LATVIJAS REPUBLIKA

INČUKALNA NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141
Tālr. 67977310, fax.65507887, mob.t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. 9
Inčukalna novadā

2016.gada 1.jūnijā

Sēdi atklāj plkst.15.00
Sēde sasaukta plkst.15.00 Vangažos, Meža ielā 1
Sēdi vada Inčukalna novada domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko
Sēdi protokolē kancelejas vadītāja I.Rafelde
Sēdē piedalās domes deputāti: A.Briņķis, A.Cīrulnieks, Ņ.Kozlovs,
J.Šaroka, A.Šica, I.Purmalis, L.Vorobjova, M.Keišs,

A.Nalivaiko,

A.Blaus – nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ
J.Liepiņš - nepiedalās
M.Jaunups – nepiedalās
S.Gorčinskis - nepiedalās
A.Freimane – nepiedalās
I.Bernats – nepiedalās
Sēdē piedalās:
Izpilddirektors O.Kalniņš
Vangažu pilsētas pārvaldes vad. J.Jakubovskis
Juriste I.Igale
TN vad. I.Freimane
Darba kārtībā:
1. Par nolikuma„ Par amatnieku- mājražotāju, pārtikas un alkoholisko produktu
izbraukuma tirdzniecību, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu pasākumā
„Inčukalnam 580” apstiprināšanu.
Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas
ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav
aizliegta ar likumu.
2010.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.440 „Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas
kārtību” 3.1.punktu, ar pašvaldību saskaņojama ielu tirdzniecība.
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Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmā daļa nosaka, ka, ievērojot
šā likuma un citu normatīvo aktu prasības, vietējās pašvaldības nosaka alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko
pasākumu norises vietās.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmā daļas 2.punktu, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos
aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas),
A.Nalivaiko – ir virzīts lēmuma projekts, nolikums – apstiprināšanai.
A.Briņķis – 6.3.p. – arī izlejamā veidā, 6.5.p.- kategoriski pret stipro alkoholu.
I.Purmalis – piedāvāju 6.5.p. – alus un sidrs, izlejamā veidā.
M.Keišs – priekšlikums – alkoholiskos dzērienus ( visus) izlejamā veidā, plastmasas
traukos.
A.Nalivaiko – lūdzu balsosim par I.Purmaļa priekšlikumu.
Atklāti balsojot: PAR „4” balsis A.Cīrulnieks, I.Purmalis, L.Vorobjova, A.Briņķis,
PRET – “2” balsis Ņ.Kozlovs, M.Keišs; ATTURAS – “3” balsis J.Šaroka, A.Šica,
A.Nalivaiko,
Dome nolemj:
Lēmuma projekts noraidīts.
A.Nalivaiko- lūdzu balsot par M.Keiša priekšlikumu.
Atklāti balsojot: PAR „5” balsis Ņ.Kozlovs, A.Šica, J.Šaroka, M.Keišs,
A.Nalivaiko PRET – “3” balsis L.Vorobjova, I.Purmalis, A.Cīrulnieks; ATTURAS
– “1” balss A.Briņķis,
Dome nolemj:
Izteikt nolikuma 6.5.p. – alkoholiskie dzērieni izlejamā veidā plastmasas traukos.
A.Nalivaiko- balsojam par nolikumu kopumā.
Atklāti balsojot: PAR „9” balsis A.Cīrulnieks, I.Purmalis, L.Vorobjova, A.Briņķis,
Ņ.Kozlovs, M.Keišs, J.Šaroka, A.Šica, A.Nalivaiko, PRET – nav, ATTURAS –
nav,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt nolikumu „Par amatnieku - mājražotāju, pārtikas un
alkoholisko produktu izbraukuma tirdzniecību, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu
pasākumā „Inčukalnam 580” ar veiktajām izmaiņām 6.3. un 6.5.punktos.
2.
Publicēt konkursa nolikumu Inčukalna novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis” un Inčukalna novada pašvaldības portālā
www.incukalns.lv.
Nolikums pielikumā uz 7 lapām.
Sēdi slēdz plkst.15.30
Sēdes vadītājs

A.NALIVAIKO

Protokoliste

I.RAFELDE
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