LATVIJAS REPUBLIKA
INČUKALNA NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr.
67977310, fakss 65507887, e-pasts: dome@incukalns.lv

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 11
Inčukalna novadā, Vangažos Meža ielā 1
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi vada Inčukalna novada domes pr-js A.Nalivaiko
Sēdi protokolē kancelejas vad. I.Rafelde

2019. gada 17.jūlijā

Sēdē piedalās domes deputāti: I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova
J.Liepiņš – nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ
A.Šica - nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ
Sēdē piedalās:
J.Jakubovskis – izpilddirektora p.i.
M.Hofmanis – Būvvaldes vadītājs
V.Daniševska – Juridiskās daļas vadītāja
M.Pozņaks – Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs
A.Ādamsone – Sabiedrisko attiecību speciālists
I.Kokina - Bāriņtiesas priekšsēdētājs
Z.Gofmane – sociālā dienesta vadītāja
M.Hofmanis – būvvaldes vadītājs
M.Onskulis – dzīvojamā fonda pārvaldnieks
P.Caics – IT speciālists
PSIA “Vangažu Avots” valdes pr-tājs K.Spravņiks
Darba kārtība:
I.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo
I.Bernats).
1. Par zemes atsavināšanu.
2. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
3. Par adreses piešķiršanu.
4. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
5. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
6. Par zemes vienības sadalīšanu.
7. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
8. Par pašvaldībai piederošās zemes nomu.
9. Par servitūta līguma slēgšanu.
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10. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
11. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
12. Par zemes vienības sadalīšanu.
II.Komunālo jautājumu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Cīrulnieks).
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 iesnieguma izskatīšanu.
19. Par dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts ar personu, izbeigšanu.
20. Par Nodrošinājuma valsts aģentūras iesniegumu.
III. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Nalivaiko).
21. Par SIA “Brīvnieki AGM” iesniegumu.
22. Par telpu iznomāšanu SIA ”N.Sergejevas ģimenes ārsta prakse”.
23. Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.
24. Par dzīvokļa, kas atrodas Vidzemes ielā 12-32, Vangažos, Inčukalna novadā, īres tiesību
izsoles nosacītās sākuma cenas un īres tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
25. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumam.
26. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumam.
27. Par nekustamo īpašumu “Baižkalni”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā.
28. Par dalību starptautiskā festivālā “Ķiršu festivāls”.
29.
Par Inčukalna novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
30.
Par Inčukalna novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
PSIA “Vangažu Avots” valdes priekšsēdētāja K.Spravņika atskaite par attīrīšanas iekārtām.
Izpilddirektora p.i. J.Jakubovska atskaite
A.Nalivaiko lūdz balsot par darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Apstiprināt darba kārtību.

1.§. Par zemes atsavināšanu.
Ziņo: I.Bernats.
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Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma Atmodas iela 6, Inčukalns, Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, kadastra numurs 8064 006 1050, 0.0485 ha platībā atsavināšanas procesu
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā.
2.Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai uz deklarēto dzīvesvietas adresi: Viršu iela 6A,
Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141.
2.§. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo: I.Bernats
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Iznomāt zemes vienības “Viršu ziedi”, Gauja, Inčukalna pag., Inčukalna nov., kadastra
apzīmējums 8064 003 0274, daļu 0.08 ha platībā personai mazdārziņa vajadzībām,
saskaņā ar pievienoto mazdārziņa izvietojuma plānu.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar personu, personas kods xxxxxxxxxxxx, uz pieciem
gadiem.
3. Noteikt, ka zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem par neapbūvēta zemesgabala - mazdārziņa nomas maksas aprēķināšanas
kārtību.
4. Personai nomas līgumu ar Inčukalna novada pašvaldību noslēgt viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
5. Ja mēneša laikā nomas līgums netiks noslēgts, tad Inčukalna novada pašvaldība būs
tiesīga atcelt šo lēmumu un pieņemt lēmumu par zemes vienības daļas iznomāšanu citai
personai.
6. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai uz deklarēto dzīvesvietas adresi Gaujaslīču
iela 22, Gauja, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141.
Lēmums protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības dokuments.
3.§. Par adreses piešķiršanu.
Ziņo: I.Bernats
Izskatot SIA “Baltijas Lāse”, juridiskā adrese: Silmaču iela 1-7, Rīga, LV-1012,
2019.gada 23.maija iesniegumu, kas Inčukalna novada domē reģistrēts 2019.gada 3.jūnijā ar
Nr. ND/3-7/19/SJ-852, ar lūgumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0049
piešķirt adresi saistībā ar zemes vienības nodalīšanu atsevišķā īpašumā, Attīstības, rūpniecības
un lauksaimniecības jautājumu komiteja konstatēja:
Nekustamais īpašums “Sēnīte”, Krustiņos, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā,
kadastra numurs 8064 002 0048, sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
8064 002 0048 un 8064 002 0049.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0048 noteikta adrese “Sēnīte”,
Krustiņi, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8064
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002 0049 adrese nav piešķirta. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0049,
saskaņā ar Inčukalna novada pašvaldības 22.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2013
“Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, atrodas tehniskās apbūves teritorijā (Ta) un ir paredzēta
apbūvei.
Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas
noteikumi” (turpmāk tekstā - Noteikumi) 2.9.apakšpunktam – adresācijas objekts ir apbūvei
paredzēta zemes vienība, līdz ar to zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0049 ir
piešķirama adrese.
Saskaņā ar Noteikumu 9.punktu, kas nosaka, ja adrese adresācijas objektam nav
piešķirta, pašvaldībai ir tiesības piešķirt adresi,
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0049, 0.252 ha platībā piešķirt adresi
“Groziņš”, Krustiņi, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141.
2. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam SIA “Baltijas Lāse” uz
juridisko adresi Silmaču iela 1-7, Rīga, LV-1012.
3. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai uz epasta adresi: riga@vzd.gov.lv.
4.§. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo: I.Bernats
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pārtraukt nomas līgumu Nr. Nr.1352/V, kas noslēgts 2017.gada 26.aprīlī starp Inčukalna
novada domi un personu.
2. Iznomāt zemes vienības Priežu iela 8, Vangaži, Inčukalna nov., kadastra apzīmējums 8017
004 0102, daļu 650 m2 platībā (dārziņa Nr.214) sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām personai.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar personu, personas kods xxxxxxxxxxxx, uz pieciem gadiem.
4. Noteikt, ka zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību.
5. Personai nomas līgumu ar Inčukalna novada domi noslēgt viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
6. Ja mēneša laikā nomas līgums netiks noslēgts, tad Inčukalna novada dome būs tiesīga atcelt
šo lēmumu un pieņemt lēmumu par zemes vienības daļas iznomāšanu citai personai.
7. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai uz deklarēto dzīvesvietas adresi: Priežu iela 2,
Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136.
Lēmums protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības dokuments.
5.§. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo: I.Bernats
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Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Atcelt 2017.gada 17.maija lēmumu Nr.6-47.§ “Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu”.
2. Iznomāt zemes vienības “Viršu ziedi”, Gauja, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads,
kadastra apzīmējums 8064 003 0274, daļu 0.08 ha platībā personai mazdārziņa vajadzībām,
saskaņā ar pievienoto mazdārziņa izvietojuma plānu..
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar personu, personas kods xxxxxxxxxxxx, uz pieciem gadiem.
4. Noteikt, ka zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem par neapbūvēta zemesgabala - mazdārziņa nomas maksas aprēķināšanas
kārtību.
5. Personai nomas līgumu ar Inčukalna novada domi noslēgt viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
6. Ja mēneša laikā nomas līgums netiks noslēgts, tad Inčukalna novada dome būs tiesīga atcelt
šo lēmumu un pieņemt lēmumu par zemes vienības daļas iznomāšanu citai personai.
7. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai uz deklarēto dzīvesvietas adresi Gaujaslīču iela
22, Gauja, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141.
Lēmums protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības dokuments.
6.§. Par zemes vienības sadalīšanu.
Ziņo: I.Bernats
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Zemes vienību, kadastra apzīmējums 80640020620, 9.5182 ha platībā saskaņā ar
grafisko pielikumu sadalīt sekojošās zemes vienībās un piešķirt tām nosaukumus:
N
r.
p.k.
1.

