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

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 16
Inčukalna novadā, Vangažos, Meža iela 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

2018. gada 21.novembrī

Sēdē piedalās domes deputāti: I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova;
S.Rozīte – nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ
Sēdē piedalās:
O.Kalniņš – Izpilddirektors
J.Jakubovskis – Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs
I.Igale – Juriste
M.Hofmanis – Būvvaldes vadītājs
S.Veinberga – Zemes ierīkotāja
M.Onskulis – dzīvojamā fonda pārvaldnieks
M.Pozņaks – Sabiedrisko attiecieību daļas vadītājs
Darba kārtība:
I.Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jautājumu komitejā izskatītie jautājumi
(ziņo J.Bunkus):
1. Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā.
2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības

iestādes apmeklējumam
Par naudas balvu personai.
Par naudas balvu personai.
Par nodibinājuma “Sibīrijas bērni” iesniegumu.
Par Inčukalna novada pašvaldības Inčukalna stadiona Iekšējās kārtības
noteikumu apstiprināšanu.
7. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biedrību “Latvijas Samariešu
apvienība”
8. Par dalību Latvijas novadu dienās Vitebskā
3.
4.
5.
6.
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9. Par sadarbības līgumu ar Hlibokajes rajonu Baltkrievijā
10. Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2015.gada18.februāra

saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”.
II.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā izskatītie
jautājumi (ziņo I.Bernats).
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes iznomāšanu.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Par adreses piešķiršanu.
Par rezerves zemes fonda zemes nomu.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu.
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu.
20. Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda.
21. Par adrešu precizēšanu.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

III.Komunālo jautājumu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Cīrulnieks).
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Par personu iesniegumu izskatīšanu.
Par personu iesniegumu izskatīšanu.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Par personas iesniegumu.
Par biedrības “Livintegro” iesniegumu.
Par SIA “001A”(MC Alfa-mācību centrs) iesniegumu.
Par SIA “001A”(MC Alfa-mācību centrs) iesniegumu.
Par AS “Conexus Baltic Grid” iesniegumu.
Par izmaiņām 2010.gada 17.februāra Inčukalna novada domes lēmumā
Nr.5-27.§ „Par telpas Gaujas ielā 12, Vangažos iznomāšanu personai.
35. Par izmaiņām 2018.gada 15.augusta Inčukalna novada domes lēmumā
Nr.13-21.§ „Par telpas nomas līguma noslēgšanu ar personu. ”
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Nalivaiko).
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personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu
labprātīgu izpildi.
Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu
labprātīgu izpildi.
Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu
labprātīgu izpildi.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
Par Inčukalns novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu.
Par ceļa izdevumu uz skolu apmaksu personai.
Par naudas balvas piešķiršanu Inčukalna novada domes izpilddirektoram
Par naudas balvas piešķiršanu Inčukalna novada domes priekšsēdētāja
vietniecei
Par naudas balvas piešķiršanu Inčukalna novada domes priekšsēdētājam.

36. Par
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

M.Onskulis- informatīvs materiāls par mājām “Eglītes” .
Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite
A.Nalivaiko – priekšlikums pievienot domes sēdē izskatīšanai divus jautājumus:
Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vangažu Ambulance” sākuma slēguma
finanšu pārskata un sabiedrības mantas sadales plāna apstiprināšanu.
Par līdzfinansējumu projektam ūdens ieguves urbuma ierīkošanu ēkām Meža miers 1,
Meža miers 2 un Meža miers 3.
J.Sergejevs – priekšlikums izņemt no darba kārtības 10. un 33. jautājumus, nav visi
dokumenti, atgriezt atkārtotai izskatīšanai.
A.Nalivaiko – lūdzu balsot par jauno darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Apstiprināt jauno darba kārtību.
1. Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā.
2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības

iestādes apmeklējumam
Par naudas balvu personai.
Par naudas balvu personai.
Par nodibinājuma “Sibīrijas bērni” iesniegumu.
Par Inčukalna novada pašvaldības Inčukalna stadiona Iekšējās kārtības
noteikumu apstiprināšanu.
7. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biedrību “Latvijas Samariešu
apvienība”
8. Par dalību Latvijas novadu dienās Vitebskā
9. Par sadarbības līgumu ar Hlibokajes rajonu Baltkrievijā
3.
4.
5.
6.
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II.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā izskatītie
jautājumi (ziņo I.Bernats).
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes iznomāšanu.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Par adreses piešķiršanu.
Par rezerves zemes fonda zemes nomu.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu.
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu.
19. Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda.
20. Par adrešu precizēšanu.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

III.Komunālo jautājumu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Cīrulnieks).
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Par personu iesniegumu izskatīšanu.
Par personu iesniegumu izskatīšanu.
Par personu iesnieguma izskatīšanu.
Par personas iesniegumu.
Par biedrības “Livintegro” iesniegumu.
Par SIA “001A”(MC Alfa-mācību centrs) iesniegumu.
Par SIA “001A”(MC Alfa-mācību centrs) iesniegumu.
Par izmaiņām 2010.gada 17.februāra Inčukalna novada domes lēmumā
Nr.5-27.§ „Par telpas Gaujas ielā 12, Vangažos iznomāšanu personai.
33. Par izmaiņām 2018.gada 15.augusta Inčukalna novada domes lēmumā
Nr.13-21.§ „Par telpas nomas līguma noslēgšanu ar personu.”
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Nalivaiko).
personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu
labprātīgu izpildi.
Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu
labprātīgu izpildi.
Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu
labprātīgu izpildi.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzešanu.
Par Inčukalns novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu.
Par ceļa izdevumu uz skolu apmaksu personai.
Par naudas balvas piešķiršanu Inčukalna novada domes izpilddirektoram
Par naudas balvas piešķiršanu Inčukalna novada domes priekšsēdētāja
vietniecei

34. Par
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
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42. Par naudas balvas piešķiršanu Inčukalna novada domes priekšsēdētājam.
43. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vangažu Ambulance” sākuma

slēguma finanšu pārskata un sabiedrības mantas sadales plāna
apstiprināšanu
44. Par līdzfinansējumu projektam ūdens ieguves urbuma ierīkošanu ēkām
Meža miers 1, Meža miers 2 un Meža miers 3
M.Onskulis- informatīvs materiāls par mājām “Eglītes” .
Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite

