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. 8
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 kancelejas vad. I.Rafelde

2019. gada 22.maijā

Sēdē piedalās domes deputāti: I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova
Sēdē piedalās:
O.Kalniņš – Izpilddirektors
J.Jakubovskis – Vangažu pārvaldes vadītājs
M.Onskulis – Dzīvojamā fonda pārvaldnieks
M.Hofmanis – Būvvaldes vadītājs
R.Ziediņa – Teritorijas plānotāja
V.Daniševska – Juridiskās daļas vadītāja
I.Igale - Juriste
M.Pozņaks – Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs
A.Ādamsone – Sabiedrisko attiecību speciālists
Z.Gofmane – sociālā dienesta vadītāja
A.Siliņš – ekonomists
K.Spravņiks – PSIA “Vangažu Avots” valdes priekšsēdētājs
Darba kārtība:
I.Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jautājumu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo
J.Bunkus).
1.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu.
2.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu.
3.
Par naudas balvas piešķiršanu biedrībai “Bērnu un jauniešu attīstības centrs “Gauja”” un
trenerim par sasniegumiem sportā.
4.
Par izmaiņām Inčukalna novada domes 2018.gada 17.janvāra lēmumā Nr.3-36.§. „Par
Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu”.
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5.
Par grozījumiem Inčukalna novada domes Sociālā dienesta nolikumā.
6.
Par Sporta kompleksa darbību vasaras periodā
7.
Par atklāta konkursa izsludināšanu.
8.
Par Inčukalna novada bibliotēkas nolikuma pieņemšanu.
9.
Par Inčukalna novada domes noteikumu Nr.2/2019 „Inčukalna novada bibliotēkas
lietošanas noteikumi” pieņemšanu.
II.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā izskatītie jautājumi
(ziņo I.Bernats).
10.
Par nacionālās sporta bāzes statusu
11.
Par Inčukalna novada domes saistošo noteikumu Nr.4/2019 „Par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību Inčukalna novada
pašvaldībā” apstiprināšanu.
12.
Par saistošo noteikumu Nr.3/2019 „Grozījumi Inčukalna novada domes 2009.gada
16.decembra saistošajos noteikumos Nr. 17/2009 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem”” apstiprināšanu.
13.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu piešķiršanu.
14.
Par adreses piešķiršanu.
15.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
16.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
17.
Par zemes vienības pārņemšanu pašvaldības funkciju veikšanai.
18.
Par zemes atsavināšanu.
19.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
20.
Par Inčukalna novada domes 2019.gada 20.februāra lēmuma Nr.3-14.§. grozīšanu.
21.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
22.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
23.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
24.
Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Gaujas ielā 24/24, Vangažos, Inčukalna novadā,
izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
III.Komunālo jautājumu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Cīrulnieks).
25. Par neizīrēta pašvaldības dzīvokļa īres tiesību izsoles procesa uzsākšanu.
26. Par dzīvokļa, kas atrodas personas, Gaujā, Inčukalna novadā, īres tiesību izsoles nosacītās
sākuma cenas un īres tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
27. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
28. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
29. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
30. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
31. Par personu iesniegumu izskatīšanu.
32. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
33. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
34. Par īres maksas parādu izslēgšanu no debitoru uzskaites
35. Par izmaiņām Inčukalna novada domes 2018.gada 17.janvāra lēmumā Nr.3-36.§. „Par
Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu”.
36. Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar personu.
IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Nalivaiko).
37. Par personas datu apstrādes noteikumu apstiprināšanu.
38. Par naudas balvas piešķiršanu Inčukalna novada Tautas nama pūtēju orķestrim par
sasniegumiem kultūrā.
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39. Par nekustamā īpašuma ņemšanu uzskaitē.
40. Par PSIA „Vangažu Avots” pamatkapitāla palielināšanu.
41. Par disciplinārsoda piemērošanu Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam.
A.Nalivaiko- ierosinu iebalsot darba kārtībā 42.jautājumu - Par galvojumu SIA „Vangažu Avots”

projekta „Centralizētās kanalizācijas sistēmas izveidošana Inčukalnā, rajonā aiz dzelzceļa”
realizācijai.
J.Sergejevs – ierosinu izņemt no darba kārtības 12.jautājumu, skatīt atkārtoti komitejā.
A.Nalivaiko-lūdzu balsot par jauno darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Apstiprināt jauno darba kārtību.
Darba kārtība:
I.Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jautājumu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo
J.Bunkus).
1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu.
2.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu.
3.
Par naudas balvas piešķiršanu biedrībai “Bērnu un jauniešu attīstības centrs “Gauja”” un
trenerim par sasniegumiem sportā.
4.
Par izmaiņām Inčukalna novada domes 2018.gada 17.janvāra lēmumā Nr.3-36.§. „Par
Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu”.
5.
Par grozījumiem Inčukalna novada domes Sociālā dienesta nolikumā.
6.
Par Sporta kompleksa darbību vasaras periodā
7.
Par atklāta konkursa izsludināšanu.
8.
Par Inčukalna novada bibliotēkas nolikuma pieņemšanu.
9.
Par Inčukalna novada domes noteikumu Nr.2/2019 „Inčukalna novada bibliotēkas
lietošanas noteikumi” pieņemšanu.
II.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā izskatītie jautājumi
(ziņo I.Bernats).
10.
Par nacionālās sporta bāzes statusu
11.
Par Inčukalna novada domes saistošo noteikumu Nr.4/2019 „Par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību Inčukalna novada
pašvaldībā” apstiprināšanu.
12.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu piešķiršanu.
13.
Par adreses piešķiršanu.
14.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
15.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
16.
Par zemes vienības pārņemšanu pašvaldības funkciju veikšanai.
17.
Par zemes atsavināšanu.
18.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
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19.
Par Inčukalna novada domes 2019.gada 20.februāra lēmuma Nr.3-14.§. grozīšanu.
20.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
21.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
22.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
23.
Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Gaujas ielā 24/24, Vangažos, Inčukalna novadā,
izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
III.Komunālo jautājumu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Cīrulnieks).
24. Par neizīrēta pašvaldības dzīvokļa īres tiesību izsoles procesa uzsākšanu.
25. Par dzīvokļa, kas atrodas Gaujaslīču ielā 39-9, Gaujā, Inčukalna novadā, īres tiesību
izsoles nosacītās sākuma cenas un īres tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
26. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
27. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
28. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
29. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
30. Par personu iesniegumu izskatīšanu.
31. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
32. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
33. Par īres maksas parādu izslēgšanu no debitoru uzskaites
34. Par izmaiņām Inčukalna novada domes 2018.gada 17.janvāra lēmumā Nr.3-36.§. „Par
Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu”.
35. Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar personu.
IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Nalivaiko).
36. Par personas datu apstrādes noteikumu apstiprināšanu.
37. Par naudas balvas piešķiršanu Inčukalna novada Tautas nama pūtēju orķestrim par
sasniegumiem kultūrā.
38. Par nekustamā īpašuma ņemšanu uzskaitē.
39. Par PSIA „Vangažu Avots” pamatkapitāla palielināšanu.
40. Par disciplinārsoda piemērošanu Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam.
41. Par galvojumu SIA „Vangažu Avots” projekta „Centralizētās kanalizācijas sistēmas
izveidošana Inčukalnā, rajonā aiz dzelzceļa” realizācijai

1.§. Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu.
Ziņo:J.Bunkus

Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt līdzfinansējumu EUR 223,14 mēnesī par personas, personas kods
xxxxxxxxxxxx, apmeklējumu privātā pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības
pakalpojuma saņemšanai.
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2.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram slēgt
līgumu par pašvaldības
līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu no 2019.gada 1.jūnija uz laiku,
līdz persona tiek uzņemts attiecīgajā pašvaldības finansētā izglītības iestādē, ja līguma slēgšanas
laikā privātajai pirmskolas izglītības iestādei nav nodokļu parādu Publisko iepirkumu likuma
izpratnē.
3.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones
ielā 1A, Rīgā, 1007.
Lēmums sēdes protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības informācija.

