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. 13
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 sekretāre L.Sīka

2019. gada 18.septembrī

Sēdē piedalās domes deputāti: I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova;
L.Šube ierodas pēc 5. jautājuma (Par grozījumu izdarīšanu 2018. gada 11. janvāra pārvaldes
uzdevumu deleģēšanas līgumā Nr.18-0009/2018.)
A.Cīrulnieks – nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ
Sēdē piedalās:
O.Kalniņš – Izpilddirektors
M.Hofmanis – Būvvaldes vadītājs
M.Bērziņa – Teritorijas plānotāja
S.Veinberga – Zemes ierīkotāja
V.Daniševska – Juridiskās daļas vadītāja
M.Onskulis – Dzīvojamā fonda pārvaldnieks
M.Līce - Projektu vadītāja
I.Ikstena - PASAM “Gauja” direktore
E.Ansfelde – Grāmatvede
K.Kiris – Inčukalna pamatskolas direktors
M.Pozņaks – Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs
P.Caics – IT speciālists
N.Ošiņš - Iedzīvotājs
Darba kārtība:
I.Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jautājumu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo
J.Bunkus).
1.
Par finansiālo atbalstu personai.
2.
Par finansiālo atbalstu personai.
3.
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Inčukalna novada pašvaldības 2009.gada 15.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
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4.
Par Irēnas Ikstenas apstiprināšanu Inčukalna novada pašvaldības aģentūras “Sociālās
aprūpes māja “Gauja” direktores amatā.
5.
Par grozījumu izdarīšanu 2018. gada 11. janvāra pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā
Nr.18-0009/2018.
6.
Par izmaiņām Inčukalna novada domes 2013.gada 20.novembra lēmumā Nr.13-4.§. “Par
Darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšanas komisijas apstiprināšanu”.
II.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā izskatītie jautājumi
(ziņo I.Bernats).
7.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
8.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
9.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
10.
Par zemes vienības sadalīšanu.
11.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu piešķiršanu.
12.
Par zemes atsavināšanu.
13.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
14.
Par paredzētās darbības akceptēšanu.
III.Komunālo jautājumu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo J.Liepiņš).
15.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
16.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
17.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
18.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
19.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
20.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
21.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
22.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
23.
Par telpu nomas līguma noslēgšanu ar personu.
24.
Par telpu nomas līguma noslēgšanu ar personu.
25.
Par Inčukalna novada pašvaldības 2019.gada 22.maija saistošo noteikumu Nr.4/2019
„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību
Inčukalna novada pašvaldībā” precizēšanu.
IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Nalivaiko).
26.
Par pieredzes apmaiņas braucienu.
27.
Par pieredzes apmaiņas braucienu.
28.
Par pieredzes apmaiņas braucienu.
29.
Par dalību projektu konkursā ar projektu “Vecās pasta ēkas jaunais veidols”.
30.
Par dalību projektu konkursā ar projektu “Aprīkojuma iegāde Vangažu kultūras nama
pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai”.
31.
Par SIA “Rīgas apriņķa avīze” kapitāla daļu pirmpirkuma tiesību izmantošanu
32.
Par nekustamā īpašuma, kas atrodas “Meža miers 1”, dz.5, Meža Mierā, Inčukalna
pagastā, Inčukalna novadā, atsavināšanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
33.
Par nekustamā īpašuma, kas atrodas “Meža miers 2”, dz.4, Meža Mierā, Inčukalna
pagastā, Inčukalna novadā, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
34.
Par finansējuma piešķiršanu būvprojekta “Gājēju ietves pārbūve Krasta ielā, Gaujā,
Inčukalna novadā” īstenošanai.
35.
Par Anitas Aļļēnas atbrīvošanu no Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības
daļas vadītājas amata
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36.
Par izmaiņām 2018.gada 17.janvāra Inčukalna novada domes lēmumā Nr.3-36.§. „Par
Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu” .
37.
Par Edītes Ansfeldes iecelšanu Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības daļas
vadītājas amatā.
Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite
I.Bernats – izņemt no darba kārtības 14. jautājumu, jo komitejā nebija balsojuma.
M.Jaunups – izņemt no darba kārtības 26.jautājumu tā paša iemesla dēļ.
L.Vorobjova – 28.jautājumu skatīt kā pirmo.
S.Rozīte – pēc darba kārtības jautājumiem iekļaut informatīvo jautājumu par pirmskolas
izglītības iestāžu ēdināšanu.
A.Nalivaiko lūdz balsot par 14.jautājuma izņemšanu no darba kārtības.
Atklāti balsojot: PAR „6” balsis I.Bernats, A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, J.Liepiņš,
A.Šica; PRET – “5” balsis L.Vorobjova, J.Sergejevs, P.Kondrahins, J.Bunkus, A.Nalivaiko;
ATTURAS – “2” balsis S.Rozīte, A.Blaus,
Dome nolemj:
Izņemt do darba kārtības 14.jautājumu Par paredzētās darbības akceptēšanu.
A.Nalivaiko lūdz balsot par 26.jautājuma izņemšanu no darba kārtības.
Atklāti balsojot: PAR „6” balsis I.Bernats, A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, J.Liepiņš,
S.Rozīte; PRET – “5” balsis L.Vorobjova, J.Sergejevs, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Bunkus;
ATTURAS – “2” balsis A.Blaus, A.Šica,
Dome nolemj:
Izņemt do darba kārtības 26.jautājumu Par pieredzes apmaiņas braucienu.
A.Nalivaiko lūdz balsot par 28.jautājuma izskatīšanu kā pirmo.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav;
ATTURAS – “2” balsis I.Bernats, S.Rozīte,
Dome nolemj:
28.jautājumu Par pieredzes apmaiņas braucienu skatīt kā 1.jautājumu.
A.Nalivaiko lūdz balsot par informatīvā jautājuma iekļaušanu pirms izpilddirektora atskaites.
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Iekļaut informatīvo jautājumu pirms izpilddirektora atskaites.
A.Nalivaiko lūdz balsot par jauno darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Apstiprināt jauno darba kārtību.
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Darba kārtība:
I.Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jautājumu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo
J.Bunkus).
1.
Par pieredzes apmaiņas braucienu.
2.
Par finansiālo atbalstu personai.
3.
Par finansiālo atbalstu personai.
4.
Par saistošo noteikumu Nr.6/2019 „Grozījumi Inčukalna novada pašvaldības 2009.gada
15.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums””
apstiprināšanu.
5.
Par Irēnas Ikstenas apstiprināšanu Inčukalna novada pašvaldības aģentūras “Sociālās
aprūpes māja “Gauja” direktores amatā.
6.
Par grozījumu izdarīšanu 2018. gada 11. janvāra pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā
Nr.18-0009/2018.
7.
Par izmaiņām Inčukalna novada domes 2013.gada 20.novembra lēmumā Nr.13-4.§. “Par
Darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšanas komisijas apstiprināšanu”.
II.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā izskatītie jautājumi
(ziņo I.Bernats).
8.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
9.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
10.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
11.
Par zemes vienības sadalīšanu.
12.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu piešķiršanu.
13.
Par zemes atsavināšanu.
14.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
III.Komunālo jautājumu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo J.Liepiņš).
15.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
16.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
17.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
18.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
19.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
20.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
21.
Par persoans iesnieguma izskatīšanu.
22.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
23.
Par telpu nomas līguma noslēgšanu ar personu.
24.
Par telpu nomas līguma noslēgšanu ar personu.
25.
Par Inčukalna novada pašvaldības 2019.gada 22.maija saistošo noteikumu Nr.4/2019
„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību
Inčukalna novada pašvaldībā” precizēšanu.
IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Nalivaiko).
26.
Par pieredzes apmaiņas braucienu.
27.
Par dalību projektu konkursā ar projektu “Vecās pasta ēkas jaunais veidols”.
28.
Par dalību projektu konkursā ar projektu “Aprīkojuma iegāde Vangažu kultūras nama
pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai”.
29.
Par SIA “Rīgas apriņķa avīze” kapitāla daļu pirmpirkuma tiesību izmantošanu
30.
Par nekustamā īpašuma, kas atrodas “Meža miers 1”, dz.5, Meža Mierā, Inčukalna
pagastā, Inčukalna novadā, atsavināšanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
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31.
Par nekustamā īpašuma, kas atrodas “Meža miers 2”, dz.4, Meža Mierā, Inčukalna
pagastā, Inčukalna novadā, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
32.
Par finansējuma piešķiršanu būvprojekta “Gājēju ietves pārbūve Krasta ielā, Gaujā,
Inčukalna novadā” īstenošanai.
33.
Par Anitas Aļļēnas atbrīvošanu no Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības
daļas vadītājas amata
34.
Par izmaiņām 2018.gada 17.janvāra Inčukalna novada domes lēmumā Nr.3-36.§. „Par
Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu” .
35.
Par Edītes Ansfeldes iecelšanu Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības daļas
vadītājas amatā.
Informatīvais jautājums par pirmskolas izglītības iestāžu ēdināšanu.
Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite
1.§.Par pieredzes apmaiņas braucienu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Komandēt Inčukalna pamatskolas direktoru Kasparu Kiri oficiālā pieredzes apmaiņas
brauciena vizītē uz Krētu, no 2019.gada 20.oktobra līdz 2019.gada 28.oktobrim.
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. punktu, aprēķināt un atlīdzināt komandējuma izmaksas,
kas ietver ceļa izdevumus, viesnīcu, ceļojuma apdrošināšanu un dienas naudu, braucienam
oficiālā pieredzes apmaiņas vizītē uz plānoto pasākumu Retimno, Krētā, no 2019.gada
20.oktobra līdz 2019.gada 28.oktobrim, komandējamai personai.
3.
Finanšu līdzekļus izdevumu segšanai piešķirt no ERASMUS projekta līgumā Nr. 2019-1LV01-KA101-060156 paredzētiem līdzekļiem.
4.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības daļai.
2.§.Par finansiālo atbalstu personai.
Ziņo:J.Bunkus
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 297,20 apmērā sacensību dalības maksas un ceļa
izdevumu segšanai par personas dalību Eiropas čempionāta frisbijā sacensībās Latvijas junioru
frisbija izlases sastāvā.
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2.
Piešķirtā pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta no sportam paredzētiem
līdzekļiem, pamatojoties uz trīspusējo pašvaldības, individuālā sportista un biedrības “Latvijas
Frisbija federācija”, reģistrācijas Nr.40008047601, noslēgto līgumu un saskaņā ar rēķinu.
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
3.§.Par finansiālo atbalstu personai.
Ziņo:J.Bunkus
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 297,20 apmērā sacensību dalības maksas segšanai par
personas dalību Eiropas čempionāta frisbijā sacensībās Latvijas junioru frisbija izlases sastāvā.
2.
Piešķirtā pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta no sportam paredzētiem
līdzekļiem, pamatojoties uz trīspusējo pašvaldības, individuālā sportista un biedrības “Latvijas
Frisbija federācija”, reģistrācijas Nr.40008047601, noslēgto līgumu un saskaņā ar rēķinu.
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
4.§.Par saistošo noteikumu Nr./6/2019 „Grozījumi Inčukalna novada pašvaldības
2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības
nolikums”” apstiprināšanu.
Ziņo:J.Bunkus
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt Inčukalna novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6/2019 „Grozījumi
Inčukalna novada pašvaldības 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna
novada pašvaldības nolikums”” saskaņā ar pielikumu;
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā
“Novada Vēstis”.
5.§.Par Irēnas Ikstenas apstiprināšanu Inčukalna novada pašvaldības aģentūras “Sociālās
aprūpes māja “Gauja” direktores amatā.
Ziņo:J.Bunkus
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET – “1” balss
I.Bernats; ATTURAS – “1” balss S.Rozīte,
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Dome nolemj:
1.Apstiprināt ar 2019. gada 23.septembri Irēnu Ikstenu Inčukalna novada pašvaldības aģentūras
“Sociālās aprūpes māja “Gauja”” direktores amatā uz pieciem gadiem.
2.Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
6.§.Par grozījumu izdarīšanu 2018. gada 11. janvāra pārvaldes uzdevumu deleģēšanas
līgumā Nr.18-0009/2018.
Ziņo:J.Bunkus
A.Nalivaiko lūdz balsot par grozījumu veikšanu 2018. gada 11. janvāra pārvaldes uzdevumu
deleģēšanas līgumā Nr.18-0009/2018 saskaņā ar pielikumā esošo vienošanos deleģēšanas
līgumā:
1.1. izteikt līguma 1.1.punktu šādā redakcijā:
“1.1. Inčukalna novada pašvaldība, pamatojoties uz likuma “Par policiju” 19. panta pirmo daļu,
deleģē Ķekavas novada pašvaldībai likuma “Par policiju” 19. panta otrās daļas 1., 2.1., 4. un
6.punktā minēto uzdevumu izpildi, ka arī sekojošu no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 12.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – piedalīties sabiedriskās kārtības
nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību – izrietošu Inčukalna novada pašvaldības
kompetencē esošu pārvaldes uzdevumu izpildi Inčukalna novada administratīvajā teritorijā:”
1.2. izteikt līguma 1.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.1.2. ar iespējamiem likumpārkāpumiem un notikumiem, kuri apdraud personu vai
sabiedrības drošību, saistītu iesniegumu un informācijas reģistrēšana, reaģēšana uz sniegto
informāciju, kā arī saņemtās informācijas nodošana kompetentām amatpersonām un
institūcijām”;
1.3. izteikt līguma 4.3.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.3.8. ar iespējamiem likumpārkāpumiem un notikumiem, kuri apdraud personu vai
sabiedrības drošību, saistītu iesniegumu un informācijas reģistrēšana, reaģēšana uz sniegto
informāciju, kā arī saņemtās informācijas nodošana kompetentām amatpersonām un
institūcijām”.
2. Saskaņot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izstrādātos grozījumus 2018.
gada 11. janvāra pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā Nr.18-0009/2018.
Atklāti balsojot: PAR „6” balsis J.Bunkus, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko,
J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET – “3” balsis I.Bernats, M.Jaunups, J.Liepiņš; ATTURAS –
“4” balsis A.Šica, S.Rozīte, A.Freimane, A.Blaus,
Dome nolemj:
Tā kā par lēmuma projektu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir
noraidīts.
Atnāk deputāte L.Šube
7.§.Par izmaiņām Inčukalna novada domes 2013.gada 20.novembra lēmumā Nr.13-4.§.
“Par Darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšanas komisijas apstiprināšanu”.
Ziņo:J.Bunkus
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A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, S.Kalniņš, P.Kondrahins,
J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS – “4” balsis
A.Šica, I.Bernats, M.Jaunups, S.Rozīte,
Dome nolemj:
grozīt Inčukalna novada domes 2013. gada 20. novembra lēmumu Nr.13-4.§. “Par Darbinieku
darbības un tās rezultātu novērtēšanas komisijas apstiprināšanu”, svītrojot no Darbinieku
darbības un tās rezultātu novērtēšanas komisijas sastāva komisijas locekļus Finanšu un
grāmatvedības daļas vadītāju Anitu Aļļēnu, priekšsēdētāja vietnieci Ludmilu Vorobjovu un
juristi Inetu Igali un iekļaujot komisijas sastāvā Inčukalna novada domes Juridiskās daļas
vadītāju Vidagu Daniševsku.

8.§.Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Iznomāt zemes vienības Vangažu iela, Vangaži, Inčukalna nov., kadastra apzīmējums
8017 004 0370, daļu 1000 m2 platībā sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām personai ar nomas
līguma termiņu pieci gadi.
2.
Personai, pers.kods xxxxxx-xxxxx, nomas līