
Inčukalna novada domes sēde 2018.gada 21.martā 

plkst.14.00, Vangažos, Meža ielā 1 

 

Darba kārtība. 

 

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

(ziņo L.Vorobjova): 

1. Par  biedrības „Bērnu un jauniešu attīstības centrs „Sport Star”” iesniegumu. 

2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumam. 

3. Par sadarbības līguma  ar Jaunsardzes un informācijas centru slēgšanu. 

4. Par pirmsskolas grupas izveidošanu Vangažu vidusskolā  

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

5. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

6. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

7. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

8. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

9. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

10. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

11. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

12. Par personas iesniegumu. 

13. Par Inčukalna karatē kluba iesniegumu. 

14. Par SIA “a-skola” iesniegumu. 

15. Par atkritumu apsaimniekošanas komponentes apstiprināšanu. 

16. Par saistošo noteikumu Nr. ____/2018 „ Par mājas dzīvnieku turēšanu 

Inčukalna novadā” izdošanu. 

III.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā izskatītie 

jautājumi (ziņo I.Bernats). 

17. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.  

18. Par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Paipalas”, 

Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā. 

19. Par adreses piešķiršanu. 

20. Par zemes atsavināšanu. 

21. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

22. Par zemes atsavināšanu. 

23. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.  

24. Par adreses piešķiršanu. 

25. Par Inčukalna novada domes 2017.gada 15.novembra lēmuma Nr.10-28.§. 

grozīšanu. 

26. Par ielu tirdzniecību Vangažu pilsētā. 

27. Par lokālplānojuma projekta, saistošo noteikumu un teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšanu. 

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

28. Par saistošo noteikumu Nr.__/2018  „Par grozījumiem Inčukalna novada 

domes 2013.gada 16.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 28/2013 „Par Inčukalna 

novada pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu. 

29. Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2018.gada 21.februāra lēmumā Nr. 

4-13.§. “Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības 

apmeklējumam”.  

 



30. Par Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) 

uzturēšanas izmaksām.  

31. Pa Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu pirmskolas 

izglītības programmas (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves 

uzsākšanai) izmaksām privātai izglītības iestādei 2018.gadam 

32. Par nepabeigtās būvniecības objekta izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un 

izmaksu norakstīšanu izdevumos.   

33. Par transportlīdzekļa VW Transporter izsoles sākumcenas un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 

34. Par transportlīdzekļa Ford Transit izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu.  
35. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Pļavas ielā 22, Inčukalnā, Inčukalna 

novadā, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

36. Par atļauju iegādāties zemi nepilsonim.  

37. Par amata vietas “Izpilddirektora vietnieks” izveidošanu. 

38. Par struktūrvienības “Juridiskā daļa” izveidošanu.  

  

 

Izpilddirektora atskaite. 
 

 

Domes priekšsēdētājs       A.NALIVAIKO 