2.

3.

Nosaukums

Platī

Nekustamā
lietošanas mērķis

2.799

1101-zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā
1101-zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā
1101-zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā

ba
Kļavas
iela,
Kļavas, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.

8 ha

Pīlādžu
iela,
Kļavas, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.

ha

Sēnītes
iela,
Kļavas, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.

1.03

0.581
2 ha

5

īpašuma

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ūdens
iela,
Kļavas, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.
Liliju iela, Kļavas,
Inčukalna
pag.,
Inčukalna nov.
Liliju iela, Kļavas,
Inčukalna
pag.,
Inčukalna nov.

0.345
0 ha

0.085
6 ha

0.177
ha

Narcišu
iela,
Kļavas, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.

8 ha

Narcišu
iela,
Kļavas, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.

0 ha

Dāliju
iela,
Kļavas, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.

7 ha

Dāliju
iela,
Kļavas, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.

5 ha

Neļķu
iela,
Kļavas, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.

6 ha

Neļķu
iela,
Kļavas, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.

3 ha

Jasmīnu
iela,
Kļavas, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.

9 ha

Jasmīnu
iela,
Kļavas, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.

2 ha

Ceriņu
iela,
Kļavas, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.

0 ha

Ceriņu
iela,
Kļavas, Inčukalna pag.,

0.106

0.191

0.141

0.119

0.147

0.171

0.166

0.148

0.154

0.105
9 ha
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1101-zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā
1101-zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā
1101-zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā
1101-zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā
1101-zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā
1101-zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā
1101-zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā
1101-zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā
1101-zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā
1101-zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā
1101-zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā
1101-zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā
1101-zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma

Inčukalna nov.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Bumbieru
iela,
Kļavas, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.
Ziedu iela, Kļavas,
Inčukalna
pag.,
Inčukalna nov.
Tulpju
iela,
Kļavas, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.
Biešu iela, Kļavas,
Inčukalna
pag.,
Inčukalna nov.

0.147
1 ha

0.056
9 ha

0.080
6 ha

0.140
9 ha

Ābeļu
iela,
Kļavas, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.

8 ha

Ezeru iela, Kļavas,
Inčukalna
pag.,
Inčukalna nov.

2 ha

d/s
Kļavas,
Kļavas, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.

9 ha

d/s
Kļavas,
Kļavas, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.

5 ha

d/s
Kļavas,
Kļavas, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov.

8 ha

0.085

0.052

2.200

0.117

0.164

joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā
1101-zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā
1101-zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā
1101-zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā
1101-zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā
1101-zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā
1101-zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā
1101-zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā
1101-zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā
1101-zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā

2. Noteikt, ka zemes vienību platības var tikt precizētas, veicot zemes vienību robežu
kadastrālo uzmērīšanu.
3. Inčukalna novada Būvvaldei nodrošināt pieprasījuma iesniegšanu Valsts zemes
dienesta Rīgas reģionālajā nodaļā datu aktualizācijai.
7.§. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo: I.Bernats

