
Inčukalna novada domes sēde 2019.gada 16.oktobrī 

plkst.14.00. Vangažos, Meža ielā 1 

 

Darba kārtība:  

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

(ziņo J.Bunkus). 

1. Par saistošo noteikumu Nr. 2/2018  "Grozījumi Inčukalna novada domes 

2018.gada 21.februāra  Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr.2/2018 

„Sociālie pakalpojumi Inčukalna novadā" apstiprināšanu. 

 

II.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā izskatītie 

jautājumi (ziņo I.Bernats). 

2. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

3. Par zemes atsavināšanu. 

4. Par adreses maiņu. 

5. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

6. Par zemes atsavināšanu. 

7. Par adreses un nekustamo īpašumu nosaukumu piešķiršanu. 

8. Par pašvaldībai piederošās zemes nomu. 

9. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

10. Par pašvaldībai piederošās zemes nomu. 

11. Par Inčukalna novada domes 2012.gada 19.septembra lēmuma Nr.14-6.§. 

“Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piederību pašvaldībai” un 

2016.gada 19.oktobra lēmuma Nr.16-19.§. “Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu” 

atcelšanu.  

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

lietošanas mērķu piešķiršanu. 

13. Par adreses piešķiršanu un maiņu. 

14.  Par adreses piešķiršanu. 

15. Par nekustamo īpašumu nosaukumu piešķiršanu. 

16. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

17. Par adreses maiņu. 

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

lietošanas mērķu piešķiršanu. 

19. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

20. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

21. Par paredzētās darbības akceptēšanu. 

22. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 „Alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises 

vietās Inčukalna novadā” apstiprināšanu. 

23. Par saistošo noteikumu nr.__/2019 „Par kārtību, kādā saskaņojama 

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta Inčukalna novada teritorijā” 

apstiprināšanu. 

24. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 „Par grozījumiem Inčukalna novada 

domes 2013.gada 16.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 28/2013 „Par Inčukalna 

novada pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu. 

 

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

25. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

26. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 



27. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

28. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

29. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

30. Par telpu nomas līguma noslēgšanu. 

31. Par dzīvokļa, kas atrodas Gaujaslīču ielā 31-14, Gaujā, Inčukalna novadā, īres 

tiesību izsoles nosacītās sākuma cenas un īres tiesību izsoles noteikumu 

apstiprināšanu. 

 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo L.Šube). 

32. Par pašvaldības dzīvokļa atsavināšanas procesa uzsākšanu.      

33. Par Inčukalna novada Sporta kompleksa maksas pakalpojuma cenrāža 

apstiprināšanu. 

34. Par izmaiņām Inčukalna novada domes 2018.gada 17.janvāra lēmumā Nr.3-

36.§. „Par Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu”. 

35. Par izmaiņām 2018.gada 17.janvāra Inčukalna novada domes lēmumā Nr.3-

36.§. „Par Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu”. 

36. Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumu. 

37. Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumu. 

38. Par telpu nomas līgumu noslēgšanu ar SIA “Wonder Wonders”. 

39. Par saistošo noteikumu Nr. __/2019 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos 

Nr. 5/2019 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2019. gadam"" apstiprināšanu. 

40. Par Inčukalna novada domes priekšsēdētāja Aivara Nalivaiko atvaļinājumu. 

 

 

Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite 

 

 

Domes priekšsēdētājs                           (personiskais paraksts)            A.NALIVAIKO 

 


