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. 12
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 sekretare L.Sīka

2019. gada 21.augustā

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, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova;
Sēdē piedalās:
J.Jakubovskis – Vangažu pārvaldes vadītājs.
M.Hofmanis – Būvvaldes vadītājs
M.Bērziņa – Teritorijas plānotāja
V.Daniševska – Juridiskās daļas vadītāja
M.Pozņaks – Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs
A.Ādamsone – Sabiedrisko attiecību speciālists
M.Hofmanis – būvvaldes vadītājs
P.Caics – IT speciālists
A.Roze - Latvijas valsts ceļu pārstāve
K.Labanovskis - Iedzīvotājs
Darba kārtība:
I.Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jautājumu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo
J.Bunkus).
1.
Par finansiālu atbalstu personai.
2.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu.
3.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu.
4.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu.
5.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu.
6.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu.
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7.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu.
8.
Par finansiālo atbalstu biedrībai.
II.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā izskatītie jautājumi
(ziņo I.Bernats).
9.
Par Inčukalna novada domes 2019.gada 22.maija lēmuma Nr.8-12.§. grozīšanu.
10.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
11.
Par zemes vienības piekritību pašvaldībai.
12.
Par zemes vienības piekritību pašvaldībai.
13.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
14.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
15.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
16.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu piešķiršanu.
17.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu piešķiršanu.
18.
Par adreses piešķiršanu.
19.
Par adreses piešķiršanu.
20.
Par adreses maiņu.
21.
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.
22.
Par paredzētās darbības akceptēšanu.
III.Komunālo jautājumu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Cīrulnieks).
23.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
24.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
25.
Par personu iesniegumu izskatīšanu.
26.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
27.
Par persoans iesnieguma izskatīšanu.
28.
Par dzīvokļa, kas atrodas “Kārļzemieki “1A, Krustiņos, Inčukalna novadā, īres līgumu.
29.
Par Inčukalna novada domes 2018.gada 19.septembra lēmuma atcelšanu.
IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Nalivaiko).
30.
Par Inčukalna novada pašvaldības Vangažu vidusskolas sporta stadiona Iekšējās kārtības
noteikumu apstiprināšanu.
31.
Par Vangažu vidusskolas sporta stadiona maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu
32.
Par Vangažu vidusskolas iesnieguma izskatīšanu.
33.
Par dalības maksas apstiprināšanu.
34.
Par telpu nomas līgumu noslēgšanu ar personu.
35.
Par telpas nomas līguma noslēgšanu ar personu.
36.
Par Inčukalna novada domes 2019.gada 17.aprīļa saistošo noteikumu Nr.3/2019 „Par
neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Inčukalna novadā” precizēšanu.
37.
Par ziedojuma pieņemšanu.
38.
Par nekustamā īpašuma, dzīvokļa, kas atrodas Vidzemes ielā 13-22, Vangažos, Inčukalna
novadā, atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu.
39.
Par zemes iegūšanu īpašumā nepilsonim.
40.
Par zemes iegūšanu īpašumā nepilsonim.
41.
Par Inčukalna novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu.
42.
Par pašvaldības robežu grozīšanu.
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Izpilddirektora p.i. J.Jakubovska atskaite
Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite
A.Nalivaiko lūdz balsot par darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Apstiprināt darba kārtību.
1.§.Par finansiālo atbalstu personai.
Ziņo:J.Bunkus
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 250.00 apmērā personas, personas kods xxxxxx-xxxxx,
dalībai autošosejas sacensībās “Latvijas Kauss 2019” vēsturiskajā autošosejā, “VOLGA 406”
klasē, biedrības “929 motors” sastāvā.
2.
Piešķirtā pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta no sportam paredzētiem
līdzekļiem, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar biedrību “929 motors”, reģistrācijas
Nr.40008187041, un saskaņā ar finansiālā atbalsta iesniegto rēķinu.
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības daļai.
2.§.Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu.
Ziņo:J.Bunkus
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt līdzfinansējumu Inčukalna novada domes apstiprinātā atbalsta apmērā par
personas, personas kods xxxxxx-xxxxx, apmeklējumu privātā pirmsskolas izglītības iestādē
pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.
2.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram slēgt
līgumu par pašvaldības
līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu no 2019.gada 2.septembra uz
laiku, līdz persona tiks uzņemta attiecīgajā pašvaldības finansētā izglītības iestādē, ja līguma
slēgšanas laikā privātajai pirmskolas izglītības iestādei nav nodokļu parādu Publisko iepirkumu
likuma izpratnē.
3.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones
ielā 1A, Rīgā, 1007.
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3.§.Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu.
Ziņo:J.Bunkus
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt līdzfinansējumu Inčukalna novada domes apstiprinātā atbalsta apmērā par
personas, personas kods xxxxxx-xxxxx, apmeklējumu privātā pirmsskolas izglītības iestādē
pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.
2.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram slēgt
līgumu par pašvaldības
līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu no 2019.gada 2.septembra uz
laiku, līdz persona tiks uzņemta attiecīgajā pašvaldības finansētā izglītības iestādē, ja līguma
slēgšanas dienā privātajai pirmskolas izglītības iestādei nav nodokļu parādu Publisko iepirkumu
likuma izpratnē.
3.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones
ielā 1A, Rīgā, 1007.
4.§.Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu.
Ziņo:J.Bunkus
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Piešķirt līdzfinansējumu Inčukalna novada domes apstiprinātā atbalsta apmērā par personas,
personas kods xxxxxx-xxxxx, apmeklējumu privātā pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas
izglītības pakalpojuma saņemšanai.
2.Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta
pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu no 2019.gada 21.augusta uz laiku, līdz
persona tiks uzņemta attiecīgajā pašvaldības finansētā izglītības iestādē, ja līguma slēgšanas
dienā privātajai pirmskolas izglītības iestādei nav nodokļu parādu Publisko iepirkumu likuma
izpratnē.
3.Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un
otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā,
1007.
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5.§.Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu.
Ziņo:J.Bunkus
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Piešķirt līdzfinansējumu Inčukalna novada domes apstiprinātā atbalsta apmērā par personas,
personas kods xxxxxx-xxxxx, apmeklējumu privātā pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas
izglītības pakalpojuma saņemšanai.
2.Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta
pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu no 2019.gada 21.augusta uz laiku, līdz
persona tiks uzņemta attiecīgajā pašvaldības finansētā izglītības iestādē, ja līguma slēgšanas
dienā privātajai pirmskolas izglītības iestādei nav nodokļu parādu Publisko iepirkumu likuma
izpratnē.
3.Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un
otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā,
1007.
6.§.Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu.
Ziņo:J.Bunkus
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Piešķirt līdzfinansējumu Inčukalna novada domes apstiprinātā atbalsta apmērā par personas,
personas kods xxxxxx-xxxxx, apmeklējumu privātā pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas
izglītības pakalpojuma saņemšanai.
2.Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta
pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu no 2019.gada 21.augusta uz laiku, līdz
persona tiks uzņemta attiecīgajā pašvaldības finansētā izglītības iestādē, ja līguma slēgšanas
dienā privātajai pirmskolas izglītības iestādei nav nodokļu parādu Publisko iepirkumu likuma
izpratnē.
3.Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un
otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā,
1007.
7.§.Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu.