2.§.Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu.
Ziņo:J.Bunkus

Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt līdzfinansējumu EUR 223,14 mēnesī par personas, personas kods
xxxxxxxxxxxx, apmeklējumu privātā pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības
pakalpojuma saņemšanai.
2.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram slēgt
līgumu par pašvaldības
līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu no 2019.gada 22.maija uz laiku,
līdz persona tiek uzņemta attiecīgajā pašvaldības finansētā izglītības iestādē, ja līguma slēgšanas
laikā privātajai pirmskolas izglītības iestādei nav nodokļu parādu Publisko iepirkumu likuma
izpratnē.
3.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones
ielā 1A, Rīgā, 1007.
Lēmums sēdes protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības informācija.
3.§.Par naudas balvas piešķiršanu biedrībai “Bērnu un jauniešu attīstības centrs “Gauja”” un
trenerim par sasniegumiem sportā.

Ziņo:J.Bunkus
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET
–nav; ATTURAS –“1”balss I.Bernats, balsošanā nepiedalās P.Kondrahins,
Dome nolemj:
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1.
Piešķirt naudas balvu EUR 100,00 apmērā (pēc nodokļu nomaksas) personaipar pirmās vietas
iegūšanu Latvijas atklātajās meistarsacīkstēs džudo, naudas balvu izmaksājot personas likumiskajam
pārstāvim personai uz norādīto bankas kontu.
2.
Piešķirt naudas balvu EUR 50,00 apmērā (pēc nodokļu nomaksas) biedrības “Bērnu un jauniešu
attīstības centrs “Gauja”” trenerim par personas sagatavošanu Latvijas atklātajās meistarsacīkstēs džudo,
naudas balvu pārskaitot biedrībai “Bērnu un jauniešu attīstības centrs “Gauja”” uz norādīto bankas kontu.
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības daļai.

4.§.Par izmaiņām Inčukalna novada domes 2018.gada 17.janvāra lēmumā Nr.3-36.§. „Par
Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu”.
Ziņo:J.Bunkus

Līmenis

Grupa

Likmju skaits

Alga
euro
par 1
likmi

7

Dienas centra
sociālais
darbinieks (ar
20.07.2016.
Nr.12-5.§.)

2635 12 Kopienas
sociālais
DARBINIEKS

39

IV

9

2

845,00

1690

1190

11

Psihologs

2634 01
PSIHOLOGS

39

IIIA

10

2

950,00

1900

1287

Nr. p.k.

Profesijas kods

Saime

Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Veikt izmaiņas Inčukalna novada domes 2018.gada 17.janvāra lēmumā Nr.3-36.§. un izteikt
lēmuma pielikuma Nr.16 „Inčukalna novada Sociālā dienesta amatu saraksts” 7. un 11. punktu
šādā redakcijā:

Amata
nosaukums

16792
Algas
fonds
mēnesī
euro

Mēnešalgas
maksimālais
apmērs
(euro)

2.Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada Sociālā dienesta vadītājai.
3.Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.jūlijā.
5.§.Par grozījumiem Inčukalna novada domes Sociālā dienesta nolikumā.
Ziņo:J.Bunkus
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
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1.
Veikt grozījumus 2013.gada 17.aprīļa Inčukalna novada domes Sociālā dienesta
nolikumā (lēmums Nr.11-65§) un:
1.1.izteikt 49.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„49.5. Dienas centra sociālais darbinieks
2 amata vietas;”;
1.2.svītrot 50.5.apakšpunktu.
2.
Grozījumi Inčukalna novada domes Sociālā dienesta nolikumā stājas spēkā
2019.gada 1.jūlijā.
6.§.Par Sporta kompleksa darbību vasaras periodā.
Ziņo:J.Bunkus
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Slēgt Inčukalna novada Sporta kompleksu apmeklētājiem no 2019.gada 22.jūnija līdz
2019.gada 15.augustam.
2.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada Sporta kompleksa direktoram.

7.§.Par atklāta konkursa izsludināšanu.
Ziņo:J.Bunkus

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Bāriņtiesu likuma 9.panta otro daļu,
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –“1”balss J.Sergejevs,,
Dome nolemj:
1.
Izsludināt atklātu pretendentu konkursu uz Inčukalna novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieka amatu.
2.
Apstiprināt atklāta pretendentu konkursa nolikumu Inčukalna novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieka amatam.
3.
Pilnvarot Inčukalna novada domes Juridiskās daļas juriskonsulti personālvadības
jautājumos organizēt atklāta pretendentu konkursu izsludināšanu un to norisi.
4.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.

8.§.Par Inčukalna novada bibliotēkas nolikuma pieņemšanu.
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Ziņo:J.Bunkus
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pieņemt Inčukalna novada Bibliotēkas nolikumu (pielikumā)
2. Inčukalna novada Bibliotēkas nolikums stājas spēkā 2019.gada 1.jūnijā.
3. Ar Inčukalna novada Bibliotēkas nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē
2015.gada 18.februāra Inčukalna novada Bibliotēkas nolikums (protokols Nr.2 - 2.§).
4. Uzdot Inčukalna novada domes Sabiedrisko attiecību daļai publicēt Inčukalna novada
Bibliotēkas nolikumu Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā.
5. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.

9.§.Par Inčukalna novada domes noteikumu Nr.2/2019
„Inčukalna novada bibliotēkas lietošanas noteikumi” pieņemšanu.
Ziņo:J.Bunkus

Atklāti balsojot: PAR „13” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –“2”balsis I.Bernats, S.Rozīte,
Dome nolemj:
1. Pieņemt Inčukalna novada domes noteikumus Nr.2/2019 „ Inčukalna novada
bibliotēkas lietošanas noteikumi” (pielikumā).
2. Inčukalna novada domes noteikumi Nr.2/2019 „ Inčukalna novada bibliotēkas lietošanas
noteikumi” stājas spēkā 2019.gada 1.jūnijā.
3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2015.gada 18.februāra Inčukalna novada
Bibliotēkas lietošanas noteikumi Nr.1/2015 (protokols Nr.2.- 1§.).
4. Uzdot Inčukalna novada domes Sabiedrisko attiecību daļai publicēt lēmuma 1.punktā
minēto normatīvo aktu Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā.
5. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
10.§.Par nacionālās sporta bāzes statusu.
Ziņo:I.Bernats
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Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. piekrist, ka nacionālās sporta bāzes statuss tiek piešķirts sporta bāzei, kas atrodas:
1.1. nekustamajā īpašumā “Jaunzustrenes”, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads,
kadastra Nr.8064 006 0810, kas sastāv no:
1.1.1. zemesgabala 10,89 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0810;
1.1.2. dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0078 001;
1.1.3. sanitārā staļļa ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0810 001;
1.1.4. sanitārā staļļa ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0810 002;
1.1.5. pirts ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0810 003;
1.1.6. manēžas ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0810 006;
1.1.7. manēžas ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0810 008
1.2. nekustamajā īpašumā “Zustrenes”, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kadastra
Nr. 8064 006 0078, kas sastāv no:
1.2.1. zemesgabala, kadastra apzīmējums 8064 006 0078, ar platību 3,1 ha;
1.2.2. zemesgabala, kadastra apzīmējums 8064 007 0002, ar platību 7,8 ha;
tiek
2. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt biedrībai “Jauno jātnieku skola” uz juridisko adresi
Mārupes iela 4, Rīga, LV-1002.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo
un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A,
Rīgā, 1007.

