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Darba kārtība: 

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

(ziņo J.Bunkus). 

1. Par naudas balvas piešķiršanu personai par sasniegumiem sportā. 

2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumu. 

3. Par izmaiņām Inčukalna novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā 

Nr.20-3.§. „Par Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu”. 

4. Par Inčukalna novada pašvaldības projektu konkursa „Novadnieki novadam”  

nolikuma 2020.gadam apstiprināšanu. 

5. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Vangažu vidusskolas deju kolektīva 

“Kolibri” dalībai starptautiskā konkursā. 

6. Par Inčukalna novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darbību 

2020.gada vasaras mēnešos. 

 

II.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā izskatītie 

jautājumi (ziņo I.Bernats). 

7. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

8. Par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma un lokālplānojuma 

nekustamajam īpašumam “Jauda 2”, Gauja, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, 

grozot teritorijas plānojumu, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai. 

9. Par nolikumu „Inčukalna novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas tehniskā 

specifikācija” un “Vangažu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas tehniskā specifikācija” 

apstiprināšanu. 

10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. 

11. Par Inčukalna novada domes 2019.gada 20.novembra lēmuma, protokols  

Nr.18-7.§ “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu”, grozīšanu. 

12. Par pašvaldībai piederošās zemes nomu. 

13. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

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

lietošanas mērķu piešķiršanu. 

15. Par adreses piešķiršanu. 

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

lietošanas mērķu piešķiršanu. 

17. Par servitūta līguma slēgšanu. 

18. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Inčukalna novada pašvaldības 

vārda. 

19. Par zemes atsavināšanu. 

 

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

20. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu ar SIA “INFINITA”. 

21. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

22. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

23. Par pašvaldības dzīvojamās mājas atsavināšanas procesa uzsākšanu. 



24. Par saistošo noteikumu Nr.__/2020  „Grozījumi Inčukalna novada domes 

2010.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr. 16/2010 „Par personu, kurām 

nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, reģistrācijas kārtību”” 

apstiprināšanu. 

25. Par telpu nomas līguma noslēgšanu. 

26. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

 

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

27. Par  pašvaldības finansējuma piešķiršanu personas dalībai sēdvolejbola 

kvalifikācijas turnīrā Edmondā, Oklahomā, Amerikas Savienotajās Valstīs 

28. Par Inčukalna novada Būvvaldes veidlapas apstiprināšanu. 

29. Par Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu pirmskolas 

izglītības programmas (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves 

uzsākšanai) izmaksām privātai izglītības iestādei 2020.gadam 

30. Par Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu 

(audzēkņu) uzturēšanas izmaksām.  

31. Par  dzīvojamo māju Meža miers-1, Meža miers-2 un Meža miers-3 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu biedrībai “Meža Pasaule”. 

32. Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2017.gada 19.jūlija lēmumā Nr.3-

28.§. „Par Inčukalna novada Iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu un 

Iepirkuma komisijas izveidošanu”. 

33. Par Mālpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Brišķi” 

atsavināšanu. 

 

Izpilddirektora atskaite 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja atskaite par Iepirkuma komisijas darbu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                            A.NALIVAIKO 


