
Inčukalna novada domes sēde 2018.gada 21.novembrī 

plkst.14.00. Vangažos, Meža ielā 1 

 

 

Darba kārtība:  

I.Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jautājumu komitejā izskatītie jautājumi 

(ziņo J.Bunkus): 

 
1. Par izmaiņām  Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  nolikumā. 

2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumam. 

3. Par naudas balvu personai. 

4. Par  naudas balvu personai. 

5. Par nodibinājuma “Sibīrijas bērni” iesniegumu. 

6. Par Inčukalna novada pašvaldības Inčukalna stadiona Iekšējās kārtības 

noteikumu apstiprināšanu. 

7. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biedrību “Latvijas Samariešu 

apvienība”. 

8. Par dalību Latvijas novadu dienās Vitebskā.   

9. Par sadarbības līgumu ar Hlibokajes rajonu Baltkrievijā. 

10. Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2015.gada18.februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”. 

 

II.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā izskatītie 

jautājumi (ziņo I.Bernats). 

 

11. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes iznomāšanu. 

12. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

13. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

14. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

15. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

16. Par adreses piešķiršanu. 

17. Par rezerves zemes fonda zemes nomu. 

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu. 

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu. 

20. Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda. 

21. Par adrešu precizēšanu. 

 

III.Komunālo jautājumu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Cīrulnieks).  

 

22. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

23. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

24. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

25. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

26. Par personas iesniegumu izskatīšanu. 

27. Par personu iesniegumu izskatīšanu. 

28. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 



29. Par personas iesniegumu. 

30. Par biedības “Livintegro” iesniegumu. 

31. Par SIA “001A”(MC Alfa-mācību centrs) iesniegumu. 

32. Par SIA “001A”(MC Alfa-mācību centrs) iesniegumu. 

33. Par AS “Conexus Baltic Grid” iesniegumu. 

34. Par izmaiņām 2010.gada 17.februāra Inčukalna novada domes lēmumā 

Nr.5-27.§ „Par telpas  Gaujas ielā 12, Vangažos iznomāšanu personai.  

35. Par izmaiņām 2018.gada 15.augusta Inčukalna novada domes lēmumā 

Nr.13-21.§ „Par telpas nomas līguma noslēgšanu ar personu”.  

 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Nalivaiko). 

 

36. Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 

labprātīgu izpildi. 

37. Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 

labprātīgu izpildi. 

38. Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 

labprātīgu izpildi. 

39. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. 

40. Par Inčukalns novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu. 

41. Par ceļa izdevumu uz skolu apmaksu personai. 

42. Par naudas balvas piešķiršanu Inčukalna novada domes 

izpilddirektoram. 

43. Par naudas balvas piešķiršanu Inčukalna novada domes priekšsēdētāja 

vietniecei. 

44. Par naudas balvas piešķiršanu Inčukalna novada domes priekšsēdētājam. 

 

 

Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite. 

 

 

 

Domes  priekšsēdētājs     A.NALIVAIKO 

 

 


