LATVIJAS REPUBLIKA
INČUKALNA NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141Tālr. 67977310, fakss 65507887, e-pasts: dome@incukalns.lv
SĒDES PROTOKOLS
Nr. 11
Inčukalna novadā, Vangažos Meža ielā 1
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi vada Inčukalna novada domes pr-js A.Nalivaiko
Sēdi protokolē kancelejas vad. I.Rafelde

2017. gada 20.decembrī

Sēdē piedalās domes deputāti: I.Bernats, A.Blaus,
A.Cīrulnieks, A.Freimane,
J.Liepiņš, A.Nalivaiko, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova;
Sēdē nepiedalās J.Bunkus attaisnojošu iemeslu dēļ.
Sēdē piedalās:
O.Kalniņš – Izpilddirektors
J.Jakubovskis – Vangažu pārvaldes vadītājs
I.Igale – Juriste
M.Onskulis – dzīvojamā fonda pārvaldnieks
S.Veinberga – Zemes ierīkotāja
R.Ziediņa – Teritorijas plānotāja
P.Caics – IT speciālists
Z.Gofmane – Sociālā dienesta vadītāja
V.Daniševska – Juriste
Finanšu daļas vad. - A.Aļļēna
Inčukalna Invalīdu biedrības pārstāvji- B.Lauciniece, B.Jākobsone
SIA “Clean R” pārstāvji – V.Stankēvičs, M.Elarte
SIA “Grupa 93” pārstāvis – N.Balgalis
Biedrības “L.V.Mežs” pārstāvis – M.Kalvāns
Darba kārtība.
1.
Par Saistošo noteikumu Nr. 11/2017 „Grozījumi Inčukalna novada domes
2009.gada 15.jūlija Saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības
nolikums”” apstiprināšanu.
2.
Par Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „L.V.Mežs”
iesniegumu.
3.
Par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām.
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4.
Par saistošo noteikumu Nr.12/2017 „Par grozījumiem 2015.gada 18.februāra
Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība
Inčukalna novadā”” apstiprināšanu.
5.
Par noteikumu Nr.3/2017 „Par grozījumiem 2015.gada 15.aprīļa Inčukalna
novada domes noteikumos Nr.2/2015 „Par Inčukalna novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku komandējumiem un darba braucieniem”” pieņemšanu.
6.
Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biedrību “Latvijas Samariešu
apvienība”.
7.
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Inčukalna brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrība”.
8.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības
iestādes apmeklējumam.
9.
Par līdzfinansējumu Inčukalna novada mūzikas un mākslas skolas
audzēkņiem.
10.
Par finansiālu atbalstu biedrībai „BJAC SPORT STAR”.
11.
Par biedrības „Bērnu un jauniešu attīstības centra „Gauja”” iesniegumu.
12.
Par biedrības „Bērnu un jauniešu attīstības centra „Sport Star”” iesniegumu.
13.
Par finansiālu atbalstu biedrībai “Inčukalna invalīdu Biedrība”.
14.
Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu
izpildi
15.
Par izmaiņām 2015.gada 28.decembra Inčukalna novada domes lēmumā
Nr.20-1.§.„Par Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu”.
16.
Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” iesniegumu.
17.
Par SIA „West Solutions” piedāvājumu.
18.
Par saistošo noteikumu Nr. 13/2017 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Nr. 12/2016 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2017. gadam""
apstiprināšanu.
19. Par zemes vienību apvienošanu un adreses piešķiršanu.
20. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu.
22. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
23. Par Inčukalna novada Vangažu pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu.
24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu piešķiršanu.
25. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
26. Par Valsts meža zemes atsavināšanu.
27. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
28. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu piešķiršanu.
30. Par adreses piešķiršanu.
31. Par grozījumiem darba uzdevumā lokālplānojumam.
32. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
33. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
34. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
35. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
36. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
37. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvoklim Nr.4, “Saules”, Griķi,
Inčukalna novads.
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38. Par personas iesnieguma izskatīšanu..
39. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
40. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
41. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
42. Par SIA “Vangažu Ambulance” iesniegumu.
43. Par SIA “Dr.Oltes zobārstniecība” iesniegumu.
44. Par telpas nomas līguma pagarināšanu ar Vangažu Kristus apskaidrošanas
pareizticīgo baznīcu.
45. Par nolikuma „Par amatnieku – mājražotāju un pārtikas produktu izbraukuma
tirdzniecības pakalpojumu sniegšanu Ziemassvētku tirdziņā pie Vangažu
kultūras nama ” apstiprināšanu
Izpilddirektora atskaite.
A.Nalivaiko – lūdz pievienot domes sēdes materiāliem personas iesniegumu par telpu
nomu Vangažu KN.
Balso par darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Apstiprināt sēdes darba kārtību.
1. Par Saistošo noteikumu Nr. 11/2017 „Grozījumi Inčukalna novada domes
2009.gada 15.jūlija Saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada
pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
2. Par Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „L.V.Mežs”
iesniegumu.
3. Par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām.
4. Par saistošo noteikumu Nr. 12/2017 „Par grozījumiem 2015.gada 18.februāra
Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība
Inčukalna novadā”” apstiprināšanu.
5. Par noteikumu Nr.3/2017 „Par grozījumiem 2015.gada 15.aprīļa Inčukalna
novada domes noteikumos Nr.2/2015 „Par Inčukalna novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku komandējumiem un darba braucieniem””
pieņemšanu.
6. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biedrību “Latvijas Samariešu
apvienība”.
7. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Inčukalna brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrība”.
8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības
iestādes apmeklējumam.
9. Par līdzfinansējumu Inčukalna novada mūzikas un mākslas skolas
audzēkņiem.
10. Par finansiālu atbalstu biedrībai „BJAC SPORT STAR”.
11. Par biedrības „Bērnu un jauniešu attīstības centra „Gauja”” iesniegumu.
12. Par biedrības „Bērnu un jauniešu attīstības centra „Sport Star”” iesniegumu.
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13. Par finansiālu atbalstu biedrībai “Inčukalna invalīdu Biedrība”.
14. Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu
izpildi
15. Par izmaiņām 2015.gada 28.decembra Inčukalna novada domes lēmumā
Nr.20-1.§.„Par Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu”.
16. Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” iesniegumu.
17. Par SIA „West Solutions” piedāvājumu.
18. Par saistošo noteikumu Nr. 13/2017 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Nr. 12/2016 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2017. gadam""
apstiprināšanu.
19. Par zemes vienību apvienošanu un adreses piešķiršanu.
20. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu.
22. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
23. Par Inčukalna novada Vangažu pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu.
24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu piešķiršanu.
25. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
26. Par Valsts meža zemes atsavināšanu.
27. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
28. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu piešķiršanu.
30. Par adreses piešķiršanu.
31. Par grozījumiem darba uzdevumā lokālplānojumam.
32. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
33. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
34. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
35. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
36. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
37. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvoklim Nr.4, “Saules”, Griķi,
Inčukalna novads.
38. Par personas iesnieguma izskatīšanu..
39. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
40. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
41. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
42. Par SIA “Vangažu Ambulance” iesniegumu.
43. Par SIA “Dr.Oltes zobārstniecība” iesniegumu.
44. Par telpas nomas līguma pagarināšanu ar Vangažu Kristus apskaidrošanas
pareizticīgo baznīcu.
45. Par nolikuma „Par amatnieku – mājražotāju un pārtikas produktu izbraukuma
tirdzniecības pakalpojumu sniegšanu Ziemassvētku tirdziņā pie Vangažu
kultūras nama ” apstiprināšanu.
46. Par telpas nomas līguma pagarināšanu ar I.Petrovsku.