7

Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Iznomāt zemes vienības “Viršu ziedi”, Gauja, Inčukalna pag., Inčukalna nov., kadastra
apzīmējums 8064 003 0274, daļu 0.02 ha platībā personai mazdārziņa vajadzībām, saskaņā
ar pievienoto mazdārziņa izvietojuma plānu.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar personu, personas kods xxxxxxxxxxxx, uz pieciem gadiem.
3. Noteikt, ka zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem par neapbūvēta zemesgabala - mazdārziņa nomas maksas aprēķināšanas
kārtību.
4. Personai nomas līgumu ar Inčukalna novada pašvaldību noslēgt viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
5. Ja mēneša laikā nomas līgums netiks noslēgts, tad Inčukalna novada pašvaldība būs tiesīga
atcelt šo lēmumu un pieņemt lēmumu par zemes vienības daļas iznomāšanu citai personai.
6. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai uz deklarēto dzīvesvietas adresi Gaujaslīču iela
19, Gauja, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141.
Lēmums protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības dokuments.
8.§. Par pašvaldībai piederošās zemes nomu.
Ziņo: I.Bernats
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pārtraukt nomas līgumu Nr.1369, kas noslēgts 2017.gada 8.jūnijā starp Inčukalna novada
domi un personu.
2. Iznomāt zemes vienības “Gaujas ziedi”, Gauja, Inčukalna pag., Inčukalna nov., kadastra
apzīmējums 8064 003 0406, daļu 0.02 ha platībā personai mazdārziņa vajadzībām, saskaņā
ar pievienoto mazdārziņa izvietojuma plānu.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar personu, personas kods xxxxxxxxxxxx, uz pieciem gadiem.
4. Noteikt, ka zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem par neapbūvēta zemesgabala - mazdārziņa nomas maksas aprēķināšanas
kārtību.
5. Personai nomas līgumu ar Inčukalna novada domi noslēgt viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
6. Ja mēneša laikā nomas līgums netiks noslēgts, tad Inčukalna novada dome būs tiesīga atcelt
šo lēmumu un pieņemt lēmumu par zemes vienības daļas iznomāšanu citai personai.
7. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai uz deklarēto dzīvesvietas adresi: Gaujaslīču iela
27, Gauja, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2140.
Lēmums protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības dokuments.
9.§. Par servitūta līguma slēgšanu.
Ziņo: I.Bernats
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Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Nodibināt reālservitūtu – braucamā ceļa servitūta tiesību uz Inčukalna novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8017 001 0101, ka atrodas “Airītes”, Vangažos, Inčukalna nov., kadastra numurs 8017
001 0101, daļas ~ 168m² platībā (saskaņā ar ceļa servitūta skici 2.pielikumā), par labu
nekustamajam īpašumam Dārzu iela 24, Vangaži, Inčukalna nov., kadastra numurs
8017 001 0106, noslēdzot ar nekustamā īpašuma īpašnieku reālservitūta līgumu
(Līguma projekts 1.pielikumā).
2. Apstiprināt servitūta līguma projektu (1.pielikums);
3. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram Inčukalna novada pašvaldības vārdā
noslēgt apstiprināto servitūta līgumu.
4. Uzdot Inčukalna novada Būvvaldei organizēt servitūta līguma parakstīšanu un
nodibinātās servitūta tiesības reģistrēšanu zemesgrāmatā un kadastra informācijas
sistēmā.
10.§. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo: I.Bernats
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pārtraukt nomas līgumu Nr. 1411, kas noslēgts 2018.gada 11.aprīlī starp Inčukalna novada
domi un personu.
2. Iznomāt zemes vienības “Mazdārziņi”, Vangaži, Inčukalna nov., kadastra apzīmējums 8017
003 0616, daļu 217 m2 platībā (dārziņa Nr.55) mazdārziņa vajadzībām personai.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar personu, personas kods xxxxxxxxxxxx, uz pieciem gadiem.
4. Noteikt, ka zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā pašvaldības saistošajiem
noteikumiem par neapbūvēta zemesgabala - mazdārziņa nomas maksas aprēķināšanas
kārtību.
5. Personai nomas līgumu ar Inčukalna novada domi noslēgt viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
6. Ja mēneša laikā nomas līgums netiks noslēgts, tad Inčukalna novada dome būs tiesīga atcelt
šo lēmumu un pieņemt lēmumu par zemes vienības daļas iznomāšanu citai personai.
7. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai uz deklarēto dzīvesvietas adresi: Vidzemes iela
15, Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136.
Lēmums protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības dokuments.
11.§. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo: I.Bernats
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Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Iznomāt zemes vienības “Viršu ziedi”, Gauja, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads,
kadastra apzīmējums 8064 003 0274, daļu 0.07 ha platībā personai mazdārziņa vajadzībām.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar personu, personas kods xxxxxxxxxxxx, uz pieciem gadiem.
3. Noteikt, ka zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem par neapbūvēta zemesgabala - mazdārziņa nomas maksas aprēķināšanas
kārtību.
4. Personai nomas līgumu ar Inčukalna novada domi noslēgt viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
5. Ja mēneša laikā nomas līgums netiks noslēgts, tad Inčukalna novada dome būs tiesīga atcelt
šo lēmumu un pieņemt lēmumu par zemes vienības daļas iznomāšanu citai personai.
6. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt Personai uz deklarēto dzīvesvietas adresi Gaujaslīču iela
20, Gauja, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141.
Lēmums protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības dokuments.
12.§. Par zemes vienības sadalīšanu.
Ziņo: I.Bernats
Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komiteja konstatēja:
Ar Inčukalna novada domes 2008.gada 26.septembra lēmumu Nr.13-2.§. “Par izmaiņām
zemes lietojuma uzskaitē” zemes vienība “Uz Rožkrūmiem”, kadastra apzīmējums
80640060800, 1.3 ha platībā, noteikta kā piekritīga pašvaldībai.
Zemes vienībai, kadastra apzīmējums 80640060800, noteikts un nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ar kodu
1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā, kas atbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam “Inčukalna novada teritorijas
plānojums 2013.-2024.” kas apstiprināts ar Inčukalna novada domes 22.05.2013. saistošajiem
noteikumiem Nr.10/2013 „ Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.– 2024.gadam
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.
Lai varētu veikt Inčukalna novada pašvaldības teritorijā esošo ceļu un ielu uzskaiti
atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr.361 “Pašvaldību ceļu un ielu
reģistrācijas un uzskaites kārtība” noteiktajām prasībām, zemes vienību, kadastra apzīmējums
80640060800, 1.3 ha platībā nepieciešams sadalīt, izdalot zemes vienības daļu, kas savieno
pašvaldības ceļu ar nosaukumu “Uz Rožkrūmiem” ar valsts reģionālo autoceļu P10, piešķirot
nosaukumu “Mākoņu iela”.
Ņemot vērā Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 1.punktu, kas nosaka, ka līdz
zemes pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā lēmumu par zemes privatizācijas un zemes
reformas kārtībā veidojamo zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu vai zemes robežu
pārkārtošanu pieņem vietējā pašvaldība, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu
un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, kurā noteikts, ka tikai dome var
piešķirt nosaukumus ielām, parkiem un laukumiem, kā arī pārdēvēt tos, kā arī Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
10.punktu, lai nodrošinātu vienotu lietošanas mērķu apzināšanas, noteikšanas, uzskaites un
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identificēšanas kārtību, lietošanas mērķus klasificē grupās. Grupas apvieno klasēs, un
16.1.apakšpunktu, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes
vienības daļa,
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Zemes vienību, kadastra apzīmējums 80640060800, 1.3 ha platībā saskaņā ar
grafisko pielikumu sadalīt divās zemes vienībās un piešķirt tām nosaukumus:
N

Nosaukums

r.
p.k.
1
.

.

Platī

Nekustamā
lietošanas mērķis

1.24

1101-zeme
infrastruktūras zemes
joslā un ceļu zemes
joslā
1101-zeme
infrastruktūras zemes
joslā un ceļu zemes
joslā

ba
“Uz

Dzirnavu
dīķi”,
Inčukalns,
Inčukalna
pag.,
Inčukalna nov.
2
Mākoņu
iela,
Inčukalns,
Inčukalna
pag., Inčukalna nov.

ha

0.06
ha

īpašuma
dzelzceļa
nodalījuma
nodalījuma
dzelzceļa
nodalījuma
nodalījuma

1. Noteikt, ka zemes vienību platības var tikt precizētas, veicot zemes vienību robežu
kadastrālo uzmērīšanu.
2. Inčukalna novada Būvvaldei nodrošināt pieprasījuma iesniegšanu Valsts zemes dienesta
Rīgas reģionālajā nodaļā datu aktualizācijai.
13.§. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Pagarināt 01.08.2018. dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.2381, kas noslēgts starp SIA “Vangažu
Namsaimnieks” un personu, personas kods xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa
Gaujas ielā 3,
Vangažos, Inčukalna novadā, izīrēšanu uz 4 mēnešiem un sūtīt brīdinājumu personai par parāda
samaksu;
2.Uzdot SIA “Vangažu Namsaimnieks” pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.2381 ar
personu, personas kods xxxxxx-xxxxx, uz 4 mēnešiem, un vienošanās kopiju par līguma
pagarināšanu iesniegt Inčukalna novada domē;
3.Uzdot par pienākumu personai, personas kods xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā no šī
lēmuma pieņemšanas dienas pagarināt līgumu ar SIA “Vangažu Namsaimnieks”.
Lēmums protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības dokuments.
14.§. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
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Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt 27.04.2015. līgumu Nr. 15-0157/2015 par dzīvokļa īri, kas noslēgts starp Inčukalna
novada domi un personu, personas kods xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa Gaujaslīču ielā 22, Gaujā,
Inčukalna novadā, izīrēšanu uz 1 gadu.
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram pagarināt līgumu Nr.15-0157/2015 par
dzīvokļa Gaujaslīču ielā 22, Gaujā, Inčukalna novadā, izīrēšanu ar personu, personas kods
xxxxxx-xxxxx.
3. Uzdot personai, personas kods xxxxxx xxxxx, viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas
brīža pagarināt līgumu Nr. 15-0157/2015 par dzīvokļa īri.
Lēmums protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības dokuments.
15.§. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt 27.07.2015. līgumu Nr. 15-0275/2015 par dzīvokļa īri, kas noslēgts starp Inčukalna
novada domi un personu, personas kods xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa Meža Miers 2, Inčukalna
novadā izīrēšanu, uz 2 gadiem.
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram pagarināt īres līgumu Nr.15-0275/2015 par
dzīvokļa Meža Miers 2, Inčukalna novadā, izīrēšanu ar personu, personas kods xxxxxx-xxxxx
uz 2 gadiem.
3. Uzdot personai, personas kods xxxxxx xxxxx, viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas
brīža pagarināt līgumu Nr.15-0275/2015 par dzīvokļa īri.
Lēmums sēdes protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības dokuments.
16.§. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt 04.02.2016. līgumu Nr. 16-0102/2016 par dzīvokļa īri, kas noslēgts starp Inčukalna
novada domi un personu, personas kods xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa “Lielpurvi”2, Inčukalna
novadā, izīrēšanu, uz 1 gadu.
12

