rīcību interešu konflikta situācijās, stiprinātu ētisku rīcību un uzvedību,
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pilnveidotu zināšanas par korupcijas novēršanas prasībām, kā arī veicinātu labas
pārvaldības principu pašvaldības darbībā,
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis
A.Blaus,
A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – nav ; ATTURAS –“2”balsis – I.Bernats, S.Rozīte,, Dome
nolemj:
1.
Apstiprināt Inčukalna novada pašvaldības korupcijas risku analīzes un
pretkorupcijas pasākumu plānu 2019.-2020.gadam.
2.
Uzdot Inčukalna novada Sabiedrisko attiecību daļai ievietot Inčukalna
novada pašvaldības korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plānu
pašvaldības mājaslapā www.incukalns.lv.
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpildirektoram.

35. §. Par Inčukalna novada domes noteikumu Nr.6/2018 „Korupcijas
novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība
Inčukalna novada pašvaldībā” pieņemšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra
noteikumu Nr.630 „Noteikumi
par iekšējās kontroles sistēmas
pamatprasībām
korupcijas
un interešu
konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 6.punkts nosaka, ka lai
nodrošinātu iekšējās kontroles sistēmas darbību, institūcijas vadītājs izveido
institūcijas kontroles vidi, kas ir vērsta uz korupcijas risku novēršanu, identificē,
analizē un novērtē korupcijas riskus, nosaka, ievieš un īsteno pasākumus korupcijas
riska novēršanai, īsteno informācijas apriti un komunikāciju par korupcijas risku
novēršanu, nodrošina darbinieku izglītošanu par korupcijas un interešu konflikta
jautājumiem, nodrošina iekšējās kontroles sistēmas uzraudzību.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk tekstā – Likums) 72.panta
pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka atvasinātas publiskas personas orgāns vai
iestādes vadītājs izdod iekšējos normatīvos aktus pats pēc savas iniciatīvas savas
kompetences jautājumos.
Likuma 73.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka publiskas personas
orgāns un amatpersona savas kompetences ietvaros var izdot iekšējos normatīvos
aktus par pārvaldes lēmuma pieņemšanas procedūru, pārvaldes amatpersonu un citu
darbinieku pienākumu pildīšanu, uzvedības noteikumiem, darba aizsardzību iestādē,
kā arī citiem jautājumiem, kas attiecas uz iestādes darbību (iekšējie noteikumi).
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.
panta pirmās daļas 2.punktu, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus
(noteikumi, nolikumi, instrukcijas),
Atklāti balsojot: PAR „6” balsis
A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš, P.Kondrahins,
A.Nalivaiko L.Šube,
L.Vorobjova; PRET – “2”balsis – I.Bernats, J.Liepiņš, ;
ATTURAS –“4”balsis – A.Šica, S.Rozīte, A.Freimane, A.Blaus, Dome nolemj:
Par lēmuma projektu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir
noraidīts.
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36. §. Par saistošo noteikumu Nr. 14/2018 „Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr. 14/2017 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu
2018. gadam"" apstiprināšanu.
Izdoti saskaņā ar likumu „"Par pašvaldībām" 14., 21., 46.p. un likumu „Par
pašvaldību budžetiem" 2., 7., 11., 15., 16., 17. p., likuma „Par budžetu un finanšu
vadību" 11. un 41.p., likuma „Par nodokļiem un nodevām" 12.p.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis
A.Blaus,
A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins,
A.Nalivaiko, S.Rozīte, L.Šube, A.Šica, L.Vorobjova;
PRET – nav ; ATTURAS –“2”balsis – I.Bernats, J.Liepiņš,, Dome nolemj:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 14/2018 „Par grozījumiem saistošos
noteikumos Nr.14/2017 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2018.gadam".

Sēdi slēdz plkst.16.00
Sēdes vadītājs

A.NALIVAIKO

Protokolēja

I.RAFELDE

Saskaņots ar juristi I.Igali
21.12.2018.
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