1. §.Par Saistošo noteikumu Nr. 11/2017
„Grozījumi Inčukalna novada domes 2009.gada 15.jūlija Saistošajos noteikumos
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Nr. 1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu,
kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu, 24.panta pirmo daļu,
kas nosaka, ka pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības
pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un
pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
I.Bernata priekšlikums – ievēlēt finanšu komiteju 9 deputātu sastāvā.
A.Nalivaiko lūdz balsot par I.Bernata priekšlikumu.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus,
A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš,
L.Neimane, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –“2”balsis A.Cīrulnieks, A.Nalivaiko,
Dome nolemj:
Izteikt 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.1. finanšu komiteju , kurā ir 9 locekļi:
4.1.1. domes priekšsēdētājs;
4.1.2. Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības jautājumu
komitejas priekšsēdētājs;
4.1.3. Komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs;
4.1.4. Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
4.1.5. pieci deputāti.”
M.Jaunupa priekšlikums – arī struktūrvienību vadītājus apstiprina dome.
A.Nalivaiko lūdz balsot par M.Jaunupa priekšlikumu.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, S.Rozīte, A.Šica, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS – “3” balsis A.Nalivaiko, L.Neimane, J.Sergejevs,
Dome nolemj:
Svītrot no lēmuma projekta 8.punktu.
A.Nalivaiko lūdz balsot par nolikumu kopumā.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš. A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 /2017 “Grozījumi Inčukalna novada domes
2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos NR.1/2009 “Inčukalna novada pašvaldības
nolikums”.
Pielikumā saistošie noteikumi uz 2 lapām un paskaidrojuma raksts uz 1 lapas.
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2. §.Par Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „L.V.Mežs”
iesniegumu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Cīrulnieks, A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –“1”balss I.Bernats, A.Blaus balsojumā
nepiedalās, saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11. panta pirmo.daļu,
Dome nolemj:
1.
Atbalstīt Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrības “L.V.Mežs”,
Reģistrācijas numurs: 40103652735 projektu „Mednieka spēka taka”
(reģ.Nr.2017/AL32/4/A019,22,01/16) un piešķirt projekta realizācijai nepieciešamo
līdzfinansējumu EUR 5000,- apmērā, apmaksu paredzot veikt no pašvaldības
2018.gada pamatbudžeta;
2.
Noslēgt ar Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrības
“L.V.Mežs”, Reģistrācijas numurs: 40103652735, sadarbības līgumu projekta
„Mednieka spēka taka” (reģ.Nr.2017/AL32/4/A019,22,01/16), iekļaujot tajā
sadarbības līguma mērķi un uzdevumus, paredzot nodot zemes vienības ar kadastra
Nr.8064 002 0667 daļas 2,5 metru platumā un 380 metru garumā takas izveidei un
atpūtas vietas izveidei 170 m2 (precīzi nododamā zemes gabala dati tiks fiksēti pēc
projekta realizācijas uzsākšanas) uz 9 (deviņiem) gadiem, izlietoto finanšu līdzekļu
attaisnojošus dokumentus, kā arī paredzēt, ka pēc projekta realizācijas iegūtie
pamatlīdzekļi paliek pašvaldības īpašumā un projekta realizācijas laikā izveidotais
objekts ir publiski pieejams..
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.

3.§.Par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis
A.Blaus,
A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –“2” balsis I.Bernats, J.Liepiņš, ATTURAS –“1”balss J.Sergejevs,
Dome nolemj:
1.
Noteikt maksu par sadzīves un lielgabarīta atkritumu, kā arī ražošanas
atkritumu apsaimniekošanu Inčukalna novada teritorijā:
1.1.par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 9,87 EUR/m3 (neieskaitot
PVN);
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1.2. par lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu 9,26 EUR/m3 (neieskaitot
PVN);
1.3. par būvgružu atkritumu apsaimniekošanu 13,74 EUR/1m3 (neieskaitot
PVN).
2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.janvāri.
3. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.

