
Inčukalna novada domes sēde 2018.gada 21.februārī 

plkst.14.00. 

 

Darba kārtība. 

 

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

(ziņo L.Vorobjova): 

1. Par PII „Minka” darbību vasaras periodā. 

2. Par Vijas Onskules atbrīvošanu no Inčukalna novada bibliotēkas vadītājas 

amata un Jeļenas Ozoliņas iecelšanu Inčukalna novada bibliotēkas  vadītājas amatā. 

3. Par nolikuma „Par amatnieku – mājražotāju un pārtikas produktu  izbraukuma 

tirdzniecības pakalpojumu sniegšanu  Lieldienu tirdziņā pie Vangažu kultūras nama ” 

apstiprināšanu. 

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

nolikuma apstiprināšanu. 

5. Par Inčukalna novada domes saistošo noteikumu Nr. ____/2018 „Sociālie 

pakalpojumi Inčukalna novadā” apstiprināšanu. 

6. Par saistošo noteikumu Nr. ____/2018 „Par grozījumiem 2015.gada 

18.februāra Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā 

palīdzība Inčukalna novadā”” apstiprināšanu. 

7. Par  finansiālu atbalstu personai. 

8. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Spēka pasaule”. 

9. Par finansiālu atbalstu Inčukalna galda hokeja klubam. 

10. Par Inčukalna florbola sporta kluba „Coyote” iesniegumu. 

11. Par nodibinājuma „Zinātnes un inovāciju parks”  iesniegumu. 

12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumam. 

13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumam. 

14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumam. 

15. Par naudas balvu krievu vokālajam ansamblim „Krievu kadriļa”. 

16. Par naudas balvu ukraiņu vokālajam ansamblim „Jatraņ”. 

17. Par naudas balvu personai. 

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

18. Par Aldas Freimanes ievēlēšanu Komunālo jautājumu komitejā. 

19. Par Vangažu pilsētas teritorijas apsaimniekošanu 2018.gadā. 

20. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

21. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

22. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

23. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

24. Par  personas iesnieguma izskatīšanu. 

25. Par  personas iesnieguma izskatīšanu. 

26. Par  personas iesnieguma izskatīšanu. 

27. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

28. Par dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts ar personu, laušanu. 

29. Par personas iesniegumu. 

30. Par piekrišanu AGĪKS „ Vangažu moto” juridiskās adreses reģistrēšanai. 

31. Par saistošo noteikumu Nr. ___/2018 „ Par mājas dzīvnieku turēšanu 

Inčukalna novadā” izdošanu. 



III.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā izskatītie 

jautājumi (ziņo I.Bernats). 

32. Par adreses likvidēšanu. 

33. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Inčukalna novada pašvaldības 

vārda. 

34. Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

35. Par adreses piešķiršanu. 

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

lietošanas mērķu piešķiršanu. 

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

lietošanas mērķu piešķiršanu. 

38. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu. 

39. Par nekustamā īpašuma “Starpgabals”, kas atrodas Inčukalna pagastā, 

Inčukalna novadā, atsavināšanu 

40. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.  

41. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. 

42. Par 2018.gadā plānotajiem gadatirgiem Inčukalna novadā Vangažu pilsētā. 

43. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu Ambulance” 

darbības izbeigšanu. 

44. Par SIA „Vangažu ambulance” iesniegumu. 

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

45. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. 

46. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. 

47. Par nomas parādu izslēgšanu no debitoru uzskaites. 

48. Par zemes nomas parādu dzēšanu. 

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

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

50. Par naudas balvas piešķiršanu Inčukalna novada domes priekšsēdētājam. 

51. Par naudas balvas piešķiršanu Inčukalna novada domes priekšsēdētāja 

vietniecei. 

52. Par naudas balvas piešķiršanu Inčukalna novada domes izpilddirektoram. 

53. Par noteikumu Nr. ___/2018 „Par grozījumiem 2015.gada 21.janvāra 

noteikumos Nr.1/2015 „Par Inčukalna novada pašvaldības mantas un finanšu resursu 

izmantošanu”” apstiprināšanu. 

54. Par saistošo noteikumu  „Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2013.gada 

16.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 28/2013 „Par Inčukalna novada pašvaldības 

nodevām”” apstiprināšanu. 

55. Par Inčukalna novada domes deputātu Ētikas komisijas apstiprināšanu un 

izmaiņām Ētikas komisijas nolikumā. 

 

Izpilddirektora atskaite. 

 

Domes priekšsēdētāja vietniece      L.Vorobjova 

 