2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram pagarināt īres līgumu Nr.16-0102/2016 par
dzīvokļa “Lielpurvi” 2, Inčukalna novadā, izīrēšanu ar personu, personas kods xxxxxx-xxxxx,
uz 1 gadu.
3. Uzdot personai, personas kods xxxxxx-xxxxx, viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas
brīža pagarināt līgumu Nr.16-0102/2016 par dzīvokļa īri.
Lēmums protokola pielikumā. Ieobežotas pieejamības dokuments.
17.§. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt 08.05.2017. līgumu Nr. 17-0208/2017 par dzīvokļa īri, kas noslēgts starp Inčukalna
novada domi un personu, personas kods xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa Gaujaslīču ielā 23, Gaujā,
Inčukalna novadā, izīrēšanu uz 6 mēnešiem.
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram pagarināt īres līgumu Nr.17-0208/2017 par
dzīvokļa Gaujaslīču ielā 23, Gaujā, Inčukalna novadā, izīrēšanu ar personu, personas kods
xxxxxx-xxxxx, uz 6 mēnešiem.
3.Uzdot personai, personas kods xxxxxx xxxxx, viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas
brīža pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 17-0208/2017.
Lēmums protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības informācija.
18.§. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt 01.12.2015. līgumu Nr. 15-0434/2015 par dzīvokļa īri, kas noslēgts starp Inčukalna
novada domi un personu, personas kods xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa
Plānupes ielā 12,
Inčukalnā, Inčukalna novadā, izīrēšanu, uz 6 mēnešiem.
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram pagarināt īres līgumu Nr.15-0434/2015 par
dzīvokļa Plānupes ielā 12, Inčukalnā, Inčukalna novadā, izīrēšanu ar personu, personas kods
xxxxxx-xxxxx, uz 6 mēnešiem.
3. Uzdot personai, personas kods xxxxxx xxxxx, viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas
brīža pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.15-0434/2015.
Lēmums protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības informācija
19.§. Par dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts ar personu, izbeigšanu.
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Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo domes sēdi.
Sagatavot tāmi par dzīvokļa Gaujaslīču 31-3, Gaujā, Inčukalna novadā, remontu līdz nākamai
domes sēdei.
Noslēgt vienošanos par parāda atmaksu ar pašvaldību, pakalpojuma sniedzēju un īrnieku.
Lēmuma kontroli uzdot izpilddirektoram O.Kalniņam.
20.§. Par Nodrošinājuma valsts aģentūras iesniegumu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –
“3”balsis M.Jaunups, I.Bernats, S.Rozīte,
Dome nolemj:
1.
Pagarināt ar Nodrošinājuma valsts aģentūru 2014.gada 18.jūlija nedzīvojamās
telpas nomas līgumu Nr. 14-0284/2014 ar nomas līguma darbības termiņu līdz 2024.gada
31.decembrim (ieskaitot).
2.
Pagarināt ar Nodrošinājuma valsts aģentūru 2014.gada 18.jūlija nedzīvojamās
telpas nomas līgumu Nr. 14-0285/2014 ar nomas līguma darbības termiņu līdz 2024.gada
31.decembrim (ieskaitot).
3.
Uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt vienošanos par
grozījumiem nedzīvojamās telpas nomas līgumos.
4.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram.
21.§. Par SIA “Brīvnieki AGM” iesniegumu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Pagarināt ar SIA “Brīvnieki AGM”, reģ.nr. LV40101001673, 2004.gada
18.jūnija nedzīvojamās telpas nomas līgumu Nr. 109/2004, nosakot nomas
līguma darbības termiņu līdz 2019.gada 31.oktobrim (ieskaitot).
2.
Uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt vienošanos par
grozījumiem nedzīvojamās telpas nomas līgumā.
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram.
22.§. Par telpu iznomāšanu SIA ”N.Sergejevas ģimenes ārsta prakse”.
14

Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „7” balsis
J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš, P.Kondrahins,
A.Nalivaiko, L.Šube, L.Vorobjova; PRET –“1”balss M.Jaunups; ATTURAS –“4”balsis
I.Bernats, S.Rozīte, A.Freimane, A.Blaus, balsošanā nepiedalās J.Sergejevs,
Dome nolemj:
1.
Iznomāt nedzīvojamās telpas Parka ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, 135,3
kv.m platībā, ar koplietošanas telpām 22,8 kv.m platībā SIA “N.Sergejevas ģimenes ārsta
prakse”, reģistrācijas Nr.40203219748, ar 2019.gada 17.jūliju, nosakot nomas līguma darbības
termiņu līdz 2024.gada 31.decembrim (ieskaitot), veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai
(telpu plāns lēmuma projekta pielikumā).
2.
Noteikt telpu nomas maksu (bez PVN) mēnesī EUR 0,71 par vienu
kvadrātmetru.
3.
Slēdzot līgumu par telpu nomu paredzēt, ka iznomātājam ir tiesības, nosūtot
nomniekam rakstisku paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu
izdarīšanas līgumā, ja normatīvie akti paredz citu nomas maksas apmēru vai nomas maksas
aprēķināšanas kārtību.
4.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam slēgt līgumu par
nedzīvojamo telpu nomu.
5.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram.
23.Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1) Noteikt personai, personas kods xxxxxxxxxxxx, labprātīgu nekustamā īpašuma
Gaujaslīču iela 31, Gauja, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, nodokļa parādu izpildi
viena gada laikā, sākot ar 2019.gada augusta mēnesi, veicot parāda maksājumus ne
mazāk kā EUR 21,00 (divdesmit viens euro un 00 centi) apmērā līdz katra mēneša
beigām (maksājuma izpilde līdz katra tekošā mēneša pēdējam datumam), papildus
maksājot kārtējos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus;
2) Uzdot Inčukalna novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai rakstveidā
sagatavot un izpilddirektoram noslēgt vienošanos ar nodokļu maksātāju par parāda
samaksas grafiku.
3) Zvērināta tiesu izpildītāja piedziņas vēršana uz personas piederošo nekustamo īpašumu
Gaujaslīču iela 31, Gauja, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kadastra Nr. 8064 900
0xxxx, vai īpašumtiesību maiņa būs pamats lēmuma par nokavēto nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi atcelšanai.
Lēmums protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības dokuments.
24.§. Par dzīvokļa, kas atrodas Vidzemes ielā 12-32, Vangažos, Inčukalna novadā, īres
tiesību izsoles nosacītās sākuma cenas un īres tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
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Inčukalna novada dome izskatīja jautājumu par pašvaldības valdījumā esoša dzīvokļa
Vidzemes ielā 12-32, Vangažos, Inčukalna novadā, īres tiesību izsoles nosacītās sākuma cenas
un īres tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta
2.punkts noteic, ka pašvaldību iestādēm manta nododama lietošanā citai personai par iespējami
augstāku cenu.
Saskaņā ar Inčukalna novada domes 2016.gada 16.marta noteikumu Nr.3/2016 “Par
Inčukalna novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres tiesību izsoles organizēšanu”
3.3.apakšpunktu dzīvojamo telpu izsoli organizē un veic Inčukalna novada domes Izsoles
komisija, pamatojoties uz Domes lēmumu.
Inčukalna novada domes 2016.gada 16.marta noteikumu Nr.3/2016 “Par Inčukalna
novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres tiesību izsoles organizēšanu” 2.1.apakšpunkts paredz,
ka dzīvojamo telpu īres tiesību nosacītās sākuma cenas noteikšana veicama, ņemot vērā
noteikumos minēto dzīvojamo telpu klasifikāciju. Saskaņā ar minēto noteikumu 2.2.apakšpunktu
dzīvojamo telpu īres tiesību izsoles nosacītā sākuma cena par vienu kvadrātmetru nosaka
Inčukalna novada dome, pamatojoties uz Būvvaldes un dzīvojamā fonda pārvaldnieka sastādītu
atzinumu.
Ņemot vērā minēto un 2019.gada 27.marta atzinumu par to, ka dzīvoklis Vidzemes ielā
12-32, Vangažos, Inčukalna novadā, ar platību 29,4 kv.m. ir vienas istabas dzīvoklis, kurš ir
labiekārtots, bet tam izdarāms remonts pēc nepieciešamības, un atzinumā norādīto dzīvokļa
nosacītās īres maksas sākumcenu EUR 1,12 par vienu m² mēnesī, papildus maksājot citus īres
līgumā noteiktos maksājumus,
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, L.Vorobjova; PRET –
nav; ATTURAS –nav, balsojumā nepiedalās J.Sergejevs,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt dzīvokļa nr. 32, Vidzemes ielā 12, Vangažos, Inčukalna novadā, īres tiesību
izsoles nosacīto sākuma cenu EUR 1,12 (viens euro un 12 centi) par vienu m² mēnesī,
kas kopā ir EUR 32,93 (trīsdesmit divi euro un 93 centi) apmērā mēnesī, papildus
maksājot citus īres līgumā noteiktos maksājumus;
2. Apstiprināt izsoles soli EUR 1,65 (viens euro un 65 centi) apmērā.
3. Apstiprināt noteikumus „Izsoles noteikumi dzīvokļa, kas atrodas Vidzemes ielā 12-32,
Vangažos, Inčukalna novadā, īres tiesību izsolei”;
4. Uzdot Inčukalna novada domes Izsoles komisijai organizēt īres tiesību izsoli un
apstiprināt izsoles rezultātus;
5. Uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram un SIA “Vangažu Namsaimnieks”
slēgt trīspusējo dzīvojamo telpu īres līgumu.
25.§. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumam.
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt līdzfinansējumu EUR 223,14 mēnesī par personas, personas kods
xxxxxxxxxxxx, apmeklējumu privātā pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības
pakalpojuma saņemšanai.
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2.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram slēgt
līgumu par pašvaldības
līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu no 2019.gada 1.augusta uz laiku,
līdz persona tiek uzņemts attiecīgajā pašvaldības finansētā izglītības iestādē, ja līguma slēgšanas
dienā privātajai pirmskolas izglītības iestādei nav nodokļu parādu Publisko iepirkumu likuma
izpratnē.
3.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones
ielā 1A, Rīgā, 1007.
Lēmums protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības dokuments.
26.§. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumam.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt līdzfinansējumu EUR 223,14 mēnesī par personas, personas kods
xxxxxxxxxxxx, apmeklējumu privātā pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības
pakalpojuma saņemšanai.
4.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram slēgt
līgumu par pašvaldības
līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu no 2019.gada 1.augusta uz laiku,
līdz persona tiek uzņemta attiecīgajā pašvaldības finansētā izglītības iestādē, ja līguma slēgšanas
dienā privātajai pirmskolas izglītības iestādei nav nodokļu parādu Publisko iepirkumu likuma
izpratnē.
5.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones
ielā 1A, Rīgā, 1007.
Lēmums protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības dokuments.
27.§. Par nekustamo īpašumu “xxxxx”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš, P.Kondrahins,
A.Nalivaiko, L.Šube,
J.Sergejevs,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –“5”balsis
I.Bernats, M.Jaunups, S.Rozīte, A.Freimane, A.Blaus,
Dome nolemj:
nolemj:
1. uzlikt pienākumu nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 8064 002 00xx, „xxxxx”, Inčukalna
pagastā, Inčukalna novadā, īpašniekiem personai, personas kods xxxxxxxxxxxx, un personai,
personas kods: xxxxxxxxxxxx, 60 (sešdesmit) kalendāra dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās
dienas atjaunot iepriekšējo stāvokli mototrasē nekustamajā īpašumā, kadastra Nr. 8064 002
00xx, „xxxxx”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, daļā, kas atrodas Inčupītes aizsargjoslā,
17