4. §.Par saistošo noteikumu Nr. 12/2017
„Par grozījumiem 2015.gada 18.februāra Inčukalna novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”” apstiprināšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Pieņemt Inčukalna novada saistošos noteikumus Nr.12/2017 „Par grozījumiem
2015.gada 18.februāra Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/2015
„Sociālā palīdzība Inčukalna novadā””.
Pielikumā saistošie noteikumi uz 3 lapām un paskaidrojuma raksts uz 1 lapas.
5.§.Par noteikumu Nr.3/2017 „Par grozījumiem 2015.gada 15.aprīļa
Inčukalna novada domes noteikumos Nr.2/2015 „Par Inčukalna
novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku komandējumiem un
darba braucieniem”” pieņemšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmā daļas 2.punkts nosaka, ka
pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi,
instrukcijas).
Ņemot vērā iepriekš minēto,
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis
A.Blaus,
A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –“1”balss I.Bernats,
Dome nolemj:
Pieņemt
noteikumus Nr.3/2017 „Par grozījumiem 2015.gada 15.aprīļa
Inčukalna novada domes noteikumos Nr.2/2015 „Par Inčukalna novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku komandējumiem un darba braucieniem””.
Pielikumā noteikumi uz 1 lapas.
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6. §.Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biedrību “Latvijas Samariešu
apvienība”.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –“1”balss M.Jaunups, ATTURAS –“1”balss A.Freimane,
Dome nolemj:
1. Slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība”, reģistrācijas
Nr.40008001803, par likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktā
noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas - nodrošināt iedzīvotājiem sociālo
palīdzību (sociālo aprūpi) – izrietoša pārvaldes uzdevuma īstenošanu Inčukalna
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2. Slēgt lēmuma 1.punktā noteikto deleģēšanas līgumu uz laika periodu no
2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim;
3. Pilnvarot Inčukalna novada domes izpilddirektoru noslēgt lēmuma 1.punktā
noteikto deleģēšanas līgumu;
4. Pēc deleģēšanas līguma parakstīšanas uzdot Inčukalna novada domes sabiedrisko
attiecību speciālistam nodrošināt deleģēšanas līguma publikāciju Inčukalna
novada pašvaldības mājaslapā internetā un Inčukalna novada domes Kancelejai
nosūtīt to Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Pielikumā: deleģēšanas līgums uz 9 lpp.
7. §.Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Inčukalna brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrība”.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte, J.Sergejevs,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav, A.Šica un A.Cīrulnieks balsojumā
nepiedalās, saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11. panta pirmo.daļu,
Dome nolemj:
1.
Iekļaut Inčukalna novada pašvaldības 2018.gada budžeta projektā
pašvaldības finansējumu EUR18 725,00 apmērā.
2.
Pēc Inčukalna novada pašvaldības 2018.gada budžeta apstiprināšanas,
slēgt deleģēšanas līgumu (pielikums) ar biedrību „Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrība”, reģistrācijas Nr.40008209457, juridiskā adrese: Zvaigžņu iela 22,
Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141, - par no likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktā noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas – piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā – izrietošu
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Inčukalna novada pašvaldības kompetencē esošu pārvaldes uzdevumu izpildi
Inčukalna novada administratīvajā teritorijā:
2.1.
nodrošināt specializētās ugunsdzēsības
mašīnas un komandas
operatīvās gatavības režīmu – 24 stundas diennaktī;
2.2.
uzturēt operatīvo Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības
izsaukuma numuru;
2.3.
veikt ugunsgrēku dzēšanu (sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestu un Valsts meža dienestu );
2.4.
sniegt atbalstu operatīvajiem un avārijas dienestiem reaģēšanas un seku
likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā katastrofas gadījumā;
2.5.
nepieciešamības gadījumā evakuēt iedzīvotājus no katastrofas
apdraudētajām vai skartajām teritorijām;
2.6.
nepieciešamības gadījumā nodrošināt darba un sadzīves apstākļus
katastrofu novēršanā un to seku likvidēšanā pieaicinātajam citu administratīvo
teritoriju, valsts un citu valstu glābšanas dienestu personālam;
2.7.
veikt apmācību izglītības iestādēs, kas saistīta ar ugunsdrošības un
civilās aizsardzības pamatprincipiem, kā arī rīcību ugunsgrēka gadījumā;
2.8.
organizēt praktiskās nodarbības saskaņā ar izstrādātiem un
apstiprinātiem rīcības plāniem ugunsgrēka gadījumā izglītības iestādēs un
sociālās aprūpes iestādēs, iesaistot tajās visus attiecīgās iestādes pastāvīgos
lietotājus un vadītājus;
2.9.
veikt hidrantu pārbaudes novada teritorijā.
3.
Noteikt šādus deleģēšanas noteikumus:
3.1.
Lēmuma 2.punktā deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes termiņš ir no
2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim;
3.2.
Piešķirt lēmuma 2.punktā deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes
nodrošināšanai pašvaldības finansējumu no Inčukalna novada pašvaldības 2018.gada
budžeta līdzekļiem apmērā.
4.
Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par
deleģēšanas līguma slēgšanu (nosūtot līgumu) un informāciju par deleģētajiem
pārvaldes uzdevumiem, kā arī deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no
deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas publicēt Inčukalna novada pašvaldības
mājaslapā.
5.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
Pielikumā: deleģēšanas līgums uz 5 lapām un tāme uz 1 lapas.
8. §.Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības
iestādes apmeklējumam.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
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1.Piešķirt personai līdzfinansējumu EUR 216,02 apmērā mēnesī privātās pirmsskolas
izglītības iestādes apmeklējumam.
2.Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam slēgt līgumu par
pašvaldības līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu no
2017.gada 22.decembra uz laiku, līdz persona tiek uzņemts attiecīgajā pašvaldības
finansētā izglītības iestādē.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.pantu un 79.pantu pirmo daļu,
lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.