11.§.Par Inčukalna novada domes saistošo noteikumu Nr. 2/2019„Par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību Inčukalna novada
pašvaldībā” apstiprināšanu.
Ziņo:I.Bernats
Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu
pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību.
Ņemot vērā minēto, izstrādāts saistošo noteikumu projekts ar mērķi organizēt decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem; noteikt decentralizētajās kanalizācijas
sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas, uzraudzības un kontroles prasības,
lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu
ilgtspējīgu izmantošanu; nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un
savākšanas prasību ievērošanu Inčukalna novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, 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,
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Atklāti balsojot: PAR „11” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –“1”balss
I.Bernats; ATTURAS –“3”balsis J.Sergejevs, S.Rozīte, M.Jaunups,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt Inčukalna novada domes saistošos noteikumus Nr.4/2019„Par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību Inčukalna novada
pašvaldībā”, kas pievienoti pielikumā uz 16 lapām.
2.
Uzdot Inčukalna novada domes Kancelejai saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
12.§.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu piešķiršanu.
Ziņo:I.Bernats

Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav, balsojumā nepiedalās S.Rozīte,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības darbos sertificētas personas Marijas Laganovskas,
(sertifikāts NrAA000000056), 2019.gada 18.aprīlī iesniegto zemes ierīcības projektu zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0281 sadalīšanai.
2. Zemes ierīcības projektā ar "1" apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8064 006 1278, ar platību 0.3182 ha saglabāt adresi "R ", Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna
nov., LV-2141 un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 0101-zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Zemes ierīcības projektā ar "2" apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8064 006 1279, ar platību 1.7457 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Nekustamajam īpašumam, kā sastāvā ietilps zemes ierīcības projektā ar "2" apzīmētā
zemes
vienība
ar
kadastra
apzīmējumu
8064
006
1279,
noteikt
nosaukumu "Rožmalītes", Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141.
5. Vienu lēmuma eksemplāru kopā ar grafisko pielikumu nosūtīt personai uz deklarēto
dzīves vietas adresi, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-214.
6. Vienu lēmuma eksemplāru kopā ar grafisko pielikumu nosūtīt Valsts zemes dienesta
Rīgas reģionālajai nodaļai uz oficiālo e-pasta adresi: riga@vzd.gov.lv.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo
un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A,
Rīgā, 1007.
13.§.Par adreses piešķiršanu.
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Ziņo:I.Bernats

Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Dzīvojamai ēkai, kas tiek būvēta uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8064 006
xxxx, piešķirt adresi “Ansīši”, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV2141.
2. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam personai uz
deklarēto dzīvesvietas adresi Salnas iela, Rīga, LV-1021.
3. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai uz
e-pasta adresi: riga@vzd.gov.lv.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā,
Baldones ielā 1A, Rīgā, 1007.

14.§.Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo:I.Bernats

Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Iznomāt zemes vienības “Mazdārziņi”, Vangaži, Inčukalna nov., kadastra apzīmējums
8017 003 0616, daļu 248 m2 platībā (dārziņa Nr.51) sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām personai.
2.
Noslēgt zemes nomas līgumu ar personu, personas kods xxxx-xxxx, uz pieciem gadiem.
3.
Noteikt, ka zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību.
4.
Personai nomas līgumu ar Inčukalna novada domi noslēgt viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
5.
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.
6.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai uz deklarēto dzīvesvietas adresi: Vidzemes
iela, Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136.
7.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones
ielā 1A, Rīgā,
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Lēmums un grafiskais pielikums sēdes protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības
informācija.
15.§.Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo:I.Bernats

Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Iznomāt zemes vienības “Mazdārziņi”, Vangaži, Inčukalna nov., kadastra apzīmējums
8017 003 0616, daļu 168 m2 platībā (dārziņa Nr.99) sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām personai.
2.
Noslēgt zemes nomas līgumu ar personu, personas kods xxxx-xxxx, uz pieciem gadiem.
3.
Noteikt, ka zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību.
4.
Personai nomas līgumu ar Inčukalna novada domi noslēgt viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
5.
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.
6.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai uz deklarēto dzīvesvietas adresi: Gaujas iela,
Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā,
Baldones ielā 1A, Rīgā, 1007.
Lēmums un grafiskais pielikums sēdes protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības
informācija.
16.§.Par zemes vienības pārņemšanu pašvaldības funkciju veikšanai.
Ziņo:I.Bernats
Izskatot VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, reģ.nr.40003294758, juridiskā adrese:
Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980, 2019.gada 29.marta vēstuli Nr.3/1-6/3098, kas reģistrēta
Inčukalna novada domē 2019.gada 29.martā ar reģistrācijas Nr.ND/3-4/19/SJ-450, par
zemesgabalu Gaujas ielā 25, Vangažos, Inčukalna novadā, ar lūgumu Inčukalna novada domi
pieņemt attiecīgu domes lēmumu, Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu
komiteja konstatēja:
Nekustamais īpašums Gaujas iela 25, Vangaži, Inčukalna novads, kadastra numurs 8017
003 0615, 16 509 m2 platībā atrodas Finanšu ministrijas īpašumā, AS “Valsts nekustamie
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īpašumi” apsaimniekošanā. Pamatojoties uz AS “Valsts nekustamie īpašumi” 2018.gada
2.oktobra vēstuli Nr.3/1-6/12470 par zemes vienības Gaujas iela 25, Vangaži, sadalīšanu,
Inčukalna novada pašvaldība 2018.gada 16.oktobrī izdeva zemes ierīcības projekta izstrādes
nosacījumus zemes vienības Gaujas iela 25, Vangaži, kadastra apzīmējums 8017 003 0615,
sadalei divās zemes vienībās, atļaujot atsevišķi nodalīt zemes vienības daļu, uz kuras atrodas
meža zeme.
Inčukalna novada domē 2019.gada 7.februārī saņemta VAS “Valsts nekustamie
īpašumi” 2019.gada 7.februāra vēstule Nt.3/1-5/1204, kurā izteikts lūgums Inčukalna novada
pašvaldību izvērtēt iespēju pārņemt Inčukalna novada pašvaldības īpašumā no zemes vienības
Gaujas iela 25, Vangaži, Inčukalna novads, atdalīto zemes vienību, uz kuras ir mežs.
Inčukalna novada pašvaldība savā 2019.gada 8.marta vēstulē Nr.ND/3-4/19/NJ-147 VAS
“Valsts nekustamie īpašumi” sniedza informāciju, ka atdalīto zemes vienību, uz kuras ir meža
zeme, konkrētajā situācijā pašvaldība nevar pārņemt atbilstoši Meža likuma 44.panta 4.daļā
norādītajām sekojošām pašvaldības funkcijām: ceļu būvniecība; kapsētu izveidošana vai
paplašināšana; parka ierīkošana un uzturēšana; mežaparku ierīkošana un uzturēšana pilsētu un
ciemu teritorijās. Un norādīja, ka minēto zemi būtu gatava pārņemt, lai pildītu likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto funkciju.
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” savā 2019.gada 29.marta vēstulē Nr.3/1-6/3098 lūdz
Inčukalna novada domi pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales rezultātā izveidotās zemes
vienības, uz kuras atrodas mežs, pārņemšanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā pašvaldības
autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana
un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un
beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana) – izpildei.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktam, 15.panta pirmās
daļas 2.punktam,
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pārņemt no Finanšu ministrijas bez atlīdzības Inčukalna novada pašvaldības īpašumā
jaunizveidoto zemes vienību, uz kuras atrodas meža zeme, aptuveni 0.4 ha platībā
(vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas), kas tiks
izveidota zemes vienības Gaujas iela 25, Vangaži, Inčukalna novads, kadastra
apzīmējums 8017 003 0615, sadales rezultātā. Zemes vienība nepieciešama pašvaldības
autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu,
laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un
zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole;
pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un
uzturēšana), veikšanai.
2. Uzdot Inčukalna novada Būvvaldei veikt visas nepieciešamās darbības, lai atdalīto
zemes vienību iegūtu Inčukalna novada pašvaldības īpašumā un nostiprinātu īpašuma
tiesības zemesgrāmatā.
3. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam lēmuma izpildes kontroli.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var
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pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones
ielā 1A, Rīgā, 1007.
17.§.Par zemes atsavināšanu.
Ziņo:I.Bernats
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma “Vangaži Nr.28”, adrese: Otrais Straujupītes
ceļš 3, Meža miers, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kadastra numurs 8064 008
0173, 0.0455 ha platībā atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumā noteiktajā kārtībā.
2. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai uz deklarēto dzīvesvietas adresi: Vidzemes
iela, Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo
un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A,
Rīgā, 1007.
18.§.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo:I.Bernats

Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Zemes vienībai “E”, Griķi, Inčukalna pag., Inčukalna nov., kadastra apzīmējums 8064
005 xxxx, noteikt dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
a.
0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0.3412 ha;
b.
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 1.1625 ha.
2.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai uz deklarēto dzīvesvietas adresi: Marsa
gatve, Rīga, LV-1082.
19.§.Par Inčukalna novada domes 2019.gada 20.februāra lēmuma
Nr.3-14.§. grozīšanu.
Ziņo:I.Bernats
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Izskatot Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 2019.gada 25.marta vēstuli
Nr.2-04-R/202, kas reģistrēta Inčukalna novada domē 2019.gada 26.martā ar reģistrācijas
Nr.ND/3-4/19/SJ-417, kurā norādīts, ka Inčukalna novada domes 2019.gada 20.februāra
lēmumā Nr.3-14.§. nav norādīts normatīvais akts, uz kā pamata zemes vienība Miera iela 1B,
Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kadastra apzīmējums 8064 006 0436, ir
piekritīga Inčukalna novada pašvaldībai, Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu
komiteja konstatēja:
Inčukalna novada domes 2019.gada 20.februāra lēmuma Nr.3-14.§. “Par zemes vienības
piekritību pašvaldībai” konstatējošo daļu nepieciešams papildināt, norādot likuma “Par valsts un
pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” normas, uz kā pamata zemes
vienība Miera iela 1B, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kadastra apzīmējums
8064 006 0436, 0.19 ha platībā, ir piekritīga Inčukalna novada pašvaldībai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.pantu, likuma
“Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās
daļas 5.punktu, Administratīvā procesa likuma 72.pantu,
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Izteikt Inčukalna novada domes 2019.gada 20.februāra lēmuma Nr.3-14.§. “Par zemes
vienības piekritību pašvaldībai” aprakstošo daļu šādā redakcijā:
“Ar Inčukalna novada domes 2008.gada 26.septembra lēmumu Nr.13-2.§. izveidota zemes
vienība Miera iela 1B, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kadastra apzīmējums
8064 006 0436, 0.19 ha platībā, atdalot to no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8064 006
0795.
No 2010.gada 14.oktobra zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0436 iekļauta
rezerves zemes fondā, pamats – Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 2010.gada
14.oktobra akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā.
Ar Inčukalna novada domes 2017.gada 16.augusta lēmumu Nr.5-50.§. “Par rezerves zemes
fondā ieskaitīto zemes vienību izvērtēšanu” apstiprināts Valsts zemes dienesta sagatavotais,
pašvaldības papildinātais rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantotās zemes saraksts. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
zemes gabalu, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, piederību vai piekritību”
(turpmāk tekstā – Noteikumi) 6.punktu, veicot zemes vienību izvērtēšanu, secināts, ka zemes
vienība Miera iela 1B, Inčukalns, kadastra apzīmējums 8064 006 0436, tiek izmantota, lai
piekļūtu vairākiem īpašumiem, kā arī inženierkomunikāciju objektu uzturēšanai, līdz ar to tā
būtu piekritīga pašvaldībai, par ko Inčukalna novada pašvaldība izdarīja atzīmi rezerves zemes
fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes sarakstā.
Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punktu, zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav
konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes
gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai.
Zemes vienība Miera iela 1B, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kadastra
apzīmējums 8064 006 0436, Inčukalna novada pašvaldībai ir nepieciešama likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās autonomās funkcijas - gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un
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izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu
izveidošana un uzturēšana), īstenošanai.
2. Inčukalna novada domes 2019.gada 20.februāra lēmuma Nr.3-14.§. “Par zemes vienības
piekritību pašvaldībai” lemjošo daļu atstāt negrozītu.
3. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai uz
e-pasta adresi: riga@vzd.gov.lv.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo
un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A,
Rīgā, 1007.
20.§.Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo:I.Bernats

Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Iznomāt zemes vienības “Gaujēni”, Krustiņi, Inčukalna pag., Inčukalna nov., kadastra
apzīmējums 8064 002 0665, daļu 0.03 ha platībā personai mazdārziņa vajadzībām.
2.
Noslēgt zemes nomas līgumu ar personu, personas kods XXXXXXX, uz pieciem
gadiem.
3.
Noteikt, ka zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā pašvaldības saistošajiem
noteikumiem par neapbūvēta zemesgabala - mazdārziņa nomas maksas aprēķināšanas kārtību.
4.
Personai nomas līgumu ar Inčukalna novada domi noslēgt viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
5.
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.
6.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai uz deklarēto dzīvesvietas adresi
“Kārļzemnieki Krustiņi, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un
otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā,
1007.
Lēmums un grafiskais pielikums sēdes protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības
informācija.
21.§.Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo:I.Bernats
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Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Iznomāt zemes vienības Priežu iela 8, Vangaži, Inčukalna nov., kadastra apzīmējums
8017 004 0102, daļu 400 m2 platībā (dārziņa Nr.211) sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām
personai.
2.
Noslēgt zemes nomas līgumu ar personu, personas kods xxxx-xxxx, uz pieciem gadiem.
3.
Noteikt, ka zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību.
4.
Personai nomas līgumu ar Inčukalna novada domi noslēgt viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
5.
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.
6.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai uz deklarēto dzīvesvietas adresi: Priežu iela,
Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā,
Baldones ielā 1A, Rīgā, 1007.
Lēmums un grafiskais pielikums sēdes protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības
informācija.
22.§.Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo:I.Bernats

Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Iznomāt zemes vienības “Viršu ziedi”, Gauja, Inčukalna pag., Inčukalna nov., kadastra
apzīmējums 8064 003 0274, daļu 0.03 ha platībā personai mazdārziņa vajadzībām.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar personu, personas kods XXXXXXX, uz pieciem
gadiem.
3. Noteikt, ka zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem par neapbūvēta zemesgabala - mazdārziņa nomas maksas aprēķināšanas
kārtību.
4. Personai nomas līgumu ar Inčukalna novada domi noslēgt viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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5. 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.
6. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai uz deklarēto dzīvesvietas adresi Gaujaslīču
iela , Gauja, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un
otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā,
1007.
Lēmums un grafiskais pielikums sēdes protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības
informācija.
23.§.Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Gaujas ielā 24/24, Vangažos, Inčukalna novadā,
izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo:I.Bernats
Inčukalna novada dome 2019.gada 16.janvārī ar protokollēmumu Nr.1-11.§. “Par zemes
atsavināšanu” nolēma uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma, kas atrodas Gaujas ielā 24/24,
Vangažos, Inčukalna novadā, kadastra Nr. 8017 005 0334, atsavināšanas procesu Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
Minētais nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 8.7285 ha.
Zemes vienībai noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ar kodu 1001 – rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta
pirmās daļas 2.punkts noteic, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu
lietderīgi, tas ir, manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par
iespējami augstāku cenu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1.
punktu publiskas personas nekustamo mantu var atsavināt, to pārdodot izsolē. Minētā panta otrā
daļa noteic, ka publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē.
Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos.
Atsavināšanas likuma 8.panta otrajā, trešajā, sestajā un septītajā daļā noteikts, ka
atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē un mantas nosacīto cenu
apstiprina pašvaldības institūcija, novērtēšanai pieaicinot sertificētu vērtētāju. Konstatēts, ka
2019.gada 22.februārī pēc Inčukalna novada domes pasūtījuma tika izgatavots SIA
“INTERBALTIJA” vērtētāja Marka Tarvida (Latvijas vērtētāju asociācijas profesionālās
kvalifikācijas sertifikāts Nr.97, Eiropas Novērtētāju asociācijas sertifikāts Nr. REVLV/LIVA/2016/16) nekustamā īpašuma novērtējums, nosakot tā vērtību EUR 65000,00.
Izdevumi par SIA “INTERBALTIJA” veikto nekustamā īpašuma vērtēšanu ir EUR 302,50
(2019.gada 25.februāra SIA “INTERBALTIJA” rēķins Nr.19-0191).
Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība 2019. gada 1. janvārī ir EUR 199 474,00.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punkts paredz, ka līdz
brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā neapbūvētā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst
būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai
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attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī. Inčukalna novada dome
2019.gada 9.aprīlī saņēma no Valsts zemes dienesta informāciju par vēsturisko kadastrālo
vērtību Nr.9-01/81286601/1, kurā tā informēja, ka nekustamā īpašuma Gaujas ielā 24/24,
Vangažos, Inčukalna novadā, kadastra Nr.8017 005 0334, kadastrālā vērtība 2007.gada
31.decembrī bija LVL 43206,00 jeb EUR 61 476,60.
Ņemot vērā nekustamā īpašuma novietojumu un nepieciešamību iegūt pēc iespējas
augstāku cenu, atsavinot nekustamo īpašumu, 2019.gada 11.aprīlī Nekustamā īpašuma mantas
novērtēšanas komisija noteica minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 65 302,50
(sešdesmit pieci tūkstoši trīs simti divi euro, 50 centi).
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 8.panta otro,
trešo, sesto un septīto daļu,
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte,
A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav, nepiedalās balsošanā J.Sergejevs,
Dome nolemj:
1.
Piemērot nekustamā īpašuma Gaujas ielā 24/24, Vangažos, Inčukalna novadā, kadastra
Nr. 8017 005 0334, atsavināšanas veidu - nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē.
2.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Gaujas ielā 24/24, Vangažos, Inčukalna novadā, kadastra
Nr. 8017 005 0334, izsoles nosacīto sākuma cenu EUR 65 302,50 (sešdesmit pieci tūkstoši trīs
simti divi euro, 50 centi).
3.
Apstiprināt izsoles soli EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro, 00 centi).
4.
Apstiprināt izsoles noteikumus „Inčukalna novada domei piederošā nekustamā īpašuma,
kas atrodas Gaujas ielā 24/24, Vangažos, Inčukalna novadā, izsoles noteikumi”.
5.
Uzdot Inčukalna novada domes Izsoles komisijai veikt nekustamā īpašuma, kas atrodas
Gaujas ielā 24/24, Vangažos, Inčukalna novadā, atsavināšanas procedūru Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā un izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.
6.
Deleģēt Inčukalna novada domes izpilddirektoru apstiprināt izsoles rezultātus un
parakstīt pirkuma līgumu.
7.
Papildus ievietot sludinājumu par izsoli ss.com un sity24.lv.
24.§.Par neizīrēta pašvaldības dzīvokļa īres tiesību izsoles procesa uzsākšanu.
ziņo A.Cīrulnieks
Inčukalna novada dome izskata jautājumu par neizīrēta pašvaldības dzīvokļa Gaujaslīču
ielā 39-9, Gaujā, Inčukalna novadā, īres tiesību izsoles procesa uzsākšanu.
Pašvaldības tiesiskajā valdījumā ir dzīvoklis Gaujaslīču ielā 39-9, Gaujā, Inčukalna
novadā. Dzīvoklis atrodas ēkas trešajā stāvā, dzīvokļa kopējā platība –64.99 m2, dzīvoklis sastāv
no trijām istabām, virtuves, vannas istabas, tualetes un koridora.
Dzīvoklis tika atbrīvots 21.11.2018.
Kā redzams no 13.09.2018. Inčukalna novada Būvvaldes atzinuma Nr.1-9-18 par būves
pārbaudi, tad, apsekojot dzīvokli Gaujaslīču ielā 39-9, Gaujā, Inčukalna novadā, tika konstatēts,
ka dzīvokļa apkures krāsns ir avārijas stāvoklī un nav izmantojama. Dzīvoklī ilgstoši nav veikts
telpu kosmētiskais remonts, logu ailes ir bez apdares, durvju ailes ir bez vērtnēm, patvaļīgi
izbūvētā elektroinstalācija ir bīstama dzīvokļa īrniekiem. Dzīvoklis ir antisanitārā stāvoklī un
neatbilst būvniecības prasībām.
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Š.g. marta mēnesī tika veikta dzīvokļa elektroinstalācijas atjaunošana. Līdz š.g. jūnija
vidum dzīvoklī tiks atjaunota centrālā apkures sistēma, ko veiks SIA “Vangažu namsaimnieks”.
Ņemot vērā to, ka uz doto brīdi dzīvojamais fonds ir pietiekams, lai nodrošinātu
personas, kas tiek reģistrētas reģistrā par palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā, lietderīgāk
būtu dzīvokli nodot īres tiesību izsolē uz pieciem gadiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar:
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kurā teikts, ka lai izpildītu
savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 21.panta otro daļu, kurā noteikts, ka
domes darbībai un lēmumiem ir jābūt maksimāli lietderīgiem,
Likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”
3.panta 1.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu
lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāku finanšu līdzekļu un mantas
izlietojumu,
Inčukalna novada domes 16.03.2016. noteikumu Nr. 3/2016 “Par Inčukalna novada
pašvaldības dzīvojamo telpu īres tiesību izsoles organizēšanu 3. punkta 3.1. apakšpunktu, kas
nosaka, ka dzīvojamās telpas īres tiesību izsoles organizēšanu var ierosināt pašvaldības
dzīvojamā fonda pārvaldnieks.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Uzsākt pašvaldības dzīvokļa Gaujaslīču ielā 39-9, Gaujā, Inčukalna novadā, īres tiesību izsoles
procesu.
25.§.Par dzīvokļa, kas atrodas Gaujaslīču ielā 39-9, Gaujā, Inčukalna novadā, īres tiesību
izsoles nosacītās sākuma cenas un īres tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
ziņo A.Cīrulnieks
Inčukalna novada dome izskatīja jautājumu par pašvaldības valdījumā esoša dzīvokļa
Gaujaslīču ielā 39-9, Gaujā, Inčukalna novadā, īres tiesību izsoles nosacītās sākuma cenas un
īres tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta
2.punkts noteic, ka pašvaldību iestādēm manta nododama lietošanā citai personai par iespējami
augstāku cenu.
Saskaņā ar Inčukalna novada domes 2016.gada 16.marta noteikumu Nr.3/2016 “Par
Inčukalna novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres tiesību izsoles organizēšanu”
3.3.apakšpunktu dzīvojamo telpu izsoli organizē un veic Inčukalna novada domes Izsoles
komisija, pamatojoties uz Domes lēmumu.
Inčukalna novada domes 2016.gada 16.marta noteikumu Nr.3/2016 “Par Inčukalna
novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres tiesību izsoles organizēšanu” 2.1.apakšpunkts paredz,
ka dzīvojamo telpu īres tiesību nosacītās sākuma cenas noteikšana veicama, ņemot vērā
noteikumos minēto dzīvojamo telpu klasifikāciju. Saskaņā ar minēto noteikumu 2.2.apakšpunktu
dzīvojamo telpu īres tiesību izsoles nosacītā sākuma cena par vienu kvadrātmetru nosaka
Inčukalna novada dome, pamatojoties uz Būvvaldes un dzīvojamā fonda pārvaldnieka sastādītu
atzinumu.
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Ņemot vērā minēto un 2019.gada 18.aprīļa atzinumu par to, ka dzīvoklis Gaujaslīču ielā
39-9, Gaujā, Inčukalna novadā, platība 69,59 m², ir trīs istabu dzīvoklis, kuram nepieciešams
kapitālais remonts, atzinumā norādīto dzīvokļa nosacītās īres maksas sākumcenu EUR 0,75 par
vienu m² mēnesī, papildus maksājot citus īres līgumā noteiktos maksājumus,
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte,
A.Šica, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –“1”balss I.Bernats, balsojumā nepiedalās J.Sergejevs,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt dzīvokļa īres tiesību izsoles nosacīto sākuma cenu EUR 0,75 (nulle euro un
75 centi) par vienu m² mēnesī, kas kopā sastāda EUR 52,19(piecdesmit divi euro un 19 centi)
apmērā mēnesī, papildus maksājot citus īres līgumā noteiktos maksājumus;
2.
Apstiprināt izsoles soli EUR 2,61(divi euro un 61 cents) apmērā.
3.
Apstiprināt noteikumus „Izsoles noteikumi dzīvokļa, kas atrodas Gaujaslīču ielā 39-9,
Gaujā, Inčukalna novadā, īres tiesību izsolei”;
4.
Uzdot Inčukalna novada domes Izsoles komisijai organizēt īres tiesību izsoli un
apstiprināt izsoles rezultātus;
5.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu.