1. §. Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
nolikumā.
Ziņo: J.Bunkus
Inčukalna novada dome ir saņēmusi Pierīgas izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes iesniegumu ar lūgumu dibinātājpašvaldību domēm izskatīt jautājumu par
grozījumu veikšanu pārvaldes nolikumā.
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir
dibināta 2009.gada kā Pierīgas reģiona Ādažu novada, Babītes novada, Baldones novada,
Garkalnes novada, Krimuldas novada, Inčukalna novada, Mālpils novada, Mārupes
novada, Ropažu novada, Saulkrastu novada, Sējas novada, Siguldas novada, Stopiņu
novada, (turpmāk tekstā – dibinātāji) pašvaldību dibināta patstāvīga kopīgās sadarbības
iestāde, lai veiktu dibinātājiem kopīgus uzdevumus, organizētu un sniegtu pakalpojumus
izglītības, kultūras un sporta jomā.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 99.pantu kopīgu uzdevumu risināšanai
pašvaldības, savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgas iestādes. Šādas iestādes
darbojas uz attiecīgo domju apstiprināta nolikuma pamata. Nolikums nosaka
pašvaldību kopīgās iestādes (turpmāk — kopīgā iestāde) kompetenci, tās
finansēšanas, uzraudzības, likvidēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā notiek izstāšanās
no kopīgās iestādes, un citus pašvaldību kopīgās iestādes darbības jautājumus.
Saskaņā ar Pārvaldes nolikuma 8. sadaļas 2. punktu jebkādi grozījumi un
papildinājumi nolikumā var tikt izdarīti tikai vienojoties visiem dibinātājiem un tie
tiek apstiprināti tādā pašā kārtībā, kā tiek apstiprināts šis nolikums. Grozījumi stājas
spēkā pēc tam, kad tos ir apstiprinājuši visi dibinātāji.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Pierīgas izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes nolikuma 8.sadaļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 99.pantu,
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –“1”balss – I.Bernats,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt šādus grozījumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes nolikumā:
1.1.
Grozīt 2.sadaļas 2.1.7.1.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
„2.1.7.1. informēt dibinātājpašvaldību izglītības iestādes par valsts finansēto
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu piedāvājumu,
nepieciešamības gadījumā komplektējot mācību grupas;”
1.2.
Grozīt 2.sadaļas 2.1.7.2.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
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„2.1.7.2. saskaņot dibinātājpašvaldību izglītības iestāžu iesniegtās pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides programmas;”
1.3.
Grozīt 2.sadaļas 2.1.7.3.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
„2.1.7.3. izstrādāt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas,
izsniedzot apliecinājumus par programmas apguvi;”
1.4.
Grozīt 5.sadaļas 2.punktu un izteikt šādā redakcijā:
„2. Dibinātāju līdzdalības maksājuma daļa tiek aprēķināta no pašvaldībā deklarēto
iedzīvotāju skaita pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem datiem uz
esošā kalendārā gada 1.jūliju, pēc principa:
2.1. ja pašvaldībā ir no 1000 līdz 5000 deklarēto iedzīvotāju maksājums ir
2.10 EURO (divi euro un 10 centi) par deklarēto personu;
2.2. par katru nākamo iedzīvotāju, sākot no 5001, maksājuma apmērs ir 1.56
EURO (viens euro un 56 centi) par deklarēto personu.”.
2.
Par pieņemto lēmumu līdz 2018.gada 30.novembrim informēt Pierīgas
izglītības, kultūras un sporta pārvaldi, nosūtot uz e-adresi: olgerts.lejnieks@iksp.lv.
2.§. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas
izglītības iestādes apmeklējumam.
Ziņo: J.Bunkus
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt personai, personas kods xxxxxxxxxxx līdzfinansējumu
EUR 219,60 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 2018.gada 10.decembra uz laiku, līdz persona tiek uzņemta
attiecīgajā pašvaldības finansētā izglītības iestādē, ja līguma slēgšanas laikā privātajai
pirmskolas izglītības iestādei nav nodokļu parāda Publisko iepirkumu likuma izpratnē.
3.
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.
Lēmums sēdes protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības informācija.
3.§. Par naudas balvu personai.
Ziņo: J.Bunkus
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
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Piešķirt personai naudas balvu par Latvijas čempionātā svaru stieņa spiešanā
guļus izcīnīto 1.vietu EUR 100,00 apmērā no sportam paredzētiem līdzekļiem.
4.§. Par naudas balvu personai.
Ziņo: J.Bunkus
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Piešķirt personai naudas balvu par Latvijas čempionātā klasiskajā spēka trīscīņā
izcīnīto 1.vietu EUR 100,00 apmērā no sportam paredzētiem līdzekļiem.
5.§. Par nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” iesniegumu.
Ziņo: J.Bunkus
Inčukalna novada dome ir saņēmusi nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni”
iesniegumu (reģistrācijas Nr.ND/3-4.2/18/SJ-1493) ar lūgumu 2019.gada pašvaldības
budžetā paredzēt finansējumu projektiem – konferencei un koncertam „Aizvestajiem”
par godu 1941.gadā izsūtīto piemiņai, bērnu zīmējumu-sacerējumu konkursa
organizēšanai, filmas „Tālie Austrumi, Zeja, Sivaki un Vladivastoka” montāžai,
ekspedīcijas uz Tomskas apgabalu organizēšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 6.punktu, ka pašvaldībai ir pienākums atbilstoši apstiprinātajam
pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, 21.
panta otro daļu, ka domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem,
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Ieplānot 2019.gada pašvaldības budžetā finanšu līdzekļus EUR 150,apmērā nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” projektu konferencei un koncertam
„Aizvestajiem” par godu 1941.gadā izsūtīto piemiņai, bērnu zīmējumu-sacerējumu
konkursa organizēšanai, filmas „Tālie Austrumi, Zeja, Sivaki un Vladivastoka”
montāžai, ekspedīcijas uz Tomskas apgabalu organizēšanas finansiālam atbalstam.
2.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
6.§. Par Inčukalna novada pašvaldības Inčukalna stadiona
Iekšējās kārtības noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: J.Bunkus
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Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka,
publiskas personas orgāns un amatpersona savas kompetences ietvaros var izdot
iekšējos normatīvos aktus par: pārvaldes lēmuma pieņemšanas procedūru, pārvaldes
amatpersonu un citu darbinieku pienākumu pildīšanu, uzvedības noteikumiem, darba
aizsardzību iestādē, kā arī citiem jautājumiem, kas attiecas uz iestādes darbību
(iekšējie noteikumi).
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos
aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas).
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –“2”balsis – I.Bernats, J.Sergejevs,
Dome nolemj:
Apstiprināt Inčukalna novada pašvaldības Inčukalna stadiona Iekšējās kārtības
noteikumus.
Noteikumi pielikumā uz 3 lapām.
7.§. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biedrību “Latvijas Samariešu
apvienība”.
Ziņo: J.Bunkus
Pamatojoties uz nepieciešamību Inčukalna novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā nodrošināt sociālo pakalpojumu – aprūpi mājās pilngadīgām
personām, nodrošinot personas pamatvajadzību apmierināšanu, palīdzību mājas darbu
veikšanā un personiskajā aprūpē personas dzīvesvietā Inčukalna novadā (turpmāk –
pārvaldes uzdevums), un saskaņā ar:
 likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka viena
no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo
palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli
mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos,
bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un
audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.),
 likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka no katras
autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt
privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas
kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums,
 likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka publiska
persona var deleģēt privātpersonai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona
attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk,
 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
privātpersonai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par
pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, reputāciju,
resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus,
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Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu, kas paredz, ka lēmumā par
deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas
noteikumus,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta piekto daļu, kas noteic, ka informāciju
par iestādes deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem, kā arī deleģēšanas līgumu piecu
darbdienu laikā no deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas publicē attiecīgās
iestādes mājaslapā internetā vai, ja tas noteikts tiesību aktā, augstākas iestādes
mājaslapā internetā,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu, kas
paredz, ka pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu,
ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus
sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.panta 2.punktu, kas noteic,
ka Pašvaldības sociālais dienests sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to
sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi,
audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem,
invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem
un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 18.pantu, kas nosaka, ka
sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes
nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar
nodrošināt pati saviem spēkiem,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 23.panta trešo daļu, kas
paredz, ja persona dzīvo viena vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi
vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt tai
nepieciešamo aprūpi, personai ir tiesības saņemt sociālās aprūpes pakalpojumu,
Inčukalna novada pašvaldības 2018.gada 21.februāra saistošo noteikumu
Nr. 2/2018 (protokols Nr. 4-5§) “Sociālie pakalpojumi Inčukalna novadā”
5.4.apakšpunktu Inčukalna novada Sociālais dienests nodrošina vai organizē šādus
sociālos pakalpojumus: aprūpe mājās pakalpojumus,
Publisko iepirkumu likuma 10.panta otrā daļa noteic, ka Pasūtītājs ir tiesīgs
nepiemērot šo likumu publiskam pakalpojuma līgumam, kura priekšmets atbilst
kādam no šā likuma 2. pielikuma sadaļā "Veselības, sociālie un saistītie
pakalpojumi" minētajiem CPV kodiem, ja tā paredzamā līgumcena ir mazāka par
750 000 euro,