9. §.Par līdzfinansējumu Inčukalna novada mūzikas un mākslas skolas
audzēkņiem.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Iekļaut Inčukalna novada pašvaldības 2018.gada budžeta projektā pašvaldības
finansējumu EUR 300,00 apmērā Inčukalna novada mūzikas un mākslas skolas
audzēkņu dalībai vasaras nometnē „Muzicēsim kopā” no no 2018.gada 5.augusta
līdz 12.augustam.
2.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram un domes
priekšsēdētāja vietniecei L.Vorobjovai.
10. §.Par finansiālu atbalstu biedrībai „BJAC SPORT STAR”.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt biedrībai „BJAC SPORT STAR” finansiālu atbalstu EUR 182.68
apmērā Latvijas cīņas federācijas dalības maksas segšanai no sporta pasākumiem
paredzētiem līdzekļiem.
2.
Piešķirtā pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta no sportam paredzētiem
līdzekļiem, pamatojoties uz noslēgto līgumu un saskaņā ar finansiālā atbalsta
pieprasītāja iesniegto rēķinu.
11. §.Par biedrības „Bērnu un jauniešu attīstības centra „Gauja”” iesniegumu.
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Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav, P.Kondrahins balsojumā
nepiedalās, saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11. panta pirmo.daļu,
Dome nolemj:
1.
Pagarināt pakalpojuma līgumu Nr. 15-0002/2015 par džudo trenera amata
pienākumu pildīšanu un Nr. 15-0003/2015 par peldēšanas trenera amata pienākumu
pildīšanu darbības termiņu līdz 2018.gada 31.maijam.
2.
Iekļaut izdevumus pašvaldības 2018.gada budžetā.
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram
O.Kalniņam.
12. §.Par biedrības „Bērnu un jauniešu attīstības centra „Sport Star””
iesniegumu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt pakalpojuma līguma Nr. 15-0014/2015 par ūdens polo trenera amata
pienākumu pildīšanu darbības termiņu līdz 2018.gada 31.maijam.
2. Iekļaut izdevumus pašvaldības 2018.gada budžetā.
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram
O.Kalniņam.
13. §.Par finansiālu atbalstu biedrībai “Inčukalna invalīdu biedrība”.
Inčukalna novada dome saņemts biedrības “Inčukalna novada Biedrība” iesniegums,
ar lūgumu atbalstīt biedrības darbību un piešķirt līdzekļus 7 (septiņu) tonnu granulu
iegādei 2017./2018.gada apkures sezonai.
Pamatojoties uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sniegto
skaidrojumu (01.11.2017., Reģ.nr.1386/3-4), kur Korupcijas un apkarošanas birojs
norāda, ka pašvaldība VAR finansiāli atbalsīt biedrību,
Inčukalna novada domes deputāti lūdz atkārtoti skatīt un lemt par
finansiālu atbalstu biedrības “Inčukalna invalīdu biedrība”” darbības nodrošināšanai.
Saskaņā ar:
Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 10.panta otro daļu;
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Noteikumiem par publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma
(ziedojuma) līgumu;
Likuma “par pašvaldībām” 12.pantu;
Likuma “Par Pašvaldību budžetiem” 16.panta , otro daļu
Deputātu grupas priekšlikums.
1.Uzdot pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “vangažu Namsaimnieks” slēgt līgumu ar
biedrību “Inčukalna Invalīdu Biedrība un piegādāt minētajai biedrībai 7 (septiņas)
tonnas granulas 2017./2018.gada apkures sezonai.
2.Atbildīgie par lēmuma izpildi Inčukalna novada domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko
un SIA “Vangažu Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs E.Novickis.
3.Noteikt termiņu lēmuma izpildei 7 (septiņas) darba dienas no lēmuma pieņemšanas
brīža.
M.Jaunups – priekšlikums atbalstīt biedrību.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „9” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš
A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, L.Neimane, S.Rozīte, A.Šica, PRET –“1”balss A.Nalivaiko,
ATTURAS –“4”balsis L.Vorobjova, P.Kondrahins, J.Sergejevs, A.Cīrulnieks,
Dome nolemj:
1.Uzdot pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Vangažu Namsaimnieks” slēgt līgumu ar
biedrību “Inčukalna Invalīdu Biedrība” un piegādāt minētajai biedrībai 7 (septiņas)
tonnas granulas 2017./2018.gada apkures sezonai.
2.Atbildīgie par lēmuma izpildi Inčukalna novada domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko
un SIA “Vangažu Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs E.Novickis.
3.Noteikt termiņu lēmuma izpildei 7 (septiņas) darba dienas no lēmuma pieņemšanas
brīža.
14. §.Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu
izpildi.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Noteikt personai labprātīgu nekustamā īpašuma nodokļa parādu izpildi viena
gada laikā, sākot ar 2017.gada 25.decembri, veicot parāda maksājumus ne mazāk kā
EUR 25,00 līdz katra mēneša 25.datumam, papildus maksājot kārtējos nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumus;
2.
Zvērināta tiesu izpildītāja piedziņas vēršana uz personas piederošo nekustamo
īpašumu domājamo daļu, kadastra Nr. 8064 006 xxxx, Inčukalna novadā, ir pamats
lēmuma par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi
atcelšanai;

12

3.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai uz deklarēto dzīvesvietas adresi
Atmodas iela xxx, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV – 2141.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.pantu un 79.panta pirmo daļu,
lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā (Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007).
15. §.Par izmaiņām 2015.gada 28.decembra Inčukalna novada domes lēmumā
Nr.20-1.§.„Par Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu”.
Ziņo: A.Nalivaiko
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu, ka dome var
noteikt pašvaldību iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzību,
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis
A.Blaus,
A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –“4”balsis – I.Bernats, S.Rozīte, M.Jaunups, J.Liepiņš,
Dome nolemj:
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1.Veikt izmaiņas 2015.gada 28.decembra Inčukalna novada domes lēmumā Nr.20-1§,
un izteikt lēmuma pielikuma Nr.11 „Inčukalna novada sociālā dienesta amatu
saraksts” punktus 6., 9. un 11. šādā redakcijā:
2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
Alga
Stundas
euro
likme
par 1
euro/st.
likmi

III

13

1

1232,00

1917

I

1

2

430,00

430

IV

10

1

1185,00

1287

Mēnešalgas
maksimālais
apmērs
(euro)

16. §.Par nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” iesniegumu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –“1”balss – J.Sergejevs,
Dome nolemj:
1.
Ieplānot 2018.gada pašvaldības budžetā finanšu līdzekļus EUR 150,apmērā nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” projektu – konferences un koncerta
„Aizvestie”, bērnu sacerējumu konkursa organizēšanas, filmas „Tālā zeme Sibīrija
– Omskas, Tomskas un Altaja apgabals” montāžas, ekspedīcijas uz Tālajiem
Austrumiem organizēšanas finansiālam atbalstam.
2.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
17. §.Par SIA „West Solutions” piedāvājumu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Slēgt sadarbības līgumu ar SIA “West Solutions” par projekta
līdzfinansējumu no pārvaldes līdzekļiem par summu EUR 144,50.
2.
Slēgt sadarbības līgumu uz 1 gadu.
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.