26.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
ziņo A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „9” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš,
A.Nalivaiko, L.Šube L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –“6” balsis
J.Sergejevs, P.Kondrahins, A.Šica, I.Bernats, J.Liepiņš, S.Rozīte,
Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Inčukalna novada domes 2019.gada 20.februāra lēmumā Nr.3-25.§. “Par
personas īrētā dzīvokļa maiņu uz citu dzīvokli”, svītrojot lēmuma 2., 3., 4.punktu;
2. Mainīt personas, personas kods: xxxxxx-xxxxx, īrēto dzīvokli m. “Eglītes” , Griķos,
Inčukalna novadā, pret citu labiekārtotāku dzīvokli Siguldas ielā, Vangažos, Inčukalna novadā;
3.Izīrēt īres dzīvokli Siguldas ielā, Vangažos, Inčukalna novadā, personai, personas kods:
xxxxxx-xxxxx, uz 1gadu;
4. Uzdot SIA “Vangažu namsaimnieks” slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar personu, personas
kods: xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa Siguldas ielā, Vangažos, Inčukalna novadā, izīrēšanu uz 1
gadu;
5. Uzdot SIA “Vangažu avots” slēgt līgumu ar personu, personas kods: xxxxxx-xxxxx, par ūdens
un kanalizācijas pakalpojumiem dzīvoklim Siguldas ielā, Vangažos, Inčukalna novadā;
6.Uzlikt par pienākumu personai, personas kods: xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā no šī
lēmuma spēkā stāšanās dienas, slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA “Vangažu
namsaimnieks”, līgumu par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem ar SIA “Vangažu avots” un
līgumus ar citiem pakalpojuma sniedzējiem, līguma kopijas iesniedzot Inčukalna novada domē.
7.Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram sadarbībā ar Inčukalna novada Sociālo
dienestu organizēt personas, personas kods: xxxxxx-xxxxx, un viņas personīgo mantu
pārvietošanu uz dzīvokli Siguldas ielā, Vangažos, Inčukalna novadā.
Lēmums sēdes protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības informācija.
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27.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
ziņo A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –“1”balss I.Bernats
Dome nolemj:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. Nr.ND/3-7/18/SDF-1591, kas noslēgts starp
Inčukalna novada domi un personu, personas kods xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa Nr. , Gaujaslīču
ielā 3, Inčukalna novadā izīrēšanu, uz 6 mēnešiem.
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram pagarināt īres līgumu par dzīvokļa Nr,
Gaujaslīču ielā 3, 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 Nr. Nr.ND/3-7/18/SDF-1591.
Lēmums sēdes protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības informācija.
28.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
ziņo A.Cīrulnieks

Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Pagarināt 01.06.2018. dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.2409, kas noslēgts starp SIA
“Vangažu namsaimnieks” un personu, personas kods xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa Nr., Vidzemes
ielā 13, Vangažos, Inčukalna novadā, izīrēšanu, uz 2 gadiem.
2.Uzdot SIA “Vangažu namsaimnieks” pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.2409 ar
personu, personas kods xxxxxx-xxxxx, uz 2 gadiem 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”.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones
ielā 1A, Rīgā, 1007.
Lēmums sēdes protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības informācija.
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29.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
ziņo A.Cīrulnieks

Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Pagarināt 21.11.2018. līgumu Nr. ND/15-3/18/LĪDZ-26 par dzīvokļa īri, kas noslēgts starp
Inčukalna novada domi un personu, personas kods xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa , 3.istaba,
„Kārļzemnieki”4, Inčukalna novadā, izīrēšanu uz 6 mēnešiem.
2.Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram pagarināt 21.11.2018. līgumu ND/153/18/LĪDZ-26 par dzīvokļa Nr. 3.istaba, „Kārļzemnieki”4, Inčukalna novadā, izīrēšanu ar
personu, personas kods xxxxxx-xxxxx, uz 6 mēnešiem.
3.Uzdot personai, personas kods xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas
brīža pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. ND/15-3/18/LĪDZ-26.
Lēmums sēdes protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības informācija.
30.§.Par personu iesniegumu izskatīšanu.
ziņo A.Cīrulnieks
A.Nalivaiko-lūdszu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot: PAR „5” balsis
A.Cīrulnieks, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš,
J.Liepiņš, PRET –“4”balsis J.Bunkus, L.Vorobjova, J.Sergejevs, A.Nalivaiko; ATTURAS –
“6”balsis P.Kondrahins, A.Šica, I.Bernats, S.Rozīte, A.Blaus, L.Šube,
Dome nolemj:
Nepietiekams balsu skaits, lēmuma projekts noraidīts.
31.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
ziņo A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš,
L.Šube, S.Rozīte, A.Šica, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –“2”balsis J.Sergejevs, A.Nalivaiko
Dome nolemj:
1.Reģistrēt palīdzības reģistrā pirmās kārtas grupā personu, personas kods xxxxxx-xxxxxx, pēdējā
deklarētā dzīvesvieta Gaujaslīču ielā , Gaujā, Inčukalna novadā.
2. Uzdot SIA “Vangažu namsaimnieks” slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar peersonu, personas
kods xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa Gaujaslīču ielā, Gaujā, Inčukalna novadā, izīrēšanu uz 6
mēnešiem;
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3. Uzlikt par pienākumu personai, personas kods xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā, no šī lēmuma
pieņemšanas dienas, slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Inčukalna novada domi, un slēgt
līgumus ar pārējiem pakalpojumu sniedzējiem, līgumu kopijas iesniedzot Inčukalna novada domē.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro
daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, 1007.
Lēmums sēdes protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības informācija.
32.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
ziņo A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Uzdot SIA “Vangažu namsaimnieks” slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar personu, personas
kods xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa Siguldas ielā, Vangažos, Inčukalna novadā, izīrēšanu uz 1
gadu;
2. Uzdot SIA “Vangažu avots” slēgt līgumu ar personu, personas kods xxxxxx-xxxxx, par ūdens
un kanalizācijas pakalpojumiem dzīvoklim Siguldas ielā, Vangažos, Inčukalna novadā;
3. Uzlikt par pienākumu personai, personas kods xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā, no šī
lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA “Vangažu
namsaimnieks”, līgumu par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem ar SIA “Vangažu avots” un
slēgt līgumus ar pārējiem pakalpojumu sniedzējiem, līgumu kopijas iesniedzot Inčukalna novada
domē.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones
ielā 1A, Rīgā, 1007.
Lēmums sēdes protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības informācija.
33.§.Par īres maksas parādu izslēgšanu no debitoru uzskaites.
ziņo A.Cīrulnieks

Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica, L.Vorobjova; PRET
–nav; ATTURAS –“2”balsis M.Jaunups, J.Sergejevs,
Dome nolemj:

24

Izslēgt fiziskās personas, kas ir mirusi, īres maksas parādu no debitoru uzskaites
un atdzīt izdevumos:
1.

Vārds, uzvārds
Personas kods

Parāds
(EUR)

xxxxxxxxxxxx
xxxxxx-xxxxx

2.

Statuss
(miris)

28.46

02.02.2019.

Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.

34.§.Par izmaiņām Inčukalna novada domes 2018.gada 17.janvāra lēmumā Nr.3-36.§. „Par
Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu”.
ziņo A.Cīrulnieks

Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:

Likmju skaits

9629 07 Ēkas un
teritorijas uzraugs

Grupa

Teritorijas un
kapu uzraugs

Profesijas kods

Līmenis

11

Amata
nosaukums

Saime

Nr. p.k.

1.Veikt izmaiņas Inčukalna novada domes 2018.gada 17.janvāra lēmumā Nr.3-36.§. un izteikt
lēmuma pielikuma Nr.1 „ Inčukalna novada pašvaldības amatu saraksts” 11. punktu šādā
redakcijā:

Alga
euro
par 1
likmi

39

IIA

6

1

755,00

16792
Algas
fonds
mēnesī
euro

Mēnešalgas
maksimālais
apmērs
(euro)

755

899

2.Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes Juridiskai daļai.
3.Lēmums stājas spēkā 2019.gada 3.jūnijā.

