
Inčukalna novada domes sēde 2018.gada 18.jūlijā plkst.14.00,  

Vangažos, Meža iela 1 
 

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

(ziņo J.Bunkus): 

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

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

2. Par  naudas balvu piešķiršanu par sasniegumiem izglītībā un kultūrā. 

3. Par finansiālu atbalstu personai. 

4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumam. 

5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumam. 

6. Par sadarbības līgumu ar Saue novadu Igaunijā. 

II.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā izskatītie 

jautājumi (ziņo I.Bernats). 

7. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

8. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

9. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

11. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

12. Par adrešu precizēšanu. 

13. Par adreses maiņu. 

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu piešķiršanu. 

15. Par atļauju iegādāties zemi nepilsonim. 

16. Par patvaļīgu būvniecību. 

17. Par Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektora 2018.gada 27.februāra 

lēmuma Nr.3-4/190 apstrīdēšanu. 

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

18. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

19. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

20. Par personu iesniegumu izskatīšanu. 

21. Par 18.04.2018. Inčukalna novada domes lēmuma Nr. 6-17.§. “Par personas 

iesnieguma izskatīšanu” atcelšanu 

22. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar personu. 

23. Par personas iesniegumu izskatīšanu. 

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

24. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

25. Par dūmu detektoriem pašvaldības dzīvokļos. 

26. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu iepirkuma “Vangažu kultūras nama pārbūves 

būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” 

īstenošanai. 

27. Par vieglā pasažieru autobusa FORD TRANSIT pārdošanu par brīvu cenu. 

28. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Vidzemes 

ielā 8, telpas Nr.5., 6., 7., 10.,  iznomāšanu, izsoles nosacītās sākuma cenas un nomas 

tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

29. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Garā ielā 6, Inčukalna pagastā, Inčukalna 

novadā, atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu. 



30. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas “Kārļzemieki 3”, Inčukalna pagastā, 

Inčukalna novadā, atsavināšanu. 

31. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas kas atrodas Egļupes ielā 61, Egļupē, 

Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

32. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Plānupes ielā 7C, Inčukalnā, Inčukalna 

pagastā, Inčukalna novadā, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

33. Par vienošanās noslēgšanu par izmaiņām 2018.gada 11.janvāra Inčukalna 

novada pašvaldības un Ķekavas novada pašvaldības noslēgtajā pārvaldes uzdevumu 

deleģēšanas līgumā.  

34. Par noteikumu „Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2011.gada 18.maija 

noteikumos „Par Inčukalna novada domes un Inčukalna novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzību”” apstiprināšanu. 

35. Par dāvinājuma pieņemšanu. 

36. Par Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietnieces Ludmilas Vorobjovas 

atvaļinājumu. 

37. Par Inčukalna novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

 

Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                  A.Nalivaiko 
 