un ņemot vērā, ka:
 biedrība „Latvijas Samariešu apvienība”, reģistrācijas Nr.40008001803 (turpmāk
– Biedrība) ir sabiedriskā labuma organizācija (statuss piešķirts ar Valsts
ieņēmumu dienesta 2005.gada 20.maija lēmumu Nr.122), kas dibināta 1992.gada
12.septembrī. Biedrības galvenie darbības mērķi saskaņā ar statūtiem, kas
apstiprināti 2011.gada 22.februārī, ir veicināt sabiedrības sociālo integrāciju,
savstarpējo palīdzību, atbildību un līdzatbildību, pilnveidot sociālās un veselības
aprūpes iespējas nodrošinājumu, dažādību un pieejamību veidojot, attīstot un
sniedzot sociālās un veselības aprūpes pakalpojumus. Lai sasniegtu minētos
mērķus, biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” darbojas vairākās jomās, un kā
viena no pamatdarbības jomām ir sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšana, tai skaitā valsts un pašvaldību iestādēm, pamatojoties uz
deleģēšanas līgumiem,
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biedrībai ir vairāk nekā 16 gadu pieredze tādu sociālo pakalpojumu sniegšanā kā
aprūpe mājās, sociālās aprūpes centra pakalpojuma, naktspatversmes
pakalpojuma, krīzes centra bērniem un sievietēm pakalpojuma, ģimenes asistenta
pakalpojuma realizācijā. Biedrība ir reģistrēta kā attiecīgo sociālo pakalpojumu
sniedzējs Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un tā nodarbina vairāk nekā 600
algotus darbiniekus,
 biedrībai ir atbilstoši apmācīti darbinieki, speciāls aprīkojums, kā arī pieredze
sociālā pakalpojuma – aprūpe mājās nodrošināšanā,
 Inčukalna novada Sociālajam dienestam ir pozitīva pieredze sadarbībā ar biedrību
aprūpe mājās pakalpojumu nodrošināšanā,
secināms, ka pārvaldes uzdevuma deleģēšana ir pieļaujama, jo biedrība “Latvijas
Samariešu apvienība” pārvaldes uzdevumu var veikt efektīvāk un sekmīgāk, nekā
Inčukalna novada pašvaldība.
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas noteikumi ir iekļauti deleģēšanas līguma
projektā, kas pievienots lēmumam pielikumā.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav;
ATTURAS –“3”balsis – I.Bernats, M.Jaunups, A.Freimane, balsojumā nepiedalās
J.Sergejevs,
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:
1.1. aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu pamatvajadzību apmierināšanai
personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt;
1.2. „Drošības poga” pakalpojumu – nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu
atbalstu un palīdzību 24 h diennaktī.
2. slēgt lēmuma 1.punktā noteikto deleģēšanas līgumu uz laika periodu no 2019.gada
1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim;
3. pilnvarot Inčukalna novada domes izpilddirektoru noslēgt lēmuma 1.punktā
noteikto deleģēšanas līgumu;
4. uzdot līguma izpildes pārraudzību un kontroli veikt Inčukalna novada Sociālajam
dienestam;
5. Uzdot Inčukalna novada domes Kancelejai informēt par noslēgto līgumu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju;
6. Uzdot Inčukalna novada domes Sabiedrisko attiecību daļas vadītājam nodrošināt
informācijas par noslēgto deleģēšanas līgumu publicēšanu pašvaldības tīmekļa
vietnē www.incukalns.lv atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām.
Pielikumā deleģēšanas līgums uz 7 lapām.
8.§. Par dalību Latvijas novadu dienās Vitebskā.
Ziņo: J.Bunkus
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Inčukalna novada domē saņemta Latvijas pašvaldību savienības vēstule ar
aicinājumu Inčukalna pašvaldības domes pārstāvjiem piedalīties Latvijas novadu
dienās Vitebskā , Baltkrievijā 2018.gada 29.novembrī.
Pasākumu Latvijas valsts 100-gades pasākumu ietvaros organizē Latvijas
Republikas konsulāts Vitebskā.
Tas būs nozīmīgākais Latvijas valsts 100-gades pasākums Vitebskas apgabalā,
popularizējot Latviju un radot papildu iespējas sadarbībai starp Latviju un
Baltkrieviju, veicinot ekonomisko, kultūras, izglītības un sporta, kā arī abu valstu
pašvaldību sadarbību.
Latvijas 100-gades pasākumu ietvaros, konsulāts Vitebskā redz unikālu
iespēju organizēt pasākumu kopumu, kuru pievienotā vērtība būtu Latvijas
popularizēšana Vitebskas apgabalā, kā arī radītu papildus iespējas sadarbības
organizēšanai starp Latviju un Baltkrieviju, veicinot ekonomisko sadarbību, kultūras,
sporta un izglītības, kā arī pašvaldību sadarbību.
Latvijas 100-gades svinības, kā unikāls formāts, ļaus pievērst būtiski lielāku