veicot rekultivācijas darbus: mehanizēti vai ar roku darbu nolīdzināt grunti pēc apkārtējā reljefa
un nolīdzinātās grunts vietā iesēt zālāju, zālāja sēklas šķirni un daudzumu nosakot pēc izvēles.
Par rekultivācijas darbu pabeigšanu rakstveidā informēt Inčukalna novada Būvvaldi;
2. uzlikt pienākumu nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 8064 002 00xx, „xxxxx”, Inčukalna
pagastā, Inčukalna novadā, īpašniekiem personai, personas kods xxxxxxxxxxxx, un personai ,
personas kods: xxxxxxxxxxxx, 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas,
ievērojot būvniecību regulējošos normatīvos aktus un šajā lēmumā norādīto, izstrādāt un iesniegt
Inčukalna novada Būvvaldē būvniecības ieceres dokumentāciju normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā pārējai mototrases daļai, kas atrodas ārpus Inčupītes aizsargjoslas, nekustamajā īpašumā,
kadastra Nr. 8064 002 00xx, „xxxxx”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā.
Administratīvā procesa likuma 358. panta otrā daļa noteic, ka, ja adresāts labprātīgu izpildi
nav veicis, administratīvo aktu var izpildīt piespiedu kārtā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā, ja vien likums, uz kura pamata administratīvais akts izdots, nenosaka citu
kārtību. Būvniecības likuma 18. panta 7.1 daļa šajā gadījumā noteic, ja būves īpašnieks nepilda
šā panta piektajā daļā minēto lēmumu, iestāde veic lēmuma piespiedu izpildi Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 67. panta devītajai daļai administratīvajā aktā var
iekļaut brīdinājumu par piespiedu izpildi, kas noformēts atbilstoši šā likuma 361. pantā
minētajām prasībām. Vienlaikus ar administratīvā akta paziņošanu Inčukalna novada dome var
veikt likumā noteiktos pasākumus administratīvā akta izpildes nodrošināšanai (Administratīvā
procesa likuma 358. panta ceturtā daļa). Lai nodrošinātu administratīvā akta, kas uzliek
adresātam pienākumu izpildīt noteiktu darbību, izpildi, Administratīvā procesa likuma 368. panta
pirmā daļa paredz šādus piespiedu izpildes līdzekļus: aizvietotājizpilde, piespiedu nauda un tiešā
spēka palīdzība. Savukārt šā panta otrā daļa noteic, ka izpildiestāde, pamatojoties uz ārējo
normatīvo aktu un ņemot vērā lietderības apsvērumus, var izvēlēties piespiedu izpildes līdzekļus,
maina tos, līdz sasniedz rezultātu, t.i. – administratīvajā aktā uzliktā pienākuma izpildi.
Sabiedrības interese ir aizsargāt Inčupīti kā dabas objektu pēc iespējas neskartu no ārējās
iedarbības, saglabājot to nākamajām paaudzēm. Līdz ar to sabiedrības interesēs ir nodrošināt, ka
pēc iespējas ātrāk tiek atjaunots iepriekšējais stāvoklis mototrases daļā, kas atrodas Inčupītes
aizsargjoslā, kas tūlītēji mazinātu negatīvo ietekmi uz dabas objektu un jau veicinātu dabas
daudzveidības atjaunošanu un turpmāku saglabāšanu. Konkrētajā gadījumā sabiedrības intereses
ir uzskatāmas par svarīgākām un attaisno adresātam uzliktos ierobežojumus rīcībai ar nekustamo
īpašumu, kas var rasties, Inčukalna novada Būvvaldei piemērojot piespiedu naudu. Konkrētie
pasākumi (grunts nolīdzināšana un zālāja iesēšana), kas jāveic iepriekšējā stāvokļa atjaunošanai,
neprasa tādus ieguldījumus un laika, un cilvēku resursus, kas izmaksu ziņā adresātiem var
neradīt būtisku finansiālu slogu. Ievērojot Administratīvā procesa likuma 369. pantā noteikto
Inčukalna novada dome par lēmuma 1. punktā minētā pienākuma (atjaunot iepriekšējo stāvokli)
neizpildi kā piespiedu izpildes līdzekli izvēlas piespiedu naudu. Piespiedu naudu piemēros
Inčukalna novada Būvvalde kā izpildiestāde.
Ievērojot Administratīvā procesa likuma 370. pantā noteikto Inčukalna novada dome par
lēmuma 2. punktā minētā pienākuma neizpildi (izstrādāt un iesniegt saskaņošanai būvniecības
ieceres dokumentāciju) neizpildi kā piespiedu izpildes līdzekli izvēlas piespiedu naudu, ko
piemēros Inčukalna novada Būvvalde kā izpildiestāde.
Lēmuma 2. punktā minētā pienākuma izpilde, piemērojot piespiedu naudu kā piespiedu
izpildes līdzekli Inčukalna novada domes ieskatā atzīstama par efektīvu un samērīgu. Piespiedu
nauda var motivēt adresātus izpildīt lēmumu, tādējādi sasniedzot mērķi – nodrošināt lēmumā
uzliktā pienākuma izpildi. Turklāt, izvēloties piespiedu naudu kā piespiedu izpildes līdzekli, šī
lēmuma adresātiem tiek dota iespēja lēmumu izpildīt pašiem, patstāvīgi pieņemot lēmumus
būvniecības ieceres realizēšanā un neiesaistot trešās personas kā tas ir aizvietotājizpildes un tiešā
spēkā piemērošanas gadījumā.
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Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 364. panta pirmajai daļai administratīvā akta
piespiedu izpildes izmaksas tiek uzliktas adresātam.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 370. panta otrajai daļai piespiedu naudu var uzlikt
atkārtoti, līdz adresāts izpilda vai pārtrauc attiecīgo darbību. Atkārtoti piespiedu naudu var uzlikt
ne agrāk kā septiņas dienas pēc iepriekšējās reizes, ja adresāts šo septiņu dienu laikā nav
izpildījis vai pārtraucis attiecīgo darbību.
Piespiedu naudas apmērs fiziskai personai – minimālā piespiedu nauda ir 50 euro, bet
maksimālā – 5000 euro, kuru piemēro, ievērojot samērīguma principu, it sevišķi ņemot vērā
adresāta mantisko stāvokli (Administratīvā procesa likuma 370. panta trešā daļa). Piespiedu
naudas piedziņu veic tiesu izpildītājs Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
Ievērojot to, Inčukalna novada dome aicina lēmuma adresātus – nekustamā īpašuma,
kadastra Nr. 8064 002 00xx, „xxxxx”, Inčukalna pag., Inčukalna nov., īpašniekus PERSONU ,
personas kods xxxxxxxxxxxx, un PERSONU, personas kods xxxxxxxxxxxx , labprātīgi izpildīt
administratīvo aktu un noteiktajā termiņā atjaunot iepriekšējo stāvokli, un izstrādāt un iesniegt
būvniecības dokumentāciju mototrasei nekustamajā īpašumā kadastra Nr. 8064 002 00xx,
„xxxxx”, Inčukalna pag., Inčukalna nov.