Ziņo:J.Bunkus
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A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Piešķirt līdzfinansējumu Inčukalna novada domes apstiprinātā atbalsta apmērā par personas
personas kods xxxxxx-xxxxx, apmeklējumu privātā pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas
izglītības pakalpojuma saņemšanai.
2.Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta
pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu no 2019.gada 22.augusta uz laiku, līdz persona
tiks uzņemts attiecīgajā pašvaldības finansētā izglītības iestādē, ja līguma slēgšanas dienā privātajai
pirmskolas izglītības iestādei nav nodokļu parādu Publisko iepirkumu likuma izpratnē.
3.Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro
daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, 1007.
8.§.Par finansiālo atbalstu biedrībai.
Ziņo:J.Bunkus
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS – “2” balsis I.Bernats, M.Jaunups,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 600.00 apmērā biedrībai sporta inventāra iegādei;
2.
Piešķirtā pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta no sportam paredzētiem
līdzekļiem, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar biedrību saskaņā ar finansiālā atbalsta iesniegto
rēķinu;
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības daļai.

9.§.Par adreses piešķiršanu.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
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, balsojumā nepiedalās S.Rozīte saskaņā ar likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. panta pirmo daļu,
Dome nolemj:
1.
Grozīt Inčukalna novada domes 2019.gada 22.maija lēmuma, protokola Nr.8-12.§.
lemjošās daļas 4.punktu.
2.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai.
3.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai uz
e-pasta adresi: riga@vzd.gov.lv.
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Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones
ielā 1A, Rīgā, 1007.
10.§.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Zemes vienībai “xxxs”, Vangaži, Inčukalna novads, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz lietošanas
mērķi ar kodu 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
2.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai.
3.
Inčukalna novada pašvaldībai informēt Valsts zemes dienestu tiešsaistes datu pārraides
režīmā.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un
otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā,
1007.
11.§.Par zemes vienības piekritību pašvaldībai.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj::
1.
Zemes vienību, kadastra apzīmējums xxxx xxx xxxx, 19.3906 ha platībā (platība var tikt
precizēta, veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu), noteikt kā Inčukalna novada
pašvaldībai piekritīgo zemi.
2.
Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxx xxx xxxx saskaņā ar grafiskajiem
pielikumiem sadalīt sekojošās zemes vienībās, piešķirot tām nosaukumus/adreses un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus.
Nr. p.k.
1.

2.

Nosaukums/adrese
Egļupes
Egļupe, Inčukalna
Inčukalna nov.
Baseina
Egļupe, Inčukalna
Inčukalna nov.

Platība

Nekustamā
īpašuma
lietošanas
mērķis
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā

iela, 2.56 ha
pag.,
iela, 0.78 ha
pag.,
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dārzciema
iela,
Egļupe, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.
Ābeļziedu
iela,
Egļupe, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.
Silpureņu
iela,
Egļupe, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.
Loka iela, Egļupe,
Inčukalna
pag.,
Inčukalna nov.
Loka astotā iela,
Egļupe, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.
Loka astotā iela,
Egļupe, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.
Bez adreses

1.38 ha

1.13 ha

0.60 ha

1.00 ha

0.40 ha

0.16 ha

4.6806ha

10.

Bez adreses

0.25 ha

11.

Bez adreses

1.22 ha

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Centra pirmā iela,
Egļupe, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.
Centra pirmā iela,
Egļupe, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.
Centra otrā iela,
Egļupe, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.
Centra otrā iela,
Egļupe, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.
Centra trešā iela,
Egļupe, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.
Centra trešā iela,
Egļupe, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.
Centra ceturtā iela,
Egļupe, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.
Centra ceturtā iela,
Egļupe, Inčukalna pag.,

0.11 ha

0.07 ha

0.14 ha

0.07 ha

0.16 ha

0.07 ha

0.16 ha

0.07 ha
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1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Inčukalna nov.
Centra piektā iela,
Egļupe, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.
Centra piektā iela,
Egļupe, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.
Centra sestā iela,
Egļupe, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.
Centra sestā iela,
Egļupe, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.
Centra septītā iela,
Egļupe, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.
Centra septītā iela,
Egļupe, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.
Bez adreses

Loka septītā
Egļupe, Inčukalna
Inčukalna nov.
Loka septītā
Egļupe, Inčukalna
Inčukalna nov.
Loka sestā
Egļupe, Inčukalna
Inčukalna nov.
Loka sestā
Egļupe, Inčukalna
Inčukalna nov.
Bez adreses

Bez adreses

un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1201
–
Ar
maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apbūve
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1201
–
Ar
maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apbūve
1201
–
Ar
maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens

0.11 ha

0.07 ha

0.09 ha

0.07 ha

0.06 ha

0.07 ha

0.46 ha

iela, 0.07 ha
pag.,
iela, 0.09 ha
pag.,
iela, 0.07 ha
pag.,
iela, 0.17 ha
pag.,
0.03ha

0.12 ha
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Loka piektā
Egļupe, Inčukalna
Inčukalna nov.
Loka piektā
Egļupe, Inčukalna
Inčukalna nov.
Loka ceturtā
Egļupe, Inčukalna
Inčukalna nov.
Loka ceturtā
Egļupe, Inčukalna
Inčukalna nov.
Bez adreses

iela, 0.07 ha
pag.,

Loka trešā
Egļupe, Inčukalna
Inčukalna nov.
Loka trešā
Egļupe, Inčukalna
Inčukalna nov.
Loka otrā
Egļupe, Inčukalna
Inčukalna nov.
Loka otrā
Egļupe, Inčukalna
Inčukalna nov.
Bez adreses

iela, 0.08 ha
pag.,

Bez adreses

ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apbūve
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1201
–
Ar
maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apbūve
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1201
–
Ar
maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apbūve
1201
–
Ar
maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apbūve
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā

iela, 0.15 ha
pag.,
iela, 0.07 ha
pag.,
iela, 0.18 ha
pag.,
0.1 ha

iela, 0.15 ha
pag.,
iela, 0.06 ha
pag.,
iela, 0.16 ha
pag.,
0.05 ha

0.09 ha

Loka pirmā iela, 0.07 ha
Egļupe, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.
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45.