uzmanību pasākuma norisei Vitebskas apgabalā un dos iespēju parādīt Latvijas
sasniegumus dažādās jomās. Kopumā, pasākuma norise tiek definēta kā nozīmīgākais
100-gades pasākums Vitebskas apgabalā.
Pamatojoties uz 2015.gada 15.aprīļa Inčukalna novada domes noteikumiem
Nr.2/2015 „Par Inčukalna novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
komandējumiem un darba braucieniem” 7.1.apakšpunktu, ka komandējums domes
priekšsēdētājam, vietniekam un deputātiem tiek noformēts ar domes lēmumu, un
saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 „Kārtība,
kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”,
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –“3”balsis – A.Blaus, M.Jaunups, I.Bernats,
Dome nolemj:
1.
Komandēt Inčukalna novada domes priekšsēdētāju Aivaru Nalivaiko
un priekšsēdētāja vietnieci Ludmilu Vorobjovu piedalīties Latvijas novadu dienās
Vitebskā , Baltkrievijā no 2018.gada 27.novembra līdz 2018.gada 30.novembrim.
2.
Uzdod Inčukalna novada Finanšu daļai, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem saistītie izdevumi” 8.1., 8.2., 8.4., 8.11.apakšpunktiem, aprēķināt un
atlīdzināt dienas naudu, ceļa (transporta) izdevumus, izdevumus par viesnīcu,
izdevumus, kas saistīti ar apdrošināšanas polises iegādi.
9.§. Par sadarbības līgumu ar Hlibokajes rajonu Baltkrievijā.
Ziņo: J.Bunkus
2018. gada 29. novembrī Vitebskā (Baltkrievijā) tiek organizētas “Latvijas
novadu dienas Vitebskā”.
Tā kā Vitebskas apgabala pašvaldības jau aktīvi sāk meklēt sadarbības iespējas
ar daudzām ES dalībvalstu pašvaldībām, Inčukalna novada dome ir saņēmusi
Hlibokajes rajona deputātu padomes (Balkrievija) priekšlikumu slēgt sadarbības
līgumu.
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Hlibokajes rajons ir viens no visstraujāk attīstītajiem Vitebskas apgabala
reģioniem. Tas tika izveidots 1940. gada 15. janvārī, kas atrodas Baltkrievijas
ziemeļrietumu daļā Vitebskas apgabala dienvidrietumos. Apgabala centrs ir
Hlibokajes pilsēta, kas atrodas 176 kilometru attālumā no Baltkrievijas Republikas
galvaspilsētas, Minska, un 187 kilometrus no reģiona centra - Vitebskas pilsētas.
Administratīvi rajons ir sadalīts 13 ciemata padomēs, Hlibokajes pilsētā un
pilsētas ciematā Podsvilie.
Reģiona kopējā platība ir aptuveni 176 tūkstoši hektāru.
Hlibokajes rajona iedzīvotāju skaits ir 41043 cilvēki, pilsētā dzīvo 20352
cilvēki, laukos dzīvo 20691 cilvēku.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 97.pantu, ka pašvaldības un to
izveidotās biedrības var sadarboties ar citu valstu pašvaldībām un to apvienībām, ja
šāda sadarbība nav pretrunā ar sadarbības valstu likumdošanas aktiem un atbilst šo
valstu savstarpēji noslēgtajiem nolīgumiem,
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –“2”balsis – M.Jaunups, I.Bernats,
Dome nolemj:
1.
Slēgt sadarbības līgumu starp Inčukalna novada pašvaldības un
Hlibokajes rajona deputātu padomi (Balkrievija).
2.
Uzdot Inčukalna novada domes priekšsēdētājam Aivaram Nalivaiko
Inčukalna novada domes vārdā parakstīt sadarbības līgumu.
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes priekšsēdētājam
A.Nalivaiko.
10.§. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes iznomāšanu.
Ziņo: I.Bernats
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības personai uz ½ domājamās daļas apmērā
pastāvīgā lietošanā piešķirto īpašuma
Meža mierā, Inčukalna pagastā,
Inčukalna novadā, apbūvēto zemes vienību 0.2 ha platībā, ar kadastra
apzīmējumu 8064008xxxx.
2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8064008xxxx un platību 0.2 ha ½
domājamās daļas apmērā noteikt kā Inčukalna novada pašvaldībai piekritīgu.
3. Ierosināt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai kadastra datu
aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā.
4. Iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8064 008 xxxx, 0.2 ha
platībā, ½ domājamās daļas apmērā personai ēku uzturēšanai. Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis: 0601-individuālo dzīvojamo māju apbūve.
5. Noslēgt nomas līgumu ar personu uz 10 gadiem.
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11.§. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo: I.Bernats
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Iznomāt zemes vienības “Gaujēni”, Krustiņi, Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0665 daļu 0.1 ha platībā personai
mazdārziņa vajadzībām.

12.§. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo: I.Bernats
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Iznomāt zemes vienības “Mazdārziņi”, Vangaži, Inčukalna novads, ar
kadastra apzīmējumu 8017 003 0616 daļu 264 m2 platībā (dārziņa Nr.35)
mazdārziņa vajadzībām personai.
13.§. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo: I.Bernats
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Iznomāt zemes vienības Priežu iela 8, Vangaži, Inčukalna novads, ar
kadastra apzīmējumu 8017 004 0102 daļu 440 m2 platībā personai
mazdārziņa vajadzībām.
14.§. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
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Ziņo: I.Bernats
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Iznomāt zemes vienības Atmodas iela 6/5, Inčukalns, Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0651 daļu 0.03 ha
platībā personai mazdārziņa vajadzībām.

15.§. Par adreses piešķiršanu.
Ziņo: I.Bernats
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0xxxx 0.3330 ha
platībā un visām uz tās esošajām ēkām piešķirt vienotu adresi Priežu iela
xx, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141.
2. Likvidēt adresi Dzeņu iela x, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov.
(adreses kods 104827474).
16.§. Par rezerves zemes fonda zemes nomu.
Ziņo: I.Bernats
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Iznomāt personai zemes vienības Rūpniecības iela xx, Inčukalns, Inčukalna
pagasts, Inčukalna novads, ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0865 daļu
0.007 ha platībā pagaidu ēkas-metāla konstrukcijas garāžas, uzturēšanai.
17. §. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,
adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu.
Ziņo: I.Bernats
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Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8017 002 xxxx
sadalīšanai zemes ierīkotāja Reiņa Anģēna, sertifikāts Nr.BA-127,
izstrādāto un 2018.gada 23.oktobrī iesniegto zemes ierīcības projektu.
2. Zemes ierīcības projektā ar “1” apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8017 002 xxxx, ar platību 5.5596 ha, noteikt sekojošus
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
a. 0501- dabas pamatnes, parki, zaļās zonas, un citas rekreācijas nozīmes
objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa –
3.8116 ha;
b. 0702- trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve – 1.7480
ha.
3. Zemes ierīcības projektā ar “1” apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8017 002 xxxx saglabāt adresi Gaujas iela x, Vangaži,
Inčukalna novads (adreses kods 101073364).
4. Zemes ierīcības projektā ar “2” apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8017 002 xxxx, ar platību 0.7219 ha, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0903- valsts un pašvaldību pārvaldes
iestāžu apbūve, zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām noteikt adresi
Meža iela x, Vangaži, Inčukalna novads.
5. Vienu lēmuma eksemplāru kopā ar grafisko pielikumu nosūtīt SIA “Rīgas
mērniecības birojs” uz juridisko adresi Puškina iela 14, Rīga, LV-1050.
6. Vienu lēmuma eksemplāru kopā ar grafisko pielikumu nosūtīt LR Valsts
zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai uz oficiālo e-pasta adresi:
riga@vzd.gov.lv.

18.§. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,
adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu.
Ziņo: I.Bernats
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8017 002 xxxx
sadalīšanai zemes ierīkotāja Reiņa Anģēna, sertifikāts Nr.BA-127,
izstrādāto un 2018.gada 23.oktobrī iesniegto zemes ierīcības projektu.
2. Zemes ierīcības projektā ar “1” apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8017 002 xxxx, ar platību 1.3380 ha, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0901- izglītības un zinātnes iestāžu
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3.

4.

5.
6.

apbūve, un saglabāt adresi Gaujas iela x, Vangaži, Inčukalna novads
(adreses kods 101295291).
Zemes ierīcības projektā ar “2” apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8017 002 xxxx, ar platību 1.0237 ha, noteikt sekojošus
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
a. 0702- trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve – 0.2974
ha.
b. 0908- pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve – 0.7263 ha;
Zemes ierīcības projektā ar “2” apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8017 002 xxxx noteikt adresi Gaujas iela x, Vangaži,
Inčukalna novads.
Vienu lēmuma eksemplāru kopā ar grafisko pielikumu nosūtīt SIA “Rīgas
mērniecības birojs” uz juridisko adresi Puškina iela 14, Rīga, LV-1050.
Vienu lēmuma eksemplāru kopā ar grafisko pielikumu nosūtīt LR Valsts
zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai uz oficiālo e-pasta adresi:
riga@vzd.gov.lv.

19. §. Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda.
Ziņo: I.Bernats
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Nekustamo īpašumu Liepu iela 3, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, ar
kadastra numuru 8064 006 0617, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8064 006 0617 0.3049 ha platībā, ierakstīt zemesgrāmatā uz Inčukalna
novada pašvaldības vārda.

20.§. Par adrešu precizēšanu.
Ziņo: I.Bernats
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Apstiprināt adreses zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām un būvēm.
2.Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt LR Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai
nodaļai uz oficiālo e-pasta adresi riga@vzd.gov.lv.
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3.Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt katram nekustamā īpašuma īpašniekam uz
deklarēto adresi.

21.§. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 15-428/2015, kas noslēgts starp
Inčukalna novada domi un personu personas kods: xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa Nr.x,
Gaujaslīču ielā 29, Gaujā, Inčukalna novadā izīrēšanu, uz 3 mēnešiem.
Lēmums sēdes protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības informācija.

22.§. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
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, par dzīvokļa Nr. x, Gaujas
ielā 11, Vangažos, Inčukalna novadā izīrēšanu, uz 2 gadiem.

23.§. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
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, par dzīvokļa Nr. x,
Vidzemes ielā 12, Vangažos, Inčukalna novadā izīrēšanu, uz 6 mēnešiem.
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24.§. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt sociālā dzīvokļa Nr.x, Gaujaslīču ielā 3, Gaujā, Inčukalna novadā īres
līgumu ar personu, personas kods: xxxxxx-xxxxx, uz 6 mēnešiem.

25. Par personu iesniegumu izskatīšanu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš ,A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Atļaut personai, personas kods:xxxxxx-xxxxx īslaicīgi uz sešiem mēnešiem
iemitināt pašvaldības dzīvoklī Nr.x, Atmodas ielā 6/3, Inčukalnā, Inčukalna novadā
savu māti personu, personas kods:xxxxxx-xxxxx;

26.§. Par personu iesniegumu izskatīšanu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš ,A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Atļaut personai, personas kods:xxxxxx-xxxxx iemitināt pašvaldības dzīvoklī
Siguldas ielā 2-xx, Vangažos, Inčukalna novadā personu, personas kods:xxxxxxxxxxx;
27.§. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
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Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš ,A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Mainīt personas, personas kods:xxxxxx-xxxxx īrēto dzīvokli Siguldas ielā 2-xx,
Vangažos, Inčukalna novadā pret citu lielāku dzīvokli Smilšu ielā 1-xx, Vangažos,
Inčukalna novadā,
2.Izīrēt īres dzīvokli Smilšu ielā 1-xx, Vangažos, Inčukalna novadā personai personas
kods: xxxxxx-xxxxx uz 1 gadu.
28.§. Par personas iesniegumu.
Ziņo: A.Cīrulnieks

Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš ,A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Nodot telpu Nr. 6 Parka ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, iznomāšanai,
veicot mutisku izsoli.
2. Inčukalna novada domes Izsoles komisijai organizēt pašvaldības nekustamā
īpašuma izsoli un piedāvāt personai piedalīties izsolē.
29.§. Par biedrības „Livintegro” iesniegumu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš ,A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Slēgt ar biedrību „Livintegro” līgumu par Vangažu vidusskolas
zāles nomu no 2018.gada 21.novembra līdz 2019.gada 31.maijam.
2.
Maksa par telpu nomu tiek noteikta EUR 2,85 + PVN apmērā par
vienu stundu.
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
30.§. Par SIA „001A”(MC Alfa- mācību centrs) iesniegumu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
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Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš ,A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Iznomāt
SIA „001A”(MC Alfa- mācību centrs), reģistrācijas Nr.
40103929591, telpu PII „Jancis” interešu izglītības programmas „Programmēšanas un
robottehnikas pamati uz Lego bāzes” apguvei no 2018.gada 23.oktobra līdz 2019.gada
31.maijam un noteikt nomas maksu pat telpu nomu EUR 2,13 apmērā par vienu
stundu, bez PVN.
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam slēgt
līgumu ar SIA „001A”(MC Alfa- mācību centrs), reģistrācijas Nr. 40103929591.
3. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.

