
Inčukalna novada domes sēde 2019.gada 20.februārī 

plkst.14.00. Vangažos, Meža ielā 1 

 

 

Darba kārtība:  

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

(ziņo J.Bunkus). 

1. Par finansiālu atbalstu personai. 

2. Par finansiālu atbalstu personai. 

3. Par finansiālu atbalstu Inčukalna galda hokeja klubam. 

4. Par transporta piešķiršanu. 

5. Par noteikumu „Par kārtību, kādā tiek nodrošināta Inčukalna novada izglītības 

iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmu, darbība vasaras periodā” 

apstiprināšanu. 

6. Inčukalna novada domes noteikumu Nr.____/2019 „Par Inčukalna novada 

Vangažu kultūras nama un Inčukalna Tautas nama amatiermākslas kolektīvu darbību 

un finansēšanu” pieņemšanu. 

 

II.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā izskatītie 

jautājumi (ziņo I.Bernats). 

7. Par 2019.gadā plānotajiem gadatirgiem Vangažu pilsētā, Inčukalna novadā 

8. Par 2019.gadā plānotajiem gadatirgiem Inčukalnā, Inčukalna novadā  

9. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Neļķu ielā 12, Kļavas, Inčukalna pagastā, 

Inčukalna novadā, pārdošanu par brīvu cenu. 

10. Par adreses piešķiršanu. 

11. Par adreses piešķiršanu. 

12. Par adreses un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu. 

13. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai. 

14. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai. 

15. Par zemes vienību apvienošanu, nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu 

un lietošanas mērķu noteikšanu. 

16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. 

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu piešķiršanu. 

18. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Inčukalna novada pašvaldības 

vārda. 

19. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Inčukalna novada pašvaldības 

vārda. 

20. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Jauda 2”, 

Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, grozot teritorijas plānojumu. 

21. Par servitūta līguma slēgšanu. 

22. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

23. Par pilnvarojumu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” organizēt 

licencēto makšķerēšanu. 

24. Par atļauju iegādāties zemi nepilsonei. 

 

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

 

25. Par personas īrētā dzīvokļa piespiedu maiņu uz citu dzīvokli. 

26. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 



27. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

28. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

29. Par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra. 

30. Par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra. 

31. Par neizīrēta pašvaldības dzīvokļa īres tiesību izsoles procesa uzsākšanu. 

32. Par pašvaldības dzīvokļa atsavināšanas procesa uzsākšanu. 

33. Par personas iesniegumu. 

34. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

 

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

 

35. Pa Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu pirmskolas 

izglītības programmas (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves 

uzsākšanai) izmaksām privātai izglītības iestādei 2019.gadam. 

36. Par Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) 

uzturēšanas izmaksām. 

37. Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumu. 

38. Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumu. 

39. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personas privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumam 

40. Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu 

izpildi 

41. Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu 

izpildi 

42. Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu 

izpildi. 

43. Par Vangažu pilsētas teritorijas apsaimniekošanu 2019.gadā. 

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

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

45. Par Inčukalna novada pašvaldības darbinieku komandējumu. 

 

 

Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite 

 

 

Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietniece                                  

L.VOROBJOVA 

 

 

 

 


