
Inčukalna novada domes sēde 2018.gada 18.aprīlī 

plkst.14.00. Vangažos, Meža ielā 1 

 

 

Darba kārtība. 

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

(ziņo L.Vorobjova): 

1. Par noteikumu „Par dāvanām bērna piedzimšanas gadījumā” pieņemšanu. 

2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumam. 

3. Par finansiālu atbalstu Inčukalna Florbola komandai. 

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

4. Par Inčukalna novada teritorijas sakopšanu Lielās talkas dienā. 

5. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

6. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

7. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

8. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

9. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

10. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

11. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

12. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

13. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

14. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

15. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

16. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvoklim Nr.11, 3.istaba, 

“Kārļzemnieki” 4, Krustiņi, Inčukalna novads. 

17. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

18. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

19. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

III.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā izskatītie 

jautājumi (ziņo I.Bernats). 

20. Par izmaiņām 2009.gada 23.septembra Inčukalna novada domes lēmumā Nr.9-

2.§.  „Iesnieguma izskatīšana”. 

21. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas “Kārļzemieki 3”, Inčukalna pagastā, 

Inčukalna novadā, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu. 

23. Par adreses piešķiršanu. 

24. Par adreses piešķiršanu. 

25. Par zemes vienību apvienošanu, vienotas adreses piešķiršanu. 

26. Par adreses piešķiršanu. 

27. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

28. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

29. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

30. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

31. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

32. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

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

33. Par Kaspara Kira komandējumu. 

34. Par PASAM „Gauja” direktores Irēnas Ikstenas komandējumu. 



35. Par atļauju Līgai Neimanei savienot Inčukalna novada domes deputāta 

funkciju izpildi ar Zemkopības ministrijas Meža departamenta meža nozares 

stratēģijas un atbalsta nodaļas vecākā referenta amata pienākumu pildīšanu.  

36. Par dekoratīvo gleznojumu „Latvijas pilsētas un novadi valsts simtgadei” 

Vecrīgā. 

37. Par Inčukalna novada domes 2017.gada 19.jūlija lēmuma Nr.3 - 15.§ “Par 

personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi” 

atcelšanu. 

38. Par Inčukalna novada domes 2017.gada 19.jūlija lēmuma Nr.3 -11.§ “ Par 

personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi” 

atcelšanu. 

39. Par transporta izdevumu segšanu. 

40. Par Inčukalna novada domes 2018.gada 21.februāra Saistošo noteikumu 

3/2018 „Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2015.gada 18.februāra Inčukalna 

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

novadā””  precizēšanu. 

41. Par nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu 

grupa 011 iznomāšanu, izsoles nosacītās sākuma cenas un nomas tiesību izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 

42. Par atļauju iegādātie zemi nepilsonei. 

43. Par SIA “Vangažu avots” pamatkapitāla palielināšanu. 

44. Par galvojumu SIA „Vangažu Avots”   projekta „ Centralizētās notekūdeņu 

savākšanas sistēmas ierīkošana Inčukalnā” realizācijai. 

45. Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2017.gada 19.jūlija lēmumā Nr.3-

28§ „Par Inčukalna novada Iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu un 

Iepirkuma komisijas izveidošanu”. 

 

Izpilddirektora atskaite. 

 

 

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs                                                    A.Nalivaiko 
 