31.§. Par SIA „001A”(MC Alfa- mācību centrs) iesniegumu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Iznomāt SIA „001A”(MC Alfa- mācību centrs), reģistrācijas Nr.
40103929591, telpu Vangažu vidusskolā interešu izglītības programmas
„Programmēšanas un robottehnikas pamati uz Lego bāzes” apguvei no 2018.gada
2.oktobra līdz 2019.gada 31.maijam un noteikt nomas maksu pat telpu nomu EUR
2,85 apmērā par vienu stundu, bez PVN.
2.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam slēgt
līgumu ar SIA „001A”(MC Alfa- mācību centrs), reģistrācijas Nr. 40103929591.
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
32.§. Par izmaiņām 2010.gada 17.februāra Inčukalna novada domes lēmumā
Nr.5-27.§ „Par telpas Gaujas ielā 12, Vangažos iznomāšanu personai”.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Veikt izmaiņas 2010.gada 17.februāra Inčukalna novada domes
lēmumā Nr.5-27.§ „Par telpas Gaujas ielā 12, Vangažos iznomāšanu personai”.
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33.§. Par izmaiņām 2018.gada 15.augusta Inčukalna novada domes lēmumā
Nr.13-21.§ „Par telpas nomas līguma noslēgšanu ar personu”.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš ,A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Veikt izmaiņas 2018.gada 15.augusta Inčukalna novada domes lēmumā 13-21.§
„.Par telpas nomas līguma noslēgšanu ar personu.”
34.§. Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu
izpildi.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
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 2018.gada novembra mēnesi, veicot parāda maksājumus ne
mazāk kā EUR 50,00 līdz katra mēneša beigām, papildus maksājot kārtējos
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus;
35.§. Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu
labprātīgu izpildi.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
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 2018.gada novembra mēnesi, veicot parāda maksājumus ne mazāk
kā EUR 26,00 līdz katra mēneša beigām, papildus maksājot kārtējos nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumus;
36.§. Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu
izpildi.
Ziņo: A.Nalivaiko
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Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš ,A.Nalivaiko, L.Šube,
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 2018.gada novembra mēnesi, veicot parāda maksājumus ne mazāk
kā EUR 20,00 līdz katra mēneša beigām;

37.§. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Likuma „ Par nodokļiem un nodevām „ 25.panta pirmā un trešā daļa nosaka, ka
pašvaldību budžetos ieskaitāmos nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā
ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda
piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no budžeta iestādes bilances, norakstot no
nedrošajiem (šaubīgajiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļaujot pērējos
izdevumos, ja uzkrājumu summa nav pietiekama vai ja uzkrājumi nav izveidoti.

Pamatojoties uz iepriekš minēto,
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš ,A.Nalivaiko, L.Šube, L.Vorobjova; PRET –
“2”balsis – I.Bernats, M.Jaunups; ATTURAS –“2”balsis – J.Sergejevs, A.Šica,
Dome nolemj:
1.
Norakstīt nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu uz 31.10.2018. un
nokavējuma naudu uz lēmuma pieņemšanas dienu:
1.1.
Fiziskām personām – maksātnespējas procesa izbeigšana.

1.2.
1.3.

Parādi, kas nepārsniedz EUR 14,50 un ir vecāki par 7 gadiem.
Juridiskām personām - likvidēti uzņēmumi.
38.§. Par Inčukalna novada pašvaldības Ētikas kodeksa
apstiprināšanu.

Ziņo: A.Nalivaiko
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka,
publiskas personas orgāns un amatpersona savas kompetences ietvaros var izdot
iekšējos normatīvos aktus par: pārvaldes lēmuma pieņemšanas procedūru, pārvaldes
amatpersonu un citu darbinieku pienākumu pildīšanu, uzvedības noteikumiem, darba
aizsardzību iestādē, kā arī citiem jautājumiem, kas attiecas uz iestādes darbību
(iekšējie noteikumi).
2017.gada 17.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 630 „Noteikumi par
iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska
novēršanai publiskas personas institūcijā” 7.4.apakšpunkts nosaka, ka lai nodrošinātu
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institūcijas kontroles vides izveidošanu un korupcijas risku identificēšanu, analīzi un
novērtēšanu, institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona apstiprina visiem
institūcijas darbiniekiem saistošus institūcijas ētikas principus.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos
aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas,
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –“1”balss – I.Bernats,
Dome nolemj:
Apstiprināt Inčukalna novada pašvaldības Ētikas kodeksu.
Pielikumā Ētikas kodekss uz 5 lapām.
39.§. Par ceļa izdevumu uz skolu apmaksu personai.
Ziņo: A.Nalivaiko

Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš ,A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Apmaksāt personai ceļa izdevumus EUR 2,55 apmērā dienā divas reizes nedēļā
saskaņā ar Gaismas internātpamatskolas izdotu izziņa par skolas apmeklējumu.
40.§. Par naudas balvas piešķiršanu Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
Ziņo: A.Nalivaiko
Inčukalna novada domē saņemts Inčukalna novada priekšsēdētāja A.Nalivaiko
iesniegums ar lūgumu, pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 3.panta ceturtās daļas 5.punktu, piešķirt
Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam vienreizēju naudas balvu 50%
apmērā no mēneša darba algas.
Inčukalna novada pašvaldības darbinieki 2018.gadā, izpilddirektora vadībā ir
devuši ieguldījumu pašvaldības funkciju īstenošanā, “Inčukalna novada attīstības
programmas 2013.-2019.gadam” Rīcības un Investīciju plānā 2013.-2019.gadam
noteiktā stratēģiskā mērķa SM1 “Izglītota, aktīva, saliedēta un labi informēta
sabiedrība, kurai pieejami kvalitatīvi pakalpojumi” sekmīgā ieviešanā, uzlabojot
Inčukalna novada iestādēs labu pārvaldību un sadarbību, pastāvīgi pilnveidojot
pārvaldes institucionālo sistēmu, lai uzlabotu sabiedrībai sniegto pakalpojumu
kvalitāti, sakārtojot novada infrastruktūru, veicot novada labiekārtošanas darbus.
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Ņemot vērā iepriekš minēto un tādu svarīgu notikumu kā Latvijas valsts
simtgade, kā arī pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likums” 3.panta ceturtās daļas 5.punktu, pašvaldības
institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvajos aktos,
pašvaldības saistošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos
amatpersonām (darbiniekiem) var paredzēt naudas balvu, kas kalendāra gada ietvaros
nepārsniedz amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmēru, sakarā ar
amatpersonai (darbiniekam) vai valsts vai pašvaldības institūcijai svarīgu notikumu
(sasniegumu), ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās
institūcijas mērķu sasniegšanā.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –
“2”balsis – I.Bernats, J.Liepiņš; ATTURAS –“1”balss – M.Jaunups, balsojumā
nepiedalās J.Sergejevs saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11. panta pirmo daļu,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam
vienreizēju naudas balvu 30% apmērā no mēneša darba algas.
2.
Uzdot Inčukalna novada domes priekšsēdētājam A.Nalivaiko izdod
rīkojumu par naudas balvas piešķiršanu.
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes priekšsēdētājam
A.Nalivaiko.
41.§. Par naudas balvas piešķiršanu Inčukalna novada domes
priekšsēdētāja vietniecei.
Ziņo: A.Nalivaiko
Inčukalna novada domē saņemts Inčukalna novada priekšsēdētāja A.Nalivaiko
iesniegums ar lūgumu, pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 3.panta ceturtās daļas 5.punktu, piešķirt
Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietniecei L.Vorobjovai vienreizēju naudas
balvu 50 % apmērā no mēneša darba algas.
Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietniece, 2018.gadā pildot savus
amata pienākumus, ir devusi ieguldījumu pašvaldības funkciju īstenošanā novada
sociālās sfēras, izglītības, kultūras un sporta attīstībā, nodrošinot sekmīgu novada
popularizēšanu un informētību par to, piedaloties iedzīvotājiem un viesiem novada
svētku un kultūras pasākumu organizēšanā, nodrošinot informācijas pieejamību par
novadu dažādos masu medijos, iesaistot novada iedzīvotājus Inčukalna novada
kultūras un sporta jautājumu risināšanā, turpinās darbs pie novadā darbojošos sporta
komandu un klubu uzskaites, lai arī turpmāk racionāli pašvaldība sniegtu atbalstu
sporta veicināšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un tādu svarīgu notikumu kā Latvijas valsts
simtgade, kā arī pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likums” 3.panta ceturtās daļas 5.punktu, pašvaldības
institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvajos aktos,
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pašvaldības saistošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos
amatpersonām (darbiniekiem) var paredzēt naudas balvu, kas kalendāra gada ietvaros
nepārsniedz amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmēru, sakarā ar
amatpersonai (darbiniekam) vai valsts vai pašvaldības institūcijai svarīgu notikumu
(sasniegumu), ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās
institūcijas mērķu sasniegšanā,
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, J.Sergejevs, A.Šica,
PRET –
“1”balss – I.Bernats; ATTURAS –“2”balsis – M.Jaunups, J.Liepiņš,
balsojumā
nepiedalās L.Vorobjova saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11. panta pirmo daļu,
Dome nolemj:
1.Piešķirt Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietniecei L.Vorobjovai
vienreizēju naudas balvu 50 % apmērā no mēneša darba algas.
2.Uzdot Inčukalna novada domes priekšsēdētājam A.Nalivaiko
izdod
rīkojumu par naudas balvas piešķiršanu.
42.§. Par naudas balvas piešķiršanu Inčukalna novada domes priekšsēdētājam.
Ziņo: A.Nalivaiko
Inčukalna novada domē saņemts Inčukalna novada priekšsēdētāja vietnieces
L.Vorobjovas iesniegums ar lūgumu, pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 3.panta ceturtās daļas
5.punktu, piešķirt Inčukalna novada domes priekšsēdētājam A.Nalivaiko vienreizēju
naudas balvu 50 % apmērā no mēneša darba algas.
2018.gadā, Inčukalna novada domes priekšsēdētājs, veicot savus amata
pienākumus, ir devis ieguldījumu pašvaldības funkciju īstenošanā, veicot precīzu
budžeta plānošanu, nodokļu ieņēmumu izpildi atbilstoši plānotajam, nodrošinājis
sekmīgu novada popularizēšanu un informētību par to, sakārtojot novada
infrastruktūru, uzlabojot Inčukalna novada iestādēs labu pārvaldību un sadarbību,
pilnveidojot pārvaldes institucionālo sistēmu, lai uzlabotu sabiedrībai sniegto
pakalpojumu kvalitāti, nodrošinājis Inčukalna novada pašvaldības budžeta izpildi.
Ņemot vērā iepriekš minēto un tādu svarīgu notikumu kā Latvijas valsts
simtgade, kā arī pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likums” 3.panta ceturtās daļas 5.punktu, pašvaldības
institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvajos aktos,
pašvaldības saistošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos
amatpersonām (darbiniekiem) var paredzēt naudas balvu, kas kalendāra gada ietvaros
nepārsniedz amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmēru, sakarā ar
amatpersonai (darbiniekam) vai valsts vai pašvaldības institūcijai svarīgu notikumu
(sasniegumu), ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās
institūcijas mērķu sasniegšanā,
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, L.Šube, J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –
“1”balss- I.Bernats; ATTURAS –“2”balsis- M.Jaunups, J.Liepiņš,
balsojumā
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nepiedalās A.Nalivaiko saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11. panta pirmo daļu,
Dome nolemj:
1.Piešķirt Inčukalna novada domes priekšsēdētājam A.Nalivaiko vienreizēju