35.§.Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar personu.
ziņo A.Cīrulnieks
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Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt 2016.gada 30.marta telpu nomas līgumu Nr.16-0216/2016 ar personu, personas kods
xxxxxxxxxxxx, līdz 2020.gada 31.martam.
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram pagarināt 2016.gada 30.marta telpu nomas
līgumu Nr.16-0216/2016 ar personu, personas kods xxxxxxxxxxxx, ar termiņu līdz 2020.gada
31.martam.
3. Uzdot personai, personas kods xxxxxxxxxxxx, viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas
brīža pagarināt 2016.gada 30.marta telpu nomas līgumu Nr.16-0216/2016.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo
un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A,
Rīgā, 1007.
Lēmums sēdes protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības informācija.
36.§.Par personas datu apstrādes noteikumu apstiprināšanu.
ziņo A.Nalivaiko
Inčukalna novada pašvaldība un tās iestādes īsteno pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes
funkciju un uzdevumu izpildi, kas ietver arī personas datu apstrādi.
Pašvaldībai savā darbībā jāievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu
datu aizsardzības likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz personas
datu apstrādes likumību un aizsardzību.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 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.
Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu
Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu
brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Fizisko
personu datu apstrādes likuma 25.panta nosacījumiem, 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 „8” balsis J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš,
A.Nalivaiko, L.Šube, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –“7”balsis J.Sergejevs,
P.Kondrahins, I.Bernats, S.Rozīte, J.Liepiņš, M.Jaunups, A.Blaus,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt Inčukalna novada domes noteikumus Nr. 3/2019 „Inčukalna novada
pašvaldības personas datu apstrādes noteikumi”.
2.
Apstiprināt Inčukalna novada domes noteikumus Nr. 4/2019 „Inčukalna novada
pašvaldības Informācijas sistēmas drošības noteikumi”.
3.
Apstiprināt Inčukalna novada domes noteikumus Nr. 5/2019 „Informācijas
sistēmas drošības politika”.
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4.
Apstiprināt Inčukalna novada domes noteikumus Nr. 6/2019 „Inčukalna novada
pašvaldības Informācijas sistēmas darbības atjaunošanas plāns”.
5.
Apstiprināt Inčukalna novada domes noteikumus Nr. 7/2019 „Inčukalna novada
pašvaldības Informācijas sistēmas drošības riska pārvaldības plāns”.
6.
Apstiprināt Inčukalna novada domes noteikumus Nr. 8/2019 „Inčukalna novada
pašvaldības Informācijas sistēmas lietošanas noteikumi”.
7.
Apstiprināt Inčukalna novada domes noteikumus Nr. 9/2019 „Par personu datu
aizsardzības un apstrādes kārtību Inčukalna novada Sociālajā dienestā”.
8.
Apstiprināt Inčukalna novada domes noteikumus Nr. 10/2019 „Vangažu
vidusskolas personu datu aizsardzības politika”.
9.
Apstiprināt Inčukalna novada domes noteikumus Nr. 11/2019 „Inčukalna
pamatskolas personu datu aizsardzības politika”.
10.
Apstiprināt Inčukalna novada domes noteikumus Nr. 12/2019 „PII „Jancis”
personu datu aizsardzības politika”.
11.
Apstiprināt Inčukalna novada domes noteikumus Nr. 13/2019 „PII „Minka”
personu datu aizsardzības politika”.
12.
Apstiprināt Inčukalna novada domes noteikumus Nr. 14/2019 „Inčukalna novada
Mūzikas un mākslas skolas personu datu aizsardzības politika”.
13.
Ar noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2011.gada 16.marta
Inčukalna novada domes noteikumus „Par fizisko personu datu aizsardzību Inčukalna novada
pašvaldībā, tās struktūrvienībās un padotībā esošajās iestādēs” (protokols Nr. 4-43§).
37.§.Par naudas balvas piešķiršanu Inčukalna novada Tautas nama pūtēju orķestrim par
sasniegumiem kultūrā.
ziņo A.Nalivaiko
apmēru” 20.3. punktu
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Piešķirt Inčukalna novada Tautas nama pūtēju orķestrim par iegūto 3.vietu X. Latvijas
pūtēju orķestru konkursā naudas balvu EUR 200,00 apmērā (pēc nodokļu nomaksas).
Naudas balvu piešķirt kolektīvu pārstāvošajai Inčukalna novada domes struktūrvienībai Inčukalna novada Tautas namam, Inčukalna novada Tautas nama pūtēju orķestra
izdevumu segšanai.
2. Finanšu līdzekļus piešķirt no sporta un kultūras pasākumiem paredzētiem līdzekļiem.
3. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības daļai.
38.§.Par nekustamā īpašuma ņemšanu uzskaitē.

ziņo A.Nalivaiko
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Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, J.Liepiņš, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, A.Šica, L.Šube, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –„2” balsis S.Rozīte, J.Sergejevs,
Dome nolemj:
1. Uzdot Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības daļai uzņemt grāmatvedības
uzskaitē komisijas konstatēto un SIA “Rīgas ģeodēzists” izpildshēmā uzrādīto un iepriekš
izveidoto šādu centralizētās kanalizācijas sistēmu posmā Nākotnes iela – Atmodas iela– Smilšu
iela līdz Zvaigžņu ielai, Inčukalnā:
Kanalizācijas sistēmas
Kanalizācijas
Pārsūknēšanas
garums (m)
akas
stacija
1. Nākotnes iela līdz
423,30
12
1
Atmodas ielai
2. Atmodas iela līdz
24,30
2
Smilšu ielai
3. Smilšu iela (no
552,40
9
Atmodas ielas līdz
Zvaigžņu ielai)
Kopējā skaits
1000,00
23
1
2. Lēmuma 1.punktā norādītās centralizētās kanalizācijas sistēmas vērtību saskaņā ar SIA
“Eiroeksperts” vērtējumu un novērtējuma izdevumiem apstiprināt EUR 151 900,00
(viens simts piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro, 00 centi) apmērā.
3. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
Nr. Ielas nosaukums

39.§.Par PSIA „Vangažu Avots” pamatkapitāla palielināšanu.
ziņo A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, M.Jaunups,
J.Liepiņš, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, A.Šica, L.Šube, L.Vorobjova; PRET –nav;
ATTURAS –„2” balsis S.Rozīte, I.Bernats, balsošanā nepiedalās J.Sergejevs,
Dome nolemj:
1.
Nodot Inčukalna novada domes grāmatvedības uzskaitē esošo centralizēto
kanalizācijas sistēmu posmā Nākotnes iela– Atmodas iela– Smilšu iela līdz Zvaigžņu ielai,
Inčukalnā, kā mantisko ieguldījumu SIA „Vangažu Avots” pamatkapitāla palielināšanai EUR 151
900,00 (viens simts piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro, 00 centi) apmērā.
2.
Izslēgt no Inčukalna novada domes grāmatvedības uzskaites centralizēto
kanalizācijas sistēmu posmā Nākotnes iela– Atmodas iela – Smilšu iela līdz Zvaigžņu ielai,
Inčukalnā, EUR 151 900,00 (viens simts piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro, 00 centi)
apmērā.
3.
Apstiprināt grozījumus PSIA „Vangažu Avots” statūtu 5.punktā, izsakot to šādā
redakcijā: „Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 2 097 587 (divi miljoni deviņdesmit septiņi tūkstoši
pieci simti septiņi euro, 00 centi).”.
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4.
Apstiprināt grozījumus PSIA „Vangažu Avots” statūtu 6.punktā, izsakot to šādā
redakcijā: „Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 2 097 587 (divi miljoni deviņdesmit septiņi
tūkstoši pieci simti septiņi euro, 00 centi) daļās.”.
5.
Uzdot PSIA „Vangažu Avots” valdes priekšsēdētājam Kārlim Spravņikam veikt
nepieciešamās darbības pamatkapitāla un sabiedrības statūtu izmaiņu reģistrācijai Latvijas
Republikas Komercreģistrā.