46.

Loka pirmā iela, 0.12 ha
Egļupe, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.
Bez adreses
0.6 ha

47.

Bez adreses

0.95 ha

1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā
1101-zeme
dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā

3. Noteikt, ka zemes vienību platības var tikt precizētas, veicot zemes vienību robežu kadastrālo
uzmērīšanu.
4. Inčukalna novada Būvvaldei nodrošināt pieprasījuma iesniegšanu Valsts zemes dienesta Rīgas
reģionālajā nodaļā datu aktualizācijai.
12.§.Par zemes vienības piekritību pašvaldībai.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Zemes vienību, kadastra apzīmējums xxxx xxx xxxx, 1.3077 ha platībā (platība var tikt
precizēta, veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu), noteikt kā Inčukalna novada
pašvaldībai piekritīgo zemi.
2.
Zemes vienību, kadastra apzīmējums xxxx xxx xxxx, 3.618 ha platībā (platība var tikt
precizēta, veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu), noteikt kā Inčukalna novada
pašvaldībai piekritīgo zemi.
3.
Inčukalna novada Būvvaldei nodrošināt pieprasījuma iesniegšanu Valsts zemes dienesta
Rīgas reģionālajā nodaļā datu aktualizācijai.
13.§.Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Iznomāt zemes vienību Skolas iela, Vangaži, Inčukalna novads, kadastra apzīmējums
xxxx xxx xxxx, 1269 m2 platībā, personai ēku uzturēšanai. Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis: 0601-individuālo dzīvojamo māju apbūve.
2.
Noslēgt zemes nomas līgumu ar personu no 2019.gada 21.augusta uz 10 gadiem. Noteikt
apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības.
3.
Paersoani zemes nomas līgumu ar Inčukalna novada domi noslēgt viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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4.

Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai.
14.§.Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.

Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Pagarināt ar personu 2018.gada 19.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu uz vienu gadu.
Persoani nomas līgumu ar Inčukalna novada domi pagarināt viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
2.
Ja mēneša laikā zemes nomas līgums netiks pagarināts, tad Inčukalna novada dome būs
tiesīga atcelt šo lēmumu un pieņemt lēmumu par zemes vienības daļas iznomāšanu citai
personai.
3.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai.
15.§.Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Iznomāt zemes vienību Rožu iela, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads,
kadastra apzīmējums xxxx xxx xxxx, 0.12 ha platībā, personai ēku uzturēšanai. Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis: 0601-individuālo dzīvojamo māju apbūve.
2.
Noslēgt zemes nomas līgumu ar personu uz 10 gadiem.
3.
Noteikt apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā 1,5 % no zemesgabala kadastrālās
vērtības.
4.
Personai zemes nomas līgumu ar Inčukalna novada domi noslēgt viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
5.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai.
16.§.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu piešķiršanu.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
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1.
Apstiprināt zemes ierīcības darbos sertificētās personas Janas Brices 2019.gada 18.jūlijā
iesniegto zemes ierīcības projektu zemes vienības Lazdu iela 1, Vangaži, Inčukalna novads,
kadastra apzīmējums xxxx xxx xxxx, sadalīšanai.
2.
Zemes ierīcības projektā ar "1" apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx
xxx xxxx, ar platību 0.3000 ha, noteikt adresi Lazdu iela, Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136, un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 0601-individuālo dzīvojamo māju apbūve.
3.
Zemes ierīcības projektā ar "2" apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx
xxx xxxx, ar platību 0.3000 ha, noteikt adresi Lazdu iela, Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136, un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu: 0601-individuālo dzīvojamo māju apbūve.
4.
Zemes ierīcības projektā ar "3" apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx
xxx xxxx, ar platību 0.3149 ha, noteikt adresi Lazdu iela, Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136, un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu: 0601-individuālo dzīvojamo māju apbūve.
5.
Zemes ierīcības projektā ar "4" apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx
xxx xxxx, ar platību 0.3113 ha, noteikt adresi Lazdu iela, Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136, un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu: 0601-individuālo dzīvojamo māju apbūve.
6.
Vienu lēmuma eksemplāru kopā ar grafisko pielikumu nosūtīt Janai Bricei uz
elektronisko adresi jana.brice@metopro.lv.
7.
Inčukalna novada pašvaldībai par noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi informēt
Valsts zemes dienestu tiešsaistes datu pārraides režīmā.
8.
Vienu lēmuma eksemplāru kopā ar grafisko pielikumu nosūtīt Valsts zemes dienesta
Rīgas reģionālajai nodaļai uz oficiālo e-pasta adresi: riga@vzd.gov.lv.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo
un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A,
Rīgā, 1007.
17.§.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses, nekustamā īpašuma nosaukuma
un lietošanas mērķu piešķiršanu.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt zemes ierīcības darbos sertificētās personas Reiņa Aņģēna 2019.gada
17.jūlijā iesniegto zemes ierīcības projektu zemes vienības “Vidzemnieki”, Inčukalns, Inčukalns
pagasts, Inčukalna novads, kadastra apzīmējums xxxx xxx xxxx, sadalīšanai.
2. Zemes ierīcības projektā ar "1" apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx
xxx xxxx, ar platību 3.8 ha, saglabāt adresi un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Zemes ierīcības projektā ar "2" apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx
xxx xxxx, ar platību 0.1 ha, piešķirt nosaukumu un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
ar kodu: 1101-zeme zem dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā.
4. Vienu lēmuma eksemplāru kopā ar grafisko pielikumu nosūtīt personai.
5. Inčukalna novada pašvaldībai par noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi informēt
Valsts zemes dienestu tiešsaistes datu pārraides režīmā.
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6. Vienu lēmuma eksemplāru kopā ar grafisko pielikumu nosūtīt Valsts zemes dienesta
Rīgas reģionālajai nodaļai uz oficiālo e-pasta adresi: riga@vzd.gov.lv.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo
un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A,
Rīgā, 1007.
18.§.Par adreses piešķiršanu.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx xxx xxxx piešķirt adresi.
2.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
3.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai uz epasta adresi: riga@vzd.gov.lv.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones
ielā 1A, Rīgā, 1007.
19.§.Par adreses piešķiršanu.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx xxx xxxx un uz tās esošajām ēkām piešķirt
adresi.
2.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai uz
oficiālo e-pasta adresi riga@vzd.gov.lv.
3.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones
ielā 1A, Rīgā, 1007.
20.§.Par adreses maiņu.
Ziņo:I.Bernats
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A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Ēkām ar kadastra apzīmējumiem xxx xxxx xxx,xxxx xxx xxxx mainīt adresi no Atmodas
iela, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., uz adresi “xxx”, Inčukalns, Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, LV-2141.
2.
Ēkām ar kadastra apzīmējumiem xxxx xxx xxxx, xxxx xxx xxxx mainīt adresi no
Atmodas iela, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., uz adresi “xxx”, Inčukalns, Inčukalna
pagasts, Inčukalna novads, LV-2141.
3.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
4.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai uz epasta adresi: riga@vzd.gov.lv.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones
ielā 1A, Rīgā, 1007.
21.§.Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “xxx”, Inčukalnā, Inčukalna
pagastā, Inčukalna novadā, kadastra numurs xxxx xxx xxxx, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu xxx xxx xxxx teritorijā, saskaņā ar Darba uzdevumu.
2.
Apstiprināt Darba uzdevumu un noteikt detālplānojuma robežas atbilstoši darba
uzdevumā noteiktajam.
3.
Noteikt, ka Darba uzdevums ir derīgs 2 (divus) gadus no lēmuma pieņemšanas par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.
4.
Apstiprināt par detālplānojuma izstrādes vadītāju Inčukalna novada Būvvaldes teritorijas
plānotāju.
5.
Ne vēlāk kā viena gada laikā no lēmuma pieņemšanas dienas Inčukalna novada
pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju par
detālplānojuma īstenošanu ar nekustamā īpašuma “xxx”, Inčukalnā, Inčukalna pagastā,
Inčukalna novadā, kadastra numurs xxxx xxx xxxx, īpašnieku.
6.
Uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar detālplānojuma
izstrādātāju par detālplānojuma izstrādi un piekļuves tiesību piešķiršanu Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmai.
7. Uzdot Inčukalna novada domes Kancelejai nosūtīt šo lēmumu nekustamā īpašuma īpašniekam.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un
otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā,
1007.
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22.§.Par paredzētās darbības akceptēšanu.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
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, J.Sergejevs, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS – “2” balsis S.Rozīte, A.Šica,
Dome nolemj:
1.
Akceptēt SIA “xxx”, reģ. nr. xxxxxxxxx, paredzēto darbību – derīgā izrakteņa smiltsgrants un smilts ieguvi atradnē “xxx”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu xxxx xxx xxxx, aptuveni 55,1 ha platībā (platību precizējot Derīgo
izrakteņu ieguves projektā).
2.
Paredzēto darbību ir tiesības īstenot, tikai ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteiktos,
Ziņojumā paredzētos un 2019. gada 27.februāra Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā
“Atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu smilts-grants un smilts ieguvei derīgo
izrakteņu atradnē “xxx” Inčukalna pagastā Inčukalna novadā” izvirzītos nosacījumus, ar
kādiem paredzētā darbība īstenojama.
3.
Derīgo izrakteņu atļauju izsniegt pēc tam, kad Ierosinātājs noslēdzis vienošanos ar
Inčukalna novada pašvaldību par ceļu izmantošanu derīgo izrakteņu transportēšanai no atradnes
līdz valsts autoceļam A2, konkrētu vietu saskaņojot ar pašvaldības Būvvaldi. saskaņā ar
pielikumā esošo līguma projektu (par pašvaldības ceļa izmantošanu).
4.
Inčukalna novada pašvaldība ir tiesīga apturēt līguma par pašvaldības ceļa izmantošanu,
darbību, ja Ierosinātājs nepagarina noslēgto līgumu ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts
ceļi” par valsts vietējā autoceļa V95, posmā no 0,000 km – 5,400 km, izmantošanu
minerālmateriālu transportēšanai un ceļa uzturēšanu.
5.
Visas Vides pārraudzības valsts biroja Atzinuma norādītās prasības ir beznosacījumu,
katras atsevišķas neievērošanas gadījumā Inčukalna novada dome var lemt par Paredzētās
darbības pārtraukšanu, atceļot lēmumu par paredzētās darbības akceptu.
6.
Pirms Paredzētās darbības uzsākšanas saskaņā ar derīgo izrakteņu projektu veikt
atmežošanas procesu normatīvos aktos noteiktā kārtībā.
7.
Pirms Paredzētās darbības uzsākšanas izstrādāt un iesniegt akceptēšanai Inčukalna
novada Būvvaldē būvprojektus nepieciešamajām inženierbūvēm t. sk. pievadceļu, zemes vaļņa
izbūvei un citām, ko nosaka būvniecību regulējošie normatīvie akti.
8.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt SIA “xxx” uz juridisko adresi un SIA “xxx” uz
juridisko adresi.
9.
Uzdot Inčukalna novada domes Kancelejai vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt
elektroniski Vides pārraudzības valsts birojam uz e-pastu vpvb@vpvb.gov.lv.
10.
Uzdot Inčukalna novada domes Sabiedrisko attiecību daļai lēmumu trīs dienu laikā pēc
tā parakstīšanas ievietot Inčukalna novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.incukalns.lv.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā,
Baldones ielā 1A, Rīgā, 1007.
23.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Cīrulnieks
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A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt 30.03.2011. sociālā dzīvokļa, Gaujaslīču ielā, Gaujā, Inčukalna novadā īres līgumu
ar personu, personas kods xxxxxx-xxxxx, līdz 30.09.2019.;
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram pagarināt 30.03.2011. sociālā dzīvokļa īres
līgumu;
3. Uzdot par pienākumu personai, personas kods xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā no šī
lēmuma pieņemšanas dienas pagarināt līgumu ar Inčukalna novada domi;
4. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt Inčukalna novada domes Sociālajam dienestam.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones
ielā 1A, Rīgā, 1007.
24.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Cīrulnieks
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt sociālā dzīvokļa, “Saules”, Griķos, Inčukalna novadā, īres līgumu ar personu,
personas kods: xxxxxx-xxxxx, līdz 31.12.2019.;
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu līdz
31.12.2019.;
3. Uzdot par pienākumu personai, personas kods:xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā no šī
lēmuma pieņemšanas dienas pagarināt līgumu ar Inčukalna novada domi;
4. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt Inčukalna novada domes Sociālajam dienestam.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones
ielā 1A, Rīgā, 1007.
25.§.Par personu iesniegumu izskatīšanu.
Ziņo:A.Cīrulnieks
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Uzdot SIA “Vangažu Namsaimnieks” lauzt 22.11.1994. dzīvojamās telpas īres līgumu, kas
noslēgts ar personu, personas kods xxxxxx-xxxxx, slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar
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personu, personas kods xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa Gaujas ielā 4, Vangažos, Inčukalna novadā,
izīrēšanu uz nenoteiktu laiku;
2. Uzdot PSIA “VANGAŽU AVOTS” slēgt līgumu ar personu, personas kods xxxxxx-xxxxx,
par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem dzīvoklim Gaujas ielā 4, Vangažos, Inčukalna
novadā;
3. Uzlikt par pienākumu personai, personas kods xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā no šī
lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA “Vangažu
Namsaimnieks”, līgumu par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem ar PSIA “VANGAŽU
AVOTS” un slēgt līgumus ar pārējiem pakalpojumu sniedzējiem, līgumu kopijas iesniedzot
Inčukalna novada domē.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones
ielā 1A, Rīgā, 1007.
26.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Cīrulnieks
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Uzdot SIA “Vangažu Namsaimnieks” lauzt 12.08.1994. dzīvojamās telpas īres līgumu, kas
noslēgts ar personu, personas kods xxxxxx-xxxxx, slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar
personu, personas kods xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa Vidzemes ielā 15, Vangažos, Inčukalna
novadā, izīrēšanu uz nenoteiktu laiku;
2. Uzdot PSIA “VANGAŽU AVOTS” slēgt līgumu ar personu, personas kods xxxxxx-xxxxx,
par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem dzīvoklim Vidzemes ielā 15, Vangažos, Inčukalna
novadā;
3. Uzlikt par pienākumu personai, personas kods xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā no šī
lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA “Vangažu
Namsaimnieks”, līgumu par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem ar PSIA “VANGAŽU
AVOTS” un slēgt līgumus ar pārējiem pakalpojumu sniedzējiem, līgumu kopijas iesniedzot
Inčukalna novada domē.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones
ielā 1A, Rīgā, 1007.
27.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Cīrulnieks
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A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Reģistrēt personu, personas kods xxxxxx-xxxxxx, palīdzības reģistrā par dzīvojamās platības
maiņu dzīvokļa Gaujaslīču ielā 3, Gaujā, Inčukalna novadā, apmaiņā pret citu dzīvokli Inčukalna
novadā.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un
otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā,
1007.
28.§.Par dzīvokļa, kas atrodas “Kārļzemnieki”1a, Krustiņos, Inčukalna novadā, īres
līgumu.
Ziņo:A.Cīrulnieks
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14 balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS – “1” balss I.Bernats,
Dome nolemj:
1. Grozīt 04.06.2015. līgumu, kas noslēgts ar personu, personas kods xxxxxx-xxxxx, par
dzīvokļa, “Kārļzemnieki”1a, Krustiņos, Inčukalna novadā, īri, izsakot līguma 4.1.apakšpunktu
sekojošā redakcijā “4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz 2020.gada
21.februārim.”;
2. noslēgt vienošanos ar personu, personas kods xxxxxx-xxxxxx, par izmaiņām 04.06.2015.
līgumā par dzīvokļa, “Kārļzemnieki”1a, Krustiņos, Inčukalna novadā, īri, nosakot līguma
4.1.punktā īres līguma termiņu 2020.gada 21.februāris;
3. noslēgt vienošanos ar personu, personas kods xxxxx-xxxxx, viņa ģimenes locekli personu,
personas kods xxxxx-xxxxxx, un dzīvokļu īpašnieku biedrību “Kārļzemnieki”, reģistrācijas
Nr.xxxxxxxxx, par komunālo maksājumu parāda un tekošo maksājumu ieturēšanas no personas
darba algas saskaņā ar esošo vienošanos;
4. noslēgt vienošanos ar personu, personas kods xxxxx-xxxxx, viņa pilngadīgo ģimenes locekli
personu, personas kods xxxxx-xxxxxx, un PSIA “VANGAŽU AVOTS” par ūdens un
kanalizācijas pakalpojumu un tekošo ūdens un kanalizācijas maksājumu ieturēšanas no personas
darba algas saskaņā ar esošo vienošanos;
5. Uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt lēmuma 2., 3. un 4.punktā minētās
vienošanās Inčukalna novada pašvaldības vārdā;
6. Personām lēmumā minētās vienošanās noslēgt septiņu dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
7. Ja septiņu dienu laikā lēmuma 2., 3. un 4. punktā minētās vienošanās no personu puses netiks
noslēgtas, tad Inčukalna novada dome būs tiesīga atcelt šo lēmumu un pieņemt lēmumu par
04.06.2015. īres līguma Nr.15-0211/2015, izbeigšanu.
8.Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novad domes izpilddirektoram.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var
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pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones
ielā 1A, Rīgā, 1007.
29.§.Par Inčukalna novada domes 2018.gada 19.septembra lēmuma atcelšanu.
Ziņo:A.Cīrulnieks
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS – “2” balsis I.Bernats, J.Liepiņš,
Dome nolemj:
1.Atcelt Inčukalna novada domes 2018.gada 19.septembra;
2.Lauzt ar biedrību „xxx”, reģistrācijas Nr.xxxxxxxxx, 2018.gada 12.oktobrī noslēgto Pārvaldes
uzdevuma deleģēšanas līgumu;
3.Paziņot lēmumu biedrībai „xxx”, reģistrācijas Nr.xxxxxxxxx, un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo
un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A,
Rīgā, 1007.
30.§.Par Inčukalna novada pašvaldības Vangažu vidusskolas sporta stadiona
Iekšējās kārtības noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS – “2” balsis I.Bernats, M.Jaunups,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt noteikumus “Vangažu vidusskolas sporta stadiona Iekšējās kārtības
noteikumi”.
2.
Noteikumi stājas spēkā 2019.gada 2.septembrī.
31.§.Par Vangažu vidusskolas sporta stadiona maksas pakalpojuma cenrāža
apstiprināšanu.
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, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav;
ATTURAS – “3” balsis S.Rozīte, I.Bernats, J.Sergejevs,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt Vangažu vidusskolas stadiona maksas pakalpojuma cenrādi laikposmam katru
gadu no aprīļa līdz novembrim ieskaitot. (1.pielikumā);
Nomas maksas apstiprināšanai pēc noapaļošanas/precizēšanas
Nr.p.