naudas balvu 50 % apmērā no mēneša darba algas.
2.Uzdot Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietniecei L.Vorobjovai izdod
rīkojumu par naudas balvas piešķiršanu.
43.§. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vangažu Ambulance” sākuma
slēguma finanšu pārskata un sabiedrības mantas sadales plāna apstiprināšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
2018.gada 21.februārī Inčukalna novada dome pieņēma lēmumu Nr.4-42§
„Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vangažu Ambulance” darbības
izbeigšanu” ar kuru tika nolemts izbeigt 2018.gada 30.jūnijā sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Vangažu Ambulance”, reģistrācijas numurs 40003134298, darbību un
uzsākt tās likvidāciju.
Ar LR Uzņēmumu reģistra valsts notāra 2018.gada 6.jūlija lēmumu tika
reģistrēta komercsabiedrības darbības izbeigšanu un likvidācijas procesa uzsākšana.
2018.gada 12.jūlijā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis” tika publicēta informācija par likvidācijas procesa uzsākšanu ar kreditora
pieteikšanās termiņu – viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Līdz
šim brīdim neviens kreditors nav pieteicies un sabiedrībai nav arī zināms par kādām
neizpildītām saistībām.
Komerclikuma 328.panta trešā daļa nosaka, ka likvidators nosūta visiem
dalībniekiem likvidācijas slēguma finanšu pārskatu un sabiedrības atlikušās mantas
sadales plānu.
Komerclikuma 330.panta otrā daļa nosaka, ka mantu drīkst sadalīt ne agrāk kā
divus mēnešus no dienas, kad likvidācijas slēguma finansu pārskats un sabiedrības
atlikušās mantas sadales plāns ir nosūtīts dalībniekiem.
Komerclikuma 330.panta otrā prim daļa nosaka, ka mantu drīkst sadalīt pirms
šā panta otrajā daļā noteiktā termiņa, ja tam piekrīt visi dalībnieki.
Likvidējamai sabiedrībai ir tikai viens dalībnieks – Inčukalna novada dome.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, Komerclikuma 328.panta trešo daļu, 330.panta otro daļu,
330.panta otro prim daļu, kura nosaka, ka likvidators nosūta visiem dalībniekiem
likvidācijas slēguma finanšu pārskatu un sabiedrības atlikušās mantas sadales plānu,
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta
pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 11.punktu, 121.panta pirmo
daļu,
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –“2”balsis – I.Bernats, J.Liepiņš,
Dome nolemj:
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1.
Apstiprināt likvidējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vangažu
Ambulance”, reģistrācijas numurs 40003134298, juridiskā adrese Gaujas iela 18,
Vangaži, Inčukalna novads sākuma slēguma finanšu pārskatu (1.pielikums) un
mantas sadales plānu (2.pielikums).
2.
Mantu sadalīt pirms Komerclikuma 330.panta otrajā daļā noteiktā
termiņa.
3.
Sabiedrības mantu pārņemt vienīgajam sabiedrības dibinātājam –
Inčukalna novada domei, reģistrācijas numurs 90000068337.
4.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Inčukalna novada domes
priekšsēdētājam A.Nalivaiko.
44.§. Par līdzfinansējumu projektam ūdens ieguves urbuma ierīkošanu
ēkām Meža miers 1, Meža miers 2 un Meža miers.
Ziņo: A.Nalivaiko
Biedrība „Meža Pasaule” (reģistrācijas Nr. 50008279121) ir iesniegusi
iesniegumu ar lūgumu segt ūdens ieguves urbuma ierīkošanu ēkām Meža miers 1,
Meža miers 2 un Meža miers 3, atbilstoši Inčukalna novada pašvaldības dzīvokļa
īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmērā – EUR 1232,29 (Viens
tūkstotis divi simti trīsdesmit divi euro, 29 centi).
Ūdens ieguves urbuma ierīkošanas kopējās izmaksas EUR 12017,90.
Pašvaldības dzīvokļu domājamās daļas 2844/11482. Pašvaldības līdzfinansējuma daļa
biedrības “Meža pasaule” realizētajam projektam “Ūdens ieguves urbuma ierīkošanu
ēkām Meža miers 1, Meža miers 2 un Meža miers 3” atbilstoši dzīvokļu īpašumu
domājamām daļām ir EUR 2976,74. Pamatojoties uz domes lēmumu no 2018.gada
19.septembra Nr.14- 57§, biedrība “Meža pasaule” ir saņēmusi EUR 1744,45.
Iesniegumam ir pievienoti dokumenti uz 8 lapām.
Vadoties no likuma “Par pašvaldībām”15.panta ceturtās daļas, - no katras
autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt
privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību,
veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums un saskaņā ar Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, - publiska persona var deleģēt
ar līgumu privātpersonai un citai publiskai personai veikt pārvaldes uzdevumu,
ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus, pārvaldes uzdevumu
var deleģēt tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk,
2018.gada 19.septembra Inčukalna novada dome pieņēma lēmumu Nr. 14-56§ „Par
deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Meža Pasaule””.
Saskaņā ar deleģēšanas līguma 1.1.apakšpunktu, pašvaldība deleģē - un
biedrība apņemas nodrošināt Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās ēkās
Meža miers 1, 2 un 3 no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktā
noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu
apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā,
kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds– izrietošu Inčukalna novada pašvaldības
kompetencē esošu pārvaldes uzdevumu izpildi: sakārtot ūdenssaimniecības
pakalpojumu nodrošināšanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā
arī uzturēt ūdens padeves un kanalizācijas sistēmu darba kārtībā atbilstoši
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Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam un citiem saistošiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto,
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –“1”balss – J.Sergejevs,
Dome nolemj:
1.Piešķirt līdzfinansējumu biedrības “Meža pasaule” projektam “Ūdens
ieguves urbuma ierīkošanu ēkām Meža miers 1, Meža miers 2 un Meža miers 3”,
atbilstoši Inčukalna novada pašvaldības dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma
domājamās daļas apmērā – EUR 1232,29 (Viens tūkstotis divi simti trīsdesmit divi
euro, 29 centi). Finanšu līdzekļus piešķirt no saņemtā iedzīvotāju ienākuma nodokļa
par 2017.gadu.
2.Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības daļai finanšu līdzekļus
iekļaut pārskata gada budžeta grozījumos.
3.Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
A.Nalivaiko – komandējuma uz Gruziju atskaite.
M.Onskuļa informācija par Inčukalna novada pašvaldības nekustamā īpašuma
“Eglītes” tehnisko stāvokli un nepieciešamību pārvietot īrnieci.
Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite:
- Budžeta plānošana 2019.gadam;
- Atkārtoti izsludināti iepirkumi Zvaigžņu un Miera ielas gājēju celiņu izbūvei;
- Par Lāčplēša dienas un 18.novembra pasākumiem;
- Par tikšanos ar Latvenergo pārstāvi, par plānotiem darbiem Inčukalnā;
- Par tikšanos ar “Vangažu Sildspēku” - par šķeldas pievešanas maršrutu;
- Par elektroapgādi Vangažos un Inčukalnā.
Sēdi slēdz plkst.16.00
Sēdes vadītājs

A.NALIVAIKO

Protokolēja

I.RAFELDE

Saskaņots ar juristi I.Igali
23.11.2018.
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