40.§.Par disciplinārsoda piemērošanu Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam.

ziņo A.Nalivaiko
A.Nalivaiko-balsojam par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis I.Bernats,
J.Bunkus, A.Cīrulnieks, , S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs , L.Vorobjova; PRET –nav;
ATTURAS “4”balsis A.Šica, M.Jaunups, A.Freimane, A.Blaus,
Dome nolemj:
1. Izteikt Inčukalna novada domes izpilddirektoram Oskaram Kalniņam rājienu par Darba kārtības
noteikumu 41.punkta un amata apraksta 23. un 25.punkta pārkāpumiem;
2. Uzdot Inčukalna novada domes priekšsēdētājam A.Nalivaiko izsniegt Inčukalna novada domes
izpilddirektoram O.Kalniņam rakstveida rīkojumu, ar kuru O.Kalniņam tiek izteikts rājiens;
3.Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram O. Kalniņam līdz 2019.gada 3.jūnijam izstrādāt
Atzinumā konstatēto neatbilstību novēršanas plānu par katru no Atzinumā norādītajiem trūkumiem,
ievērojot Lēmumā minēto, uzsākt darbus minētā plāna īstenošanai, kā arī 2019.gada 19.jūnija Inčukalna
novada domes sēdē ziņot par Atzinumā konstatēto neatbilstību novēršanas plānu;
4. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam katrā Inčukalna novada domes sēdē
rakstveidā un mutiski informēt par Lēmuma 3.punktā norādītā plāna izpildi līdz brīdim, kamēr Atzinumā
konstatēto neatbilstību novēršanas plāns ir izpildīts;
5. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam veikt autotransporta gada nobraukuma
uzskaiti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un iesniegt datus par autotransporta satiksmes intensitāti VAS
“Latvijas Valsts ceļi” un Inčukalna novada domē līdz 2019.gada 1.oktobrim;
6. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam sadarbībā ar Inčukalna novada domes
Finanšu un grāmatvedības daļu līdz 2019.gada 1.novembrim veikt nepieciešamās darbības, lai no
pamatbudžeta apmaksātu iepriekš pamatbudžetā neplānotus autoceļu uzturēšanas darbus neatbilstoši
izlietotās summas EUR 20 000,61 apmērā, ievērojot Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu
Nr.173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”
23. punktā minētos mērķus, vienlaikus neatceļot Inčukalna novada pašvaldības 2019.gada budžetā plānotos
darbus;
7. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam līdz 2019.gada 2.decembrim novērst
pārējos Atzinumā konstatētos trūkumus un pārkāpumus, iesniedzot ziņojumu par novērstajiem trūkumiem
Inčukalna novada domei izskatīšanai;
8. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam līdz 2019.gada 31.decembrim iesniegt
ziņojumu par novērstajiem trūkumiem VAS „Latvijas Valsts ceļi”.
Šo lēmumu saskaņā ar Darba likuma 90.panta ceturto daļu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no
dienas, kad saņemts lēmums.
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Deputāts I.Bernats iesniedz domē iesniegumu par neuzticības izteikšanu domes priekšsēdētājam
A.Nalivaiko.

Iziet deputāti J,Sergejevs, P.Kondrahins, plkst.15.30
41.§.Par galvojumu SIA „Vangažu Avots” projekta „Centralizētās kanalizācijas sistēmas
izveidošana Inčukalnā, rajonā aiz dzelzceļa” realizācijai.
ziņo A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „9” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, J.Liepiņš,
S.Kalniņš, A.Nalivaiko, L.Šube, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –„4” balsis S.Rozīte,
A.Šica, M.Jaunups, I.Bernats,
Dome nolemj:
1.
Atcelt 2019.gada 4.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokolu Nr. 6-1§
“par galvojumu PSIA “Vangažu Avots” projekta “Centralizētās kanalizācijas sistēmas
izveidošana Inčukalnā, rajonā aiz dzelzceļa” realizācijai.
2.
Sniegt galvojumu PSIA “Vangažu Avots”, reģistrācijas Nr. 40003274925, projekta
“Centralizētās notekūdeņu savākšanas sistēmas ierīkošana Inčukalnā, rajonā aiz dzelzceļa” otrās
kārtas īstenošanai EUR 272 598,37 (divi simti septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit
astoņi euro, 37 centi) apjomā.
2.1.
Galvojums (EUR 272 598,37 (divi simti septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti
deviņdesmit astoņi euro, 37 centi) nepieciešams aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē projekta
„Centralizētās kanalizācijas sistēmas izveidošana Inčukalnā, rajonā aiz dzelzceļa” otrās kārtas
īstenošanai;
2.2.
Paredzamais kredīta atmaksas termiņš ir 25 (divdesmit pieci) gadi;
2.3.
Plānotā aizņēmuma procentu likme - mainīgā procentu likme uz 6 mēnešiem, kas
uz šo brīdi ir 0,5 %.
3.
Uzdot Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības daļai iesniegt
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 17.punktā norādītos dokumentus aizņēmuma saņemšanai.
4.
Lēmums stājas spēkā brīdī, kad komercreģistrā reģistrēts jaunais PSIA “Vangažu
Avots” pamatkapitāla lielums, pamatojoties uz Inčukalna novada domes 2019.gada 22.maija
lēmumu Nr. 9-39.§. “Par PSIA „Vangažu Avots” pamatkapitāla palielināšanu”.
5.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības daļai.
Atgriežas deputāti J.Sergejevs, P.Kondrahins, plkst.15.36
M.Pozņaka informācija par novadu apvienošanas aptauju.
Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite.
1. Par Zvaigžņu ielas celiņa bruģēšanu – darbs turpinās.
2. Par pirmskolas izglītības grupiņas izveidošanu Inčukalna pamatskolā – projekta izstrāde.
3. Par Gaujas ciemata uzturēšanu – vēl procesā pārrunas ar “Vangažu Namsaimnieku”.
4. Par Siziedu ielu – nogreiderēta.
5. Par Miera ielu – remontē.
6. Par Vangažu kapiem – uzstādīti konteineri.
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7. Par konteineriem Plānupes ielā – uzstādīti.
8. Par Lieto talku – iztērēti ~2000,- euro.
9. Aizsūtītas vēstules par pāreju pret Vangažu garāžām.
10. Par Gaujas ielu Vangažos – daudz vecās komunikācijas zem asfalta, daudz papildus darbi.
11. Vangažu skolas laukums – iekārto.
12. Bruģa būvniecība Vangažos no tilta līdz Gaujas ielai.
13. Cīruļu ielas projekts izstrādāts – saskaņošanā.
14. Caunas ielā darbs pabeigts, tagad strādā Medņu ielā.
A.Blaus- jāatjauno ceļa zīmes Inčukalns, jānovāc grausts pretī Geto.
J.Sergejevs – vai ir saskaņots ceļš par kuru vedīs šķēldu uz Vangažu katla māju?
O.Kalniņš – nav saskaņots. Bija iesnieguši dokumentus saskaņošanai, bet nesaskaņojām.
I.Bernats – par Vangažu KN tualeti? Kad savedīs kārtībā?
J.Jakubovskis – kapitālas pārbūves nav un nebūs.
J.Sergejevs – vai ir zināma paredzētā kravas intensitāte?
O.Kalniņš – vismaz 2 dienā, 40-50 tonnas krava.
A.Šica- vai vecās iekārtas bērnu laukumiņā atjaunotas?
O.Kalniņš – patreiz plāno.
J.Sergejevs – vai Latvijas valsts ceļi saskaņos 40-50 tonnas, ja tagad ir ierobežojums 10 t? Var
atcelt projekta realizāciju.
J.Jakubovskis – tagad brauc pa Dārza ielu.
J.Sergejevs- pašvaldības nolikuma 91.p.- pieprasījums netika iesniegts domes sēdei izskatīšanai.
J.Sergejevs-par izpilddirektora dzīvošanu Kārļzemniekos? No kura laika līdz kuram dzīvoja? Vai
tika veikta apmaksa?
O.Kalniņš – dzīvoju no februāra līdzmarta beigām. Samaksāšu.
S.Rozīte- kāpēc netiek uzkopta PII “Lapsiņa” teritorija? (Rāda fotoattēlus).
A.Fraimane- par Atmodas ielu, kāpēc izgāzta smilts-grants kravas?
O.Kalniņš –bija būvvaldes pārstāvis, lika novākt.
Sēdi slēdz plkst.17.00
Sēdes vadītājs

A.NALIVAIKO

Protokoliste

I.RAFELDE

Saskaņots ar juristi V.Daniševsku
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