Mērvienība

Pakalpojuma veids
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Bez

PVN

Kopā

k.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Visa sporta stadiona izmantošana ar
inventāru
Visa sporta stadiona izmantošana
sacensībām (ar skrejceļu, futbola
laukuma visiem vieglatlētikas
sektoriem ar inventāru)
Sporta stadiona viena vieglatlētikas
sektora izmantošana vieglatlētikas
mācību treniņu nodarbībām
Sporta stadiona celiņu izmantošana
Sporta stadiona centrālā futbola
laukuma izmantošana sacensībām
Sporta stadiona centrālā futbola
laukuma izmantošana treniņiem
Sporta stadiona viena volejbola,
laukuma izmantošana
Sporta stadiona viena basketbola
laukuma izmantošana

PVN
(EUR)

21%

1 stunda

33,06

6,94

40,00

1 diena

157,02

32,9
8

190,00

1 stunda

6,61

1,39

8,00

1 stunda

4,13

5,00

1 diena

66,12

0,87
13,8
8

1 stunda

12,40

2,60

15,00

1 stunda

4,13

0,87

5,00

1 stundas

4,13

0,87

5,00

(EUR)

80,00

2. Noteikt, ka Vangažu vidusskolas stadiona maksas pakalpojumu cenrādis netiek
piemērots un Vangažu vidusskolas stadionu var izmantot bez maksas sporta organizācijas un
sporta komandas, kas ir reģistrētas Inčukalna novada sporta komandu reģistrā, fiziskās personas,
kas deklarētas Inčukalna novadā, kā arī Inčukalna novadā reģistrētās biedrības, nodibinājumi un
reliģiskās organizācijas;
3. Lēmums par Vangažu vidusskolas sporta stadiona maksas pakalpojuma cenrādi stājas
spēkā 2019.gada 2.septembrī.
32.§.Par Vangažu vidusskolas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „7” balsis J.Bunkus, A.Cīrulnieks, S.Kalniņš, P.Kondrahins,
A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET – “2” balsis I.Bernats, M.Jaunups ; ATTURAS –
“6” balsis A.Šica, S.Rozīte, A.Blaus, J.Liepiņš, L.Šube, A.Freimane,
Dome nolemj:
Nepietiekams balsu skaits, lēmums nav pieņemts.
33.§.Par dalības maksas apstiprināšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
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1.
Noteikt pasākuma „Vangažu vidusskolai 60 gadu jubileja” dalībniekiem dalības maksu
EUR 10,00 apmērā no vienas personas.
2.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
34.§.Par telpu nomas līgumu noslēgšanu ar personu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Noslēgt telpu nomas līgumu ar personu par PII Minka zāles nomu, Zvaigžņu iela 6, Inčukalns,
Inčukalna novads, tautisko deju pulciņa nodarbību bērniem, norisei divas reizes nedēļā trešdienās
un piektdienās no plkst. 15.00 līdz 17.00. no 10.09.2019. līdz 31.05.2020., nosakot telpu nomas
maksu EUR 1,12 /stundā +PVN.
2. Noslēgt telpu nomas līgumu ar personu par Inčukalna Tautas nama zāles nomu, Atmodas iela
1a, Inčukalns,, Inčukalna novads, tautisko deju pulciņa nodarbību bērniem norisei divas reizes
nedēļā, otrdienās un ceturtdienās, no plkst. 18.00 līdz 18.45 no 10.09.2019. līdz 31.05.2020.,
nosakot telpu nomas maksu EUR 2,00 /stundā +PVN.
3. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram noslēgt līgumus par telpu nomu, un noteikt,
ka līgumi darbojas no 2019.gada 10.septembra līdz 2020.gada 31.maijam.
4. Paredzēt, ka katras nedēļas pirmajā darba dienā persona iesniedz uzskaiti par PII “Minka”
faktiski nomāto telpu laikiem iepriekšējā nedēļā, kas saskaņots ar PII Minka vadītāju.
5. Paredzēt, ka katras nedēļas pirmajā darba dienā persona iesniedz uzskaiti par Tautas nama
faktiski nomāto telpu laikiem iepriekšējā nedēļā, kas saskaņots ar Tautas nama vadītāju.
6. Paredzēt, ka telpas nav nododamas apakšnomā.
7. Paredzēt, ka PII Minka vadītāja un Inčukalna tautas nama vadītāja ar savu rīkojumu var mainīt
telpu nomas laikus.
8. Paredzēt, ka konkrētās telpas nomas līgums tiek pārtraukts bez iepriekšēja brīdinājuma, ja
parāds par telpu nomu ir kļuvis lielāks par 1 mēneša maksu.
9. Uzdot PII Minka vadītājai R.Galiņai un Inčukalna tautas nama vadītājai I.Freimanei kontrolēt
līguma nosacījumu par telpu izmantošanu ievērošanu.
35.§.Par telpas nomas līguma noslēgšanu ar personu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Noslēgt telpu nomas līgumu ar personu par Tautas nama, Atmodas iela 1a, Inčukalns,
Inčukalna novads, zāles iznomāšanu ziemas peldēšanas apmācību nodarbību norisei vienu reizi
nedēļā, sestdienās, no plkst. 10.00 līdz 11.00. no 02.09.2019., līdz 31.05.2020., nosakot telpu
nomas maksu EUR 4,00 /stundā +PVN.
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram noslēgt līgumu par telpu nomu.
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3. Paredzēt, ka katras nedēļas pirmajā darba dienā persona iesniedz uzskaiti par faktiski nomāto
telpu laikiem iepriekšējā nedēļā, kas saskaņots ar Tautas nama vadītāju.
4. Paredzēt, ka telpas nav nododamas apakšnomā.
5. Paredzēt, ka Inčukalna tautas nama vadītāja ar savu rīkojumu var mainīt telpu nomas laikus.
6. Paredzēt, ka telpu nomas līgums tiek pārtraukts bez iepriekšēja brīdinājuma, ja parāds par
telpu nomu ir kļuvis lielāks par 1 mēneša maksu.
7. Uzdot Inčukalna tautas nama vadītājai kontrolēt līguma nosacījumu par telpu izmantošanu
ievērošanu.
36.§.Par Inčukalna novada domes 2019.gada 17.aprīļa saistošo noteikumu Nr.3/2019 „Par
neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Inčukalna novadā”
precizēšanu.
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, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, A.Šica, L.Vorobjova; PRET – “1”
balss J.Sergejevs; ATTURAS – “2” balsis S.Rozīte, I.Bernats,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt Inčukalna novada domes 2019.gada 17.aprīļa saistošo noteikumu Nr.3/2019
„Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Inčukalna novadā” precizēto
redakciju, kas pievienota pielikumā.
2.
Uzdot Inčukalna novada domes Kancelejai saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas
nosūtīt rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3.
Uzdot Inčukalna novada domes Sabiedrisko attiecību daļai publicēt saistošos noteikumus
informatīvajā izdevumā “Novada Vēstis” un nākamajā dienā pēc publicēšanas informatīvajā
izdevumā “Novada Vēstis” – Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā.
37.§.Par ziedojuma pieņemšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Atļaut pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) EUR 2470,00 (divi tūkstoši četri simti
septiņdesmit euro un 00 centi) apmērā Vangažu kultūras nama aktivitātes īstenošanai mūsdienīga, informatīva un daudzfunkcionāla afišu stenda izveidei Gaujas ielā 12, Vangažos,
Inčukalna novadā.
2.
Uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt ziedojuma (dāvinājuma)
līgumu ar AS “xxx” par ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu.
3.
Izpilddirektoram nodrošināt likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbā” 14. panta ceturtajā daļā noteikto ierobežojumu par lēmumu pieņemšanu
attiecībā uz ziedotāju (dāvinātāju) turpmākos divus gadus. Valsts amatpersonai vai koleģiālajai
institūcijai ir aizliegts vēl divus gadus pēc šā panta trešajā daļā minētā ziedojuma vai mantiskās
palīdzības pieņemšanas attiecībā uz ziedotāju pieņemt jebkādus lēmumus.
4.
Vangažu kultūras nama vadītājai, Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājam un
izpilddirektoram organizēt un realizēt Vangažu kultūras nama aktivitāti, ziedojuma mērķa
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sasniegšanai – izveidojot mūsdienīgu, informatīvu un daudzfunkcionālu afišu stendu Gaujas ielā
12, Vangažos, ne vēlāk, kā trīs mēnešu laikā pēc ziedojuma (dāvinājuma) saņemšanas.
38.§.Par nekustamā īpašuma, dzīvokļa, kas atrodas Vidzemes ielā 13-22, Vangažos,
Inčukalna novadā, atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu-pārdošanu par brīvu cenu, Inčukalna novada
domei piederošu dzīvokli, kas atrodas Vidzemes ielā 13-22, Vangažos, Inčukalna novadā, 47,9
m² platībā, ar kadastra Nr. 8017 900 1269, kopīpašuma domājamā daļa no zemes
kad.apzīmējums 80170020407, 479/42387 daļa, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatas
nodaļā, Vangažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 10000009791622, to pārdodot īrniecei,
ja tiek iesniegta īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai
kuri no viņiem iegūs īpašumā dzīvokļa īpašumu un izziņa par īres un komunālo maksājumu
parādu neesamību.
2.
Noteikt dzīvokļa, kas atrodas Vidzemes ielā 13-22, Vangažos, Inčukalna novadā, 47,9 m²
platībā, ar kadastra Nr. 8017 900 1269, nosacīto cenu EUR 22890,- (divdesmit divi tūkstoši
astoņi simti deviņdesmit euro un 00 centi) apmērā;
3.
Īrniekam viena mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas iesniegt lēmuma
1.punktā noteiktos dokumentus, kā arī rakstisku atbildi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
4.
Uzdot Inčukalna novada domes Izsoles komisijai pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīt
personi kā pirmpirkuma tiesīgai personai atsavināšanas paziņojumu ar piedāvājumu viena
mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas sniegt atbildi par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu un samaksas veidu;
5.
Ja Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā termiņā saņemts personas
pieteikums par nekustamā īpašuma pirkšanu par apstiprināto nosacīto cenu un Inčukalna novada
domes norēķinu kontā tiek samaksāta visa pirkuma maksa lēmuma 2.punktā noteiktajā apmērā
vai atliktā maksājuma gadījumā 10% iemaksa, saskaņā ar Atsavināšanas paziņojumā
noteiktajiem samaksas termiņiem, uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram slēgt
nekustamā īpašuma pirkuma vai nomaksas pirkuma līgumu.
39.§.Par zemes iegūšanu īpašumā nepilsonim.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET – “1” balss M.Jaunups; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
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Atļaut Latvijas nepilsonei personai, personas kods xxxxxx-xxxxx, iegūt īpašumā nekustamo
īpašumu zemi Egļupes iela, Egļupe, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, ar kadastra Nr. xxxx
xxx xxxx, 688 kv.m platībā, ½ domājamo daļu.
Izziņa nepilsonim par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā izsniedzama pēc nodevas
nomaksas saskaņā ar saistošo noteikumu “Par Inčukalna novada pašvaldības nodevām”
2.1.18.punktu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones
ielā 1A, Rīgā, 1007.
40.§.Par zemes iegūšanu īpašumā nepilsonim.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova;
PRET – “1” balss M.Jaunups; ATTURAS – “1” balss I.Bernats,
Dome nolemj:
Atļaut Ukrainas pilsonim personai, personas kods xxxxxx-xxxxx, iegūt īpašumā nekustamo
īpašumu zemi “xxx”, Vangažos, Inčukalna novadā, ar kadastra Nr. xxxx xxx xxxx, 0,1972 ha
platībā.
Izziņa par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā izsniedzama pēc nodevas nomaksas
saskaņā ar saiatošo noteikumu “Par Inčukalna novada pašvaldības nodevām” 2.1.18.punktu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones
ielā 1A, Rīgā, 1007.
41.§.Par Inčukalna novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
J.Bunkus, A.Cīrulnieks, S.Kalniņš, P.Kondrahins,
A.Nalivaiko, L.Šube, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET – “1” balss M.Jaunups; ATTURAS –
“5” balsis A.Šica, S.Rozīte, A.Freimane, A.Blaus, J.Liepiņš, balsojumā nepiedalās I.Bernats, jo
uzskata, ka šis lēmums ir prettiesisks.
Dome nolemj:
1.
organizēt Inčukalna novada iedzīvotāju sapulci, kurā informēt iedzīvotājus par
administratīvi teritoriālās reformas būtību un iedzīvotāju aptaujas norisi, kas notiks:
1.1. 2019.gada 10.septembrī plkst.19.00 Vangažu kultūras namā (Gaujas iela 12,
Vangaži, Inčukalna novads);
1.2. 2019.gada 11.septembrī plkst.19.00 Inčukalna Tautas namā (Atmodas ielā 1A,
Inčukalnā).
2.
Organizēt Inčukalna novada iedzīvotāju aptauju ar mērķi noskaidrot novada iedzīvotāju
viedokli par iespējamo Inčukalna novada apvienošanu ar citām administratīvajām teritorijām.
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3.
Noteikt aptaujas norises periodu no 2019.gada 22.augusta plkst.00:00 līdz 2019.gada
12.septembrim plkst.18:00.
4.
Noteikt aptaujas norises vietas:
4.1.Inčukalna novada pašvaldības administratīvajā ēkā Atmodas ielā 4, Inčukalnā,
Inčukalna novadā;
4.2.Vangažu pilsētas pārvaldes ēkā Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā.
4.3.Inčukalna novada Sociālā dienesta dienas centra "Gauja" telpās Centra ielā 6,
Gaujā, Inčukalna novadā.
5.
Aptaujā uzdot šādus jautājumus:
5.1.Vai jūs esat par nedalītu Inčukalna novadu? (Jā / Nē)
5.2. Jūsuprāt vēlamās Inčukalna novada sadarbības kaimiņu pašvaldības:
5.2.1. Ādažu novads
5.2.2. Garkalnes novads
5.2.3. Siguldas novads
5.2.4. Sējas novads
5.2.5. Ropažu novads
5.2.6. Krimuldas novads
6. Izveidot komisiju šī lēmuma 2. punktā minētās aptaujas organizēšanai šādā sastāvā:
6.1. komisijas priekšsēdētāja: biedrības “Vangažu māmiņu klubs” valdes locekle Liena
Laicāne;
6.2. komisijas sekretārs: Juridiskās daļas vadītāja Vidaga Daniševska;
6.3. komisijas loceklis: Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs Mārtiņš Pozņaks;
6.4. komisijas locekle: Klientu apkalpošanas centra speciāliste Guna Drinka;
6.5. komisijas locekle: sekretāre, dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste Jana Bluka.
6.6. komisijas locekle: Inčukalna novada Sociālā dienesta dienas centra sociālā
darbiniece: Inese Strauta;
6.7. komisijas loceklis: deputāts Armands Cīrulnieks;
7. Apstiprināt Komisijas iedzīvotāju aptaujai par iespējamo Inčukalna novada apvienošanu ar
citu novadu administratīvajām teritorijām nolikumu (pielikums).
8. Piešķirt finanšu līdzekļus līdz EUR 1000,00 lēmuma 2.punktā norādītās aptaujas
organizēšanai no pašvaldības 2019. gada budžeta finansējuma neparedzētiem gadījumiem.
9. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram Oskaram
Kalniņam.
42.§.Par pašvaldības robežu grozīšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Deputātes J.Bunkus priekšlikums – ministrijai sniegt atbildi pēc iedzīvotāju aptaujas veikšanas.
A.Nalivaiko lūdz balsot par deputates J.Bunkus priekšlikumu.
Atklāti balsojot: PAR „11 balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav;
ATTURAS – “4” balsis A.Šica, I.Bernats, S.Rozīte, M.Jaunups,
Dome nolemj:
1.Sniegt VARAM starpatbildi, ka deputātu viedoklis tiks sniegts pēc iedzīvotāju aptaujas par
reģionālām reformām veikšanas un rezultātu apkopošanas.
Izpilddirektora p.i. J.Jakubovska atskaite:
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1.
2.
3.
4.

Par veiktajiem darbiem kapos
Par Inčukalna pamatskolas veiktajiem remontdarbiem un dokumentāciju.
Vangažu Gaujas ielas remonts, darbi notiek termiņos.
Vangažu vidusskolas stadiona izbūve – darbi pabeigti.

Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite.
1. Par Inčukalna krustojumu.
2. Par SIA “Vangažu Sildspēks” kurināmā piegādes izmantojamiem piebraucamiem
ceļu variantiem.
O.Kalninam uzdots:
1.sazināties ar SIA “Vangazu Sildspēks” un risinat šo jautājumu, ievērojot izteiktos
priekšlikumus, kā arī uzaicināt SIA “Vangažu Sildspēks” pārstāvjus uz septembra Attīstības,
rūpniecības un lauksaimniecības komitejas sēdi;
2.uz oktobra domes sēdi sniegt atskaiti par paveiktajiem darbiem attiecībā uz VAS “Latvijas
Valsts ceļi” norādītajām nepilnībām.
Sēdi slēdz plkst. 16.00

Sēdes vadītājs

A.NALIVAIKO

Protokoliste

L.SĪKA

Saskaņots ar juristi V.Daniševsku
27.08.2019.
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