
Inčukalna novada domes sēde 2018.gada 20.jūnijā 

plkst.14.00. Meža ielā 1, Vangažos 

 

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

(ziņo J.Bunkus): 

1. Par  finansiālu atbalstu personai. 

2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumam. 

3. Par transporta piešķiršanu senioru vokālajam ansamblim. 

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

tirdzniecības pakalpojumu sniegšanu  Inčukalna novada svētku tirdziņā pie Vangažu 

kultūras nama ” apstiprināšanu. 

5. Par nolikuma„ Par amatnieku- mājražotāju, pārtikas un alkoholisko produktu  

izbraukuma tirdzniecību, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Inčukalna novada 

svētkos” apstiprināšanu. 

6. Par izbraukuma tirdzniecību. 

7. Par naudas balvu ūdenspolo komandai. 

8. Grozījumi Inčukalna novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr. 2-1§ 

„Inčukalna novada bibliotēkas lietošanas noteikumi”. 

 

II.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā izskatītie 

jautājumi (ziņo I.Bernats). 

9. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

10. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

11. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

12. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

13. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

14. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

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

lietošanas mērķu piešķiršanu. 

16. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos Gaujas ielā 

18, telpu grupa 011, izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 

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

17. Par Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības iesniegumu. 

18. Par telpas nomas līguma pagarināšanu ar personu. 

19. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

20. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

21. Par personas un personas iesnieguma izskatīšanu. 

22. Par Inčukalna novada domes 15.03.2017. lēmuma Nr. 3-41.§. “Par dzīvojamās 

telpas īres līguma, kas noslēgts ar personu, laušanu” atcelšanu un 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 personas iesnieguma izskatīšanu. 

29. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 



30. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

31. Par Inčukalna novada domes 2018.gada 21.marta Saistošo noteikumu 4/2018 

„Par mājas dzīvnieku turēšanu Inčukalna novadā”  precizēšanu. 

 

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

32. Par Inčukalna novada domes 2018.gada 21.marta Saistošo noteikumu 6/2018 

„Grozījumi Inčukalna novada domes 2013.gada 16.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr. 28/2013 „Par Inčukalna novada pašvaldības nodevām””  precizēšanu. 

33. Par finansējumu projektiem konkursa „Novadnieki novadam”.  

34. Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu 

izpildi. 

35. Par SIA „Vangažu Avots” pamatkapitāla palielināšanu. 

36. Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2018.gada 25.maija lēmumā Nr.9-

6§ „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta “Infrastruktūras attīstība Inčukalna 

novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai”  īstenošanai”. 

37. Par Inčukalna novada domes priekšsēdētāja Aivara Nalivaiko atvaļinājumu. 

 

Izpilddirektora p.i. J.Jakubovska atskaite 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                            A.Nalivaiko 