18.§.Par saistošo noteikumu Nr. 13/2017 „Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr. 12/2016 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2017.
gadam"" apstiprināšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Izdoti saskaņā ar likumu „"Par pašvaldībām" 14., 21., 46.p. un likumu „Par
pašvaldību budžetiem" 2., 7., 11., 15., 16., 17. p., likuma „Par budžetu un finanšu
vadību" 11. un 41.p., likuma „Par nodokļiem un nodevām" 12.p.
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A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis
A.Blaus,
A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –“3”balsis I.Bernats, J.Liepiņš, S.Rozīte,
Dome nolemj:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13/2017 „Par grozījumiem saistošos noteikumos
Nr.12/2016 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2017.gadam".
Pielikumā saistošie noteikumi Nr. 13/2017 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Nr.12/2016 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2017. gadam"" uz vienas
lapas un pielikumi uz trīs lapām.

19. §.Par zemes vienību apvienošanu un adreses piešķiršanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Atļaut apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8064 002 0xxxx un 8064
002 xxxx.
2. Jaunizveidotajai zemes vienībai un uz tās esošajai ēkai piešķirt adresi.
3. Atļaut apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8064 002 xxxx un 8064
002 xxxx.
4. Jaunizveidotajai zemes vienībai piešķirt adresi .
5. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt īpašniecei uz deklarēto dzīvesvietas adresi.
6. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt LR Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai
nodaļai uz e-pasta adresi: riga@vzd.gov.lv.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.pantu un 79.panta 1.daļu, lēmumu
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.

20. §.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
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1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8064 002 xxxx un platību
0.2529 ha mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0601-individuālo
dzīvojamo māju apbūve uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201-fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošie meži un
pārējā mežsaimniecībā izmantojamā zeme.
2. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt īpašniekam uz deklarēto dzīvesvietas
adresi .
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.pantu un 79.panta 1.daļu, lēmumu
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.

21. §.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,
nosaukuma un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8064 003 xxxx zemes
robežu sadalīšanai zemes ierīkotājas Janas Brices, sertifikāts Nr.BA613,
2017.gada 21.novembrī iesniegto zemes ierīcības projektu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.pantu un 79.panta 1.daļu., lēmumu
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.

22.§.Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Nekustamajam īpašumam, kā sastāvā ietilps zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 8064 002 xxxx un 8064 006 xxxx, piešķirt nosaukumu
“Inčukalns-Kļavas”, Inčukalna pag., Inčukalna nov.
2. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt AS Latvijas valsts meži uz e-pasta adresi
lvm@lvm.lv.
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23. §.Par Inčukalna novada Vangažu pilsētas
zemes komisijas darbības izbeigšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Izbeigt Inčukalna novada Vangažu pilsētas zemes komisijas darbību (Izveidota ar
Vangažu pilsētas tautas deputātu padomes 1994.gada 9.jūnija domes sēdes lēmumu
Nr.1) ar 27.12.2017.
24. §.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –“2”balsis I.Bernats, S.Rozīte,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8064 001 xxxx, 8064
001 xxxx, 8064 001 xxxx un 8064 001 xxxx robežu pārkārtošanai zemes
ierīkotājas Elīnas Loputevas, sertifikāts Nr.BA-581, izstrādāto un
2017.gada 24.novembrī iesniegto zemes ierīcības projektu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.pantu un 79.pantu 1.daļu., lēmumu
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.
25. §.Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
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Nekustamajam īpašumam, kā sastāvā ietilps zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8064 001 xxxx,
piešķirt nosaukumu “Lejasvangaži A”, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.pantu un 79.panta 1.daļu, lēmumu
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.

26. §.Par Valsts meža zemes atsavināšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8017 005 0101 daļa Pašvaldībai,
atbilstoši spēkā esošajam Inčukalna novada teritorijas plānojumam 20132024.gadam, kas apstiprināts ar Inčukalna novada domes 2013.gada 22.maija sēdes
lēmumu, prot. Nr.14-25.§., ir nepieciešamas autonomās funkcijas-ceļu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana, veikšanai.
1. Uzsākt valsts meža zemes (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8017
005 0101 daļas aptuveni 30828 m2 platībā ar ielas platumu 25m)
atsavināšanas procesu, LR Zemkopības ministrijai nosūtot atsavināšanas
ierosinājumu.
2. Noteikt sekojošu kārtību, kādā izpildāma lēmuma 1.punktā minētā
autonomā funkcija:
2.1. Pasūtīt zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētai personai zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8017 005 0101 sadalīšanu apvidū un
paliekošo un atdalītās (atsavināmās) zemes vienības zemes robežu
plānu izgatavošanu;
2.2. Pēc zemes vienības sadalīšanas pasūtīt meža inventarizācijas darbu
veikšanu;
2.3. Pārņemt jaunizveidoto zemes vienību, kas tiks izveidota zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8017 005 0101 sadales rezultātā,
Inčukalna novada pašvaldības īpašumā, nostiprināt pašvaldības īpašuma
tiesības uz tām zemesgrāmatā.
2.4. Iekļaut nekustamā īpašuma vērtību pašvaldības bilancē.
2.5. Organizēt Inčukalna novada teritorijas plānojumā 2013.-2024.gadam
paredzētās ielas būvniecību.
27. §.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo: A.Nalivaiko
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Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Noteikt sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
Nekusta
Nekustamā Zemes
Zemes
Esošais
mā
īpašuma
vienības
vienība nekustamā
īpašuma
kadastra
kadastra
s
īpašuma
nosauku
Nr.
apzīmējum platība lietošanas
ms
s
(ha)
mērķis
Gaujas
8064002055 806400205 26,4400 0201 (zeme, uz
NP
1
51
kuras galvenā
Inčukalns
saimnieciskā
darbība
ir
mežsaimniecīb
a)
Gaujas
8064002055 806400206 0,8900
0201 (zeme, uz
NP
1
76
kuras galvenā
Inčukalns
saimnieciskā
darbība
ir
mežsaimniecīb
a)
Gaujas
8064002055 806400302 69,8100 0201 (zeme, uz
NP
1
23
kuras galvenā
Inčukalns
saimnieciskā
darbība
ir
mežsaimniecīb
a)

Gaujas
NP
Inčukalns

8064002055 806400302
1
25

2,5100

Gaujas
NP
Inčukalns

8064002055 806400302
1
69

32,2600
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0201 (zeme, uz
kuras galvenā
saimnieciskā
darbība
ir
mežsaimniecīb
a)
0501
(dabas
pamatnes,
parki,
zaļās
zonas un citas
rekreācijas
nozīmes
objektu

Jaunais nekustamā
īpašuma lietošanas
mērķis
0202(īpaši
aizsargājamās dabas
teritorijas,
kurās
saimnieciskā darbība
aizliegta
ar
normatīvo aktu)
0202(īpaši
aizsargājamās dabas
teritorijas,
kurās
saimnieciskā darbība
aizliegta
ar
normatīvo aktu)
0202(īpaši
aizsargājamās dabas
teritorijas,
kurās
saimnieciskā darbība
aizliegta
ar
normatīvo aktu) 52,36ha
0201(zeme,
uz
kuras
galvenā
saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība) 17,45ha
0202(īpaši
aizsargājamās dabas
teritorijas,
kurās
saimnieciskā darbība
aizliegta
ar
normatīvo aktu)
0202(īpaši
aizsargājamās dabas
teritorijas,
kurās
saimnieciskā darbība
aizliegta
ar
normatīvo aktu)

Nekusta
mā
īpašuma
nosauku
ms

Nekustamā
īpašuma
kadastra
Nr.

Zemes
vienības
kadastra
apzīmējum
s

Zemes
vienība
s
platība
(ha)

Gaujas
NP
Inčukalns

8064002055 806400400
1
19

372,820
0

Esošais
nekustamā
īpašuma
lietošanas
mērķis
teritorijas, ja
tajās
atļautā
saimnieciskā
darbība
nav
pieskaitāma
pie kāda cita
klasifikācijā
norādītā
lietošanas
mērķa)
0201 (zeme, uz
kuras galvenā
saimnieciskā
darbība
ir
mežsaimniecīb
a)

Jaunais nekustamā
īpašuma lietošanas
mērķis

0202(īpaši
aizsargājamās dabas
teritorijas,
kurās
saimnieciskā darbība
aizliegta
ar
normatīvo aktu) 167,91ha
0201(zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā
darbība
ir
mežsaimniecība) 204,91ha

2. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt Dabas aizsardzības pārvaldei uz
oficiālo e-pasta adresi: daba@daba.gov.lv
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.pantu un 79.panta 1.daļu, lēmumu
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.

28. §.Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
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1. Iznomāt zemes vienības “Viršu ziedi”, Gauja, Inčukalna pag., Inčukalna
nov., ar kadastra apzīmējumu 8064 003 0274 daļu 0.06 ha platībā personai
mazdārziņa vajadzībām.
2. Noslēgt nomas līgumu ar personu uz 5 gadiem.
3. Personai nomas līgumu ar Inčukalna novada domi noslēgt viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
4. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai uz deklarēto dzīvesvietas
adresi.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.pantu un 79.panta 1.daļu, lēmumu
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.

29. §.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,
adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0xxxx
sadalīšanai zemes ierīkotāja Māra Seržana, sertifikāts Nr.BA-217,
izstrādāto un 2017.gada 15.novembrī iesniegto zemes ierīcības projektu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.pantu un 79.pantu 1.daļu., lēmumu
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.

30. §.Par adreses piešķiršanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8064 006 xxxx 0.7 ha platībā un
uz tās būvētajai dzīvojamai mājai piešķirt adresi, saglabāt esošo īpašuma
nosaukumu.
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Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.pantu un 79.panta 1.daļu, lēmumu
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.

31. §.Par grozījumiem darba uzdevumā lokālplānojumam.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane,
J.Sergejevs,
L.Vorobjova; PRET –
“2”balsis I.Bernats, M.Jaunups; ATTURAS –“4”balsis A.Šica, S.Rozīte,
A.Freimane, A.Blaus,
Dome nolemj:
1. Veikt grozījumus lokālplānojuma darba uzdevumā Nr. LP-2016-3 (Pielikums),
izslēdzot 4.3.punktu.
2. Piecu darbdienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās publicēt lēmumu teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā un Inčukalna novada pašvaldības
mājaslapā www.incukalns.lv.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.pantu un 79.pantu 1.daļu.,
lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A, LV – 1007.

32. §.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 16-0006/2016, kas noslēgts starp
Inčukalna novada domi un personu, personas kods: xxxxxx-xxxxx.
3. Uzdot personai, personas kods:xxxxxx xxxxx, viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 16-0006/2016.
Lēmums sēdes protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības informācija.

33. §.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
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Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts starp SIA “Vangažu
namsaimnieks” un personu, personas kods: xxxxxx-xxxxx.
2. Uzdot SIA “Vangažu namsaimnieks” pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar
personu uz 6 mēn. un vienošanās kopiju par līguma pagarināšanu iesniegt Inčukalna
novada domē;
3. Uzdot par pienākumu personai, personas kods:xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā
no šī lēmuma pieņemšanas dienas pagarināt līgumu ar SIA “Vangažu namsaimnieks”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.p. un 79.p. pirmo daļu, šo lēmumu viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt rajona Administratīvajā tiesā
(Rīgā, Baldones ielā 1a, LV-1007), iesniedzot rakstveida vai mutvārdu iesniegumu.
Lēmums sēdes protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības informācija.
34. §.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts starp SIA “Vangažu
namsaimnieks” un personu, personas kods: xxxxxx-xxxxx.
2.Uzdot SIA “Vangažu namsaimnieks” pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar
personu uz
1 gadu
un vienošanās kopiju par līguma pagarināšanu iesniegt
Inčukalna novada domē;
3.Uzdot par pienākumu personai, personas kods:xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā
no šī lēmuma pieņemšanas dienas pagarināt līgumu ar SIA “Vangažu namsaimnieks”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.p. un 79.p. pirmo daļu, šo lēmumu viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt rajona Administratīvajā tiesā
(Rīgā, Baldones ielā 1a, LV-1007), iesniedzot rakstveida vai mutvārdu iesniegumu.
Lēmums sēdes protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības informācija.

