
Inčukalna novada domes sēde 2019.gada 19.jūnijā 

plkst.14.00. Vangažos, Meža ielā 1 

 

Darba kārtība:  

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

J.Bunkus). 

1. Par Inčukalna novada bāriņtiesas ievēlēšanu. 

2. Par naudas balvu ūdenspolo komandai.    

II.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā izskatītie jautājumi 

(ziņo I.Bernats). 

3. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

4. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

5. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

6. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

7. Par dalīta nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. 

8. Par adrešu precizēšanu. 

9. Par adreses piešķiršanu. 

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu piešķiršanu 

11. Par jauna šķiroto atkritumu savākšanas laukuma vietas izveidi. 
III.Komunālo jautājumu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Cīrulnieks). 

12. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

13. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

14. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

15. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

16. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

17. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

18. Par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra. 

19. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

20. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

21. Par dzīvokļa, kas atrodas Siguldas ielā 2-11, Vangažos, Inčukalna novadā, izīrēšanu 

un īres tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu 

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

22. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Caunas ielā 24, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, 

Inčukalna novadā, atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu. 

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

dzērienu  izbraukuma tirdzniecību, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Inčukalna novada 

svētkos” apstiprināšanu. 

24. Par izbraukuma tirdzniecības atļauju. 

25. Par izbraukuma tirdzniecības atļauju. 

26. Par izbraukuma tirdzniecības atļauju. 

27. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes 

apmeklējumam. 

28. Par Inčukalna novada domes Medību koordinācijas komisijas izveidošanu. 

29. Par Inčukalna novada domes priekšsēdētāja Aivara Nalivaiko atvaļinājumu. 

30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. 

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

1/2019 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2019. gadam"" apstiprināšanu. 

 

Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                               A.NALIVAIKO 

 

 



 


