
Inčukalna novada domes sēde 2018.gada 17.oktobrī 

plkst.14.00. Vangažos, Meža ielā 1 

 

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

(ziņo J.Bunkus): 

1. Par finansiālu atbalstu biedrībai. 

2. Par finansiālu atbalstu jauniešu mūsdienu deju grupai. 

3. Par  finansiālu atbalstu personai. 

4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumam. 

5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumam 

6. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumam. 

7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumam. 

8. Par naudas balvu ūdenspolo komandai. 

9. Par  grozījumiem 2014.gada 21.maija Inčukalna novada domes nolikumā „Par 

Inčukalna pamatskolas un Vangažu vidusskolas skolēnu apbalvošanu par augstiem 

sasniegumiem mācību darbā un interešu izglītības programmās”. 

10. Par Inčukalna novada domes 2018.gada 15.augusta Saistošo noteikumu 7/2018 

„Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2015.gada 18.februāra Inčukalna novada 

domes saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā””  

precizēšanu 

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

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

12. Par Inčukalna novada 2018.gada titula „Goda novadnieks” kandidātu 

apstiprināšanu. 

II.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā izskatītie 

jautājumi (ziņo I.Bernats). 

13. Par zemesgabala “Birmas”, kas atrodas Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

14. Par Inčukalna novada domes 2015.gada 18.februāra lēmuma Nr.2-57.§. 

atcelšanu un zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

15. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

16. Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

17. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

18. Par adreses piešķiršanu. 

19. Par rezerves fonda zemes nomu. 

20. Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

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

lietošanas mērķu piešķiršanu. 

22. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

23. Par zemes atsavināšanu. 

24. Par uzmērītās platības apstiprināšanu. 

25. Par nekustamā īpašuma nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu. 

26. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

27. Par zemes vienību apvienošanu, vienotas adreses piešķiršanu. 

 

 



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

28. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

29. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

30. Par personas iesnieguma izskatīšanu 

31. Par personas iesnieguma izskatīšanu 

32. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

33. Par dzīvojamās telpas īres līguma, kas ir noslēgts ar personu, nepagarināšanu. 

34. Par dzīvojamās telpas īres līguma Nr.1233, kas ir noslēgts ar personu, 

pagarināšanu 

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

36. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

37. .Par Inčukalna novada domes kompetences jautājumu deleģējumu un 

Inčukalna novada domes Dzīvokļa komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

38. Par saistošo noteikumu  „Grozījumi 2010.gada 18.augusta Inčukalna novada 

domes saistošajos noteikumos Nr. 16/2010 „Par personu, kurām nepieciešama 

palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, reģistrācijas kārtību”” apstiprināšanu. 

39. Par personas iesniegumu. 

40. Par personas iesniegumu. 

41. Par personas iesniegumu. 

42. Par personas iesniegumu. 

43. Par SIA iesniegumu. 

44. Par personas iesniegumu. 

45. Par dzīvokļa, kas atrodas Siguldas ielā 2-48, Vangažos, Inčukalna novadā, īres 

tiesību izsoles nosacītās sākuma cenas un īres tiesību izsoles noteikumu 

apstiprināšanu. 

46. Par PSIA “Vangažu Avots” pamatkapitāla palielināšanu. 

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

47. Par SIA nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi. 

48. Par finansējuma piešķiršanu Vangažu kultūras namam. 

49. Par dzīvokļa, kas atrodas Gaujaslīču ielā 23-8, Gaujā, Inčukalna novadā, īres 

tiesību izsoles nosacītās sākuma cenas un īres tiesību izsoles noteikumu 

apstiprināšanu. 

50. Par dzīvokļa, kas atrodas Gaujaslīču ielā 33-16, Gaujā, Inčukalna novadā, īres 

tiesību izsoles nosacītās sākuma cenas un īres tiesību izsoles noteikumu 

apstiprināšanu. 

51. Par izmaināms Inčukalna novada domes 2018.gada 21.marta lēmumā Nr.5-29 

§ “Par Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) 

uzturēšanas izmaksām” 

52. Par Inčukalna novada domes 2018.gada 19.septembra lēmuma Nr.14-52.§. 

grozīšanu 

53. Par saistošo noteikumu Nr.__/2018 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos 

Nr.14/2017 “Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” apstiprināšanu. 

 

SIA “Sertifikācijas centra” atskaite par personas datu aizsardzības speciālistu 

pakalpojumu sniegšanu. 

Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite 
 

 



Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietniece                                 L.VORBJOVA 