35. §.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
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Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts starp SIA “Vangažu
namsaimnieks” un personu, personas kods: xxxxxx-xxxxx.
2. Uzdot SIA “Vangažu namsaimnieks” pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar
personu uz 4 mēn. un vienošanās kopiju par līguma pagarināšanu iesniegt Inčukalna
novada domē;
3. Uzdot par pienākumu personai, personas kods:xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā
no šī lēmuma pieņemšanas dienas pagarināt līgumu ar SIA “Vangažu namsaimnieks”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.p. un 79.p. pirmo daļu, šo lēmumu viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt rajona Administratīvajā tiesā
(Rīgā, Baldones ielā 1a, LV-1007), iesniedzot rakstveida vai mutvārdu iesniegumu.
Lēmums sēdes protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības informācija.

36. §.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa izīrēšanu ar personu, personas
kods:xxxxxx-xxxxx uz 6 mēn.
2. Uzdot SIA “Vangažu namsaimnieks” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar
personu, personas kods:xxxxxx-xxxxx uz 6 mēn., un līgumā iekļaujot punktu “Īrnieka
ģimenes loceklis: personas kods:xxxxxx-xxxxx;
3. Uzdot SIA “Vangažus avots” noslēgt līgumu par ūdens piegādes un kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un parāda atmaksas grafiku ar
personu, personas
kods:xxxxxx-xxxxx
4. Uzdot par pienākumu personai, personas kods:xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā
no šī lēmuma pieņemšanas dienas, noslēgt līgumu ar SIA “Vangažu namsaimnieks”,
SIA “Vangažu avots” un ar citiem pakalpojuma sniedzējiem un līgumu kopijas
iesniegt Inčukalna novada domē.
Lēmums sēdes protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības informācija.
37. §.Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvoklim Nr.4, “Saules”, Griķi,
Inčukalna novads.
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Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr.4, “Saules” 1, Griķos, Inčukalna
novadā.
38. §.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko

Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Uzņemt dzīvokļu rindā sociālo dzīvokļu grupā personu, personas kods:xxxxxxxxxxxx.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.p. un 79.p. pirmo daļu, šo lēmumu viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt rajona Administratīvajā tiesā
(Rīgā, Baldones ielā 1a, LV-1007), iesniedzot rakstveida vai mutvārdu iesniegumu.
39. §.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Izīrēt sociālo dzīvokli personai, personas kods: xxxxxx-xxxxx;
2.Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram slēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu
ar personu, personas kods:xxxxxx-xxxxx, par sociālā dzīvokļa izīrēšanu uz sešiem
mēnešiem;
3.Uzlikt par pienākumu personai, personas kods:xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā,
no šī lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar Inčukalna
novada domi, kā arī līgumus ar pārējiem pakalpojumu sniedzējiem, un noslēgto
līgumu kopijas iesniegt Inčukalna novada domē. Deklarēt savu dzīvesvietu piešķirtajā
dzīvoklī.
4.Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt Inčukalna novada domes Sociālajam dienestam.
Lēmums sēdes protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības informācija.
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Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.p. un 79.p. pirmo daļu, šo lēmumu viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt rajona Administratīvajā tiesā
(Rīgā, Baldones ielā 1a, LV-1007), iesniedzot rakstveida vai mutvārdu iesniegumu.
40. §.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Uzņemt personu, personas kods:xxxxxx-xxxxxx, personu, personas kods:xxxxxxxxxxx, personu, personas kods:xxxxxx-xxxxx, personu, personas kods:xxxxxx-xxxxx
un personu, personas kods:xxxxxx-xxxxx rindā dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu
lielāku līdzvērtīgu dzīvojamo telpu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.p. un 79.p.1.d., šo lēmumu viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt rajona Administratīvajā tiesā
(Rīgā, Baldones ielā 10, LV-1007), iesniedzot rakstveida vai mutvārdu iesniegumu.

41. §.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko

A.Nalivaiko lūdz balsot par komunālās komitejas lēmumu.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, L.Vorobjova; PRET
–nav; ATTURAS –“4”balsis J.Sergejevs, A.Šica, I.Bernats, S.Rozīte,
Dome nolemj:
Neuzņemt dzīvokļu rindā sociālo dzīvokļu grupā personu, personas kods:xxxxxxxxxxxx.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.p. un 79.p. pirmo daļu, šo lēmumu viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt rajona Administratīvajā tiesā
(Rīgā, Baldones ielā 1a, LV-1007), iesniedzot rakstveida vai mutvārdu iesniegumu.
42. §.Par SIA „Vangažu Ambulance” iesniegumu.
Ziņo: A.Nalivaiko
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Inčukalna novada dome ir saņēmusi SIA „Vangažu Ambulance” iesniegumu
(reģistrācijas Nr.1406/3-4.3), kurā lūdz veikt izmaiņas 2009.gada 2.martā noslēgtajā
neapdzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.18/2009 par telpu Parka ielā 2, Vangažos
iznomāšanu, un sakarā ar ilgstošu stomatoloģijas kabineta telpu neizmantošanu
zobārsta trūkuma dēļ, samazināt ambulances vajadzībām izmantoto telpu kopējo
platību par 46,4 m2 .
2011.gada 16.februāra Noteikumu par Inčukalna novada pašvaldības
nedzīvojamo telpu nomu 2.5.apakšpunkts nosaka, ka, ja koplietošanas telpas izmanto
vairāki nomnieki, nomas maksa par tām aprēķināma proporcionāli sadalot
izmantojamās koplietošanas telpas uz visiem telpu nomniekiem vai izmantotājiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto,
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Veikt izmaiņas 2009.gada 2.martā ar SIA „Vangažu Ambulance” noslēgtajā
neapdzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 18/2009, un izteikt līguma 1.1.apakšpunktu
šādā redakcijā:
„1.1. IZNOMĀTĀJS nodod NOMNIEKAM par maksu, bet NOMNIEKS saņem
nomā IZNOMĀTĀJA īpašumā esošās telpas Nr.16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 66 un 69 183,3 m2 platībā, kā arī koplietošanas telpas 30,9 m2, Vangažos,
Parka ielā Nr. 2 ārstniecisko un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai.
2.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam veikt izmaiņas
līgumā par telpas nomu.

43. §.Par SIA „Dr. Oltes zobārstniecība” iesniegumu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Inčukalna novada dome ir saņēmusi SIA „Dr. Oltes zobārstniecība”
iesniegumu (reģistrācijas Nr.1449/3-4), kurā lūdz iznomāt Inčukalna novada domei
piederošās telpas Parka ielā 2, Vangažos, zobārstniecības prakses vajadzībām.
Ēkā Parka ielā 2, Vangažos, zobārstniecības prakses vajadzībām ir piemērotas
telpas Nr. 62, 63, 64, 65.
Saskaņā ar 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.punktu, ka
noteikumu 2., 3. un 4.nodaļas normas nepiemēro, ja pašvaldības manta tiek iznomāta
sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai saskaņā ar pašvaldību domes
apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi.
2011.gada 16.februāra Noteikumu par Inčukalna novada pašvaldības
nedzīvojamo telpu nomu 2.2.4.apakšpunkts nosaka, ka nomas maksas likme telpām,
kuras iznomā veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai (bez PVN) mēnesī ir EUR
0,71 par vienu kvadrātmetru.
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Noteikumu 2.5.apakšpunkts nosaka, ka, ja koplietošanas telpas izmanto
vairāki nomnieki, nomas maksa par tām aprēķināma proporcionāli sadalot
izmantojamās koplietošanas telpas uz visiem telpu nomniekiem vai izmantotājiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6.punktu, ka pašvaldībām ir jānodrošina veselības aprūpes
pieejamība,
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Iznomāt SIA „Dr. Oltes zobārstniecība” telpas Nr. 62, 63, 64, 65 46,4 m2 platībā
un koplietošanās telpas 7,8 m2 platībā Parka ielā 2, Vangažos, zobārstniecības
prakses vajadzībām:
1.1.Nomas maksa EUR 0,71 par vienu kvadrātmetru + PVN;
1.2.
Papildus nomas maksai tiek maksāts par siltumenerģijas,
elektroenerģijas patēriņu, ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem, teritorijas
uzkopšanu, atkritumiem,
mikroklimatu, kā arī likumos noteiktos nodokļus
proporcionāli iznomāto telpu platībai;
1.3.
Līguma darbības termiņš ir no 2018.gada 1.janvāra līdz 2027.gada
31.decembrim.
1.4.
Līdz 2017.gada 31.jūlijam uzsākt zobārstniecības prakses darbību.
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu SIA „Dr. Oltes
zobārstniecība” (reģistrācijas Nr.40103935598) par telpu Parka ielā 2, Vangažos
nomu.
44. §.Par telpas nomas līguma pagarināšanu ar Vangažu Kristus apskaidrošanas
pareizticīgo baznīcu.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Pagarināt telpu nomas līgumu ar Vangažu Kristus apskaidrošanas pareizticīgo
baznīcu par telpu Gaujas ielā 2, Vangažos izmantošanu katru pirmo un trešo svētdienu
no plkst.9.00. līdz.13.00. un katru otro un ceturto svētdienu no plkst.10.00. līdz 12.00.
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam veikt izmaiņas
līgumā par telpas nomu, un noteikt, ka līgums darbojas līdz 2018.gada 31.decembrim.
3.Uzdot Vangažu vidusskolas direktorei I.Kalniņai kontrolēt līguma nosacījumu par
telpu izmantošanu ievērošanu.
45. §. Par nolikuma „Par amatnieku – mājražotāju un pārtikas produktu
izbraukuma tirdzniecības pakalpojumu sniegšanu Ziemassvētku tirdziņā
pie Vangažu kultūras nama ” apstiprināšanu.
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Ziņo: A.Nalivaiko
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.punkts nosaka, ka ar pašvaldību saskaņojama ielu tirdzniecība.
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 lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt nolikumu „Par amatnieku – mājražotāju un pārtikas
produktu izbraukuma tirdzniecības pakalpojumu sniegšanu Ziemassvētku tirdziņā pie
Vangažu kultūras nama”.
2.
Publicēt konkursa nolikumu Inčukalna novada pašvaldības portālā
www.incukalns.lv.
46.Par telpas nomas līguma pagarināšanu ar personu.

Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Liepiņš, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, S.Rozīte,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Noslēgt telpu nomas līgumu par telpu Vangažu kultūras namā, Gaujas iela 12, Vangaži,
Inčukalna novads, LV-2136 iznomāšanu ikdienas grafiku saskaņojot ar Kultūras nama
vadītāju I.Zirni, nosakot telpu nomas maksu EUR 2.50 /stundā +PVN.
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam noslēgt jaunu līgumu par
telpu nomu, un noteikt, ka līgums darbojas no 2018.gada 3.janvāra līdz 2018.gada 31.maijam
un no 2018.gada 1.septembra līdz 31.decembrim.
3. Paredzēt, ka katras nedēļas pirmajā darba dienā iesniedz uzskaiti par faktiski nomāto telpu
laikiem iepriekšējā nedēļā, kas saskaņots ar Vangažu kultūras nama vadītāju I.Zirni.
3.Uzdot Vangažu Kultūras nama vadītājai I.Zirnei kontrolēt līguma nosacījumu par telpu
izmantošanu ievērošanu.
Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite.
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Sēdi slēdz plkst.15.30

Sēdes vadītājs

(paraksts)

A.NALIVAIKO

29.12.2017.

Protokolēja

(paraksts)

I.RAFELDE

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 48.panta otro daļu, netiek parakstīts
domes lēmuma Nr.11-13.§.
Domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko
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