
Inčukalna novada domes sēde 2019.gada 20.martā 

plkst.14.00. Vangažos, Meža ielā 1 

 

 

Darba kārtība:  

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

(ziņo J.Bunkus). 

1. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu. 

2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumu. 

3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumu. 

4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumu. 

5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumu. 

6. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Inčukalna novada domes 2015.gada 

18.februāra Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā 

palīdzība Inčukalna novadā”” apstiprināšanu. 

7.      Par Lieldienu tirgus un Līgo ielīgošanas tirgus rīkošanu Vangažos. 

II.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā izskatītie 

jautājumi (ziņo I.Bernats). 

8. Par adreses likvidēšanu. 

9. Par adreses piešķiršanu. 

10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

11. Par adrešu precizēšanu. 

12. Par adreses precizēšanu un adreses piešķiršanu 

13. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu 

14. Par adreses piešķiršanu. 

15. Par zemes atsavināšanu. 

16. Par dāvinājuma pieņemšanu. 

17. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

18. Par pašvaldībai piederošās zemes nomu. 

19. Par adreses piešķiršanu. 

20. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

21. Par ciema nosaukuma precizēšanu 

22. Par “Inčukalna novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam” aktualizētā 

Rīcības un Investīciju plāna apstiprināšanu. 

23. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Priežu iela 6, 

Vangažos, Inčukalna novadā, grozot teritorijas plānojumu. 

24. Par personas sūdzības izskatīšanu. 

25. Par finanšu līdzekļu nodrošināšanu projekta ietvaros. 

26. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

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

 

27. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

28. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

29. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

30. Par personas iesnieguma izskatīšanu 

31. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 



32. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

33. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

34. Par neizīrēta pašvaldības dzīvokļa īres tiesību izsoles procesa uzsākšanu. 

35. Par neizīrēta pašvaldības dzīvokļa īres tiesību izsoles procesa uzsākšanu. 

36. Par neizīrēta pašvaldības dzīvokļa atsavināšanas procesa uzsākšanu. 

37. Par biedrības Inčukalna karatē klubs” iesniegumu 

38. Par telpas nomas iesnieguma izskatīšanu. 

 

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

 

39. Par grozījumu Inčukalna novada domes 2018.gada 19.septembra noteikumos 

Nr.5/2018 “Inčukalna novada pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumu 

aprēķināšanas un apstiprināšanas kārtība”. 

40. Par Inčukalna pamatskolas stadiona maksas pakalpojuma cenrāža 

apstiprināšanu 

41. Par grozījumiem 2019.gada 20.februāra Inčukalna novada domes lēmumā 

Nr.3-44. “Par izmaiņām 2018.gada 17.janvāra Inčukalna novada domes lēmumā Nr.3-

36.§ „Par Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu””. 

42. Par Inčukalna novada domes 2018.gada 19.decembra 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”” precizēšanu. 

43. Par atļauju iegādāties zemi nepilsonim. 

 

Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite 

 

 

Inčukalna novada domes priekšēdētāja vietniece                   L.VOROBJOVA 

 