Inčukalna novada dome brīdina, ja lēmums netiks izpildīts labprātīgi noteiktajā termiņā:
1. no nākamās dienas, kad būs beidzies lēmuma 1. punktā minētais termiņš iepriekšējā
stāvokļa atjaunošanai, Būvvalde veiks lēmuma piespiedu izpildi, piemērojot piespiedu
naudu; piespiedu izpilde tiks veikta uz adresātu rēķina;
2. no nākamās dienas, kad būs beidzies lēmuma 2. punktā minētais termiņš būvniecības
dokumentācijas izstrādei un iesniegšanai saskaņošanai, Būvvalde veiks lēmuma
piespiedu izpildi, piemērojot piespiedu naudu; piespiedu izpilde tiks veikta uz adresātu
rēķina.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361. panta otro daļu šis brīdinājums stājas spēkā
vienlaicīgi ar šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. pantu, lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas
paziņots adresātam, savukārt lēmumu paziņo adresātam atbilstoši Paziņošanas likumam.
Paziņošanas likuma 8. panta trešajā daļā noteikts, ka dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta
sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu,
79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV1007.
28.§. Par dalību starptautiskā festivālā “Ķiršu festivāls”.
Ziņo: A.Nalivaiko
Inčukalna novada pašvaldībā 2019.gada 11.jūlijā saņemts Baltkrievijas Republikas
Vitebskas apgabala Glubokojes rajona Izpildkomitejas iesniegums ar uzaicinājumu delegācijai,
kuras sastāvā ietilpst pašvaldības baltkrievu vokālais ansamblis “Žuravka” un trīs pašvaldības
pārstāvji, piedalīties starptautiskā festivālā “Ķiršu festivāls”, kas norisināsies Glubokojes pilsētā,
Vitebskas apgabalā, Baltkrievijā, laika posmā no 2019.gada 26. līdz 27.jūlijam.
Pamatojoties uz Inčukalna novada domes 2015.gada 15.aprīļa noteikumu Nr.2/2015 „Par
Inčukalna novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku komandējumiem un darba
braucieniem” 7.1.apakšpunktu, ka komandējums amatpersonām tiek noformēts ar domes
lēmumu, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 „Kārtība,
kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 6.punktu, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir
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pienākums atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot
pašvaldības finanšu līdzekļus
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
L.Vorobjova; PRET –nav;
ATTURAS –“2”balsis I.Bernats, M.Jaunups,
Dome nolemj:
1.
Komandēt Inčukalna novada domes priekšsēdētāju Aivaru Nalivaiko un Vangažu
kultūras nama vadītāju Ingunu Zirni oficiālā vizītē uz pasākumu Glubokojes pilsētā, Vitebskas
apgabalā, Baltkrievijā, no 2019.gada 25.jūlija līdz 2019.gada 28.jūlijam.
2.
Uzdot Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības daļai, pamatojoties uz
Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem saistītie izdevumi” 8.1.apakšpunktu, aprēķināt un atlīdzināt dienas naudu
lēmuma 1.punktā minētajām personām.
3.
Piešķirt transportu un segt transporta izdevumus braucienam oficiālā vizītē uz
plānoto pasākumu Glubokojes pilsētā, Vitebskas apgabalā, Baltkrievijā, no 2019.gada 25.jūlija
līdz 28.jūlijam.
4.
Finanšu līdzekļus transporta izdevumu segšanai piešķirt no sporta un kultūras
pasākumiem paredzētiem līdzekļiem.
5.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
29.§. Par Inčukalna novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešā daļa nosaka, lai informētu
sabiedrību par iestādes darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta
līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā, ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, visas to
padotībā esošās budžeta finansētās institūcijas, budžeta nefinansētas iestādes un pašvaldības līdz
pārskata gadam sekojošā gada 1.jūlijam sagatavo gada publiskos pārskatus un mēneša laikā pēc
sagatavošanas publicē tos savā mājaslapā internetā. Pašvaldības gada publiskos pārskatus
iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā
internetā. Pašvaldības gada publiskajam pārskatam jābūt sabiedrībai pieejamam katrā attiecīgajā
pašvaldībā. Ministru kabinets nosaka gada publiskā pārskata saturu un sagatavošanas kārtību.
Pamatojoties uz minēto un likuma par „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
ka tikai pašvaldības dome var apstiprināt gada publisko pārskatu,
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs,
L.Vorobjova; PRET –nav;
ATTURAS –“2”balsis I.Bernats, M.Jaunups,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt Inčukalna novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu.
2.
Uzdot Inčukalna novada domes Sabiedrisko attiecību speciālistam nodrošināt
publiskā pārskata pieejamību.
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30.§. Par Inčukalna novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
Ziņo: J.Bunkus
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –“1”balss
M.Jaunups; ATTURAS –“1”balss I.Bernats,
Dome nolemj:
1. grozīt Inčukalna novada domes 2019.gada 19.jūnija lēmuma Nr.10-1.§. “Par Inčukalna
novada Bāriņtiesas ievēlēšanu” 1.punktu, papildinot to ar 1.5. punktu šādā redakcijā:
“1.5. Ievēlēt Renāti Grišāni, personas kods xxxxxxxxxxxx, Inčukalna novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieka amatā ar 2019.gada 2.septembri.”
Lēmums protokola pielikumā. Ierobežotas pieejamības dokuments.
PSIA “Vangažu Avots” valdes priekšsēdētāja K.Spravņika informācija par Gaujas ciema
attīrīšanas iekārtām, par kanalizācijas izbūvi pāri sliedēm Inčukalnā.
Izpilddirektora p.i. J.Jakubovska atskaite:
1. Par Cīruļu ielas plānoto remontu
2. Par gājēju celiņiem – Zvaigžņu iela un Miera iela.
3. Vangažu Gaujas ielas remonts, darbi notiek termiņos.
4. Vangažu vidusskolas stadiona izbūve – darbi pabeigti, palikuši daži sīkumi.
Sēdi slēdz plkst. 16.00

Sēdes vadītājs

A.NALIVAIKO

Protokoliste

I.RAFELDE

Saskaņots ar juristi V.Daniševsku
19.07.2019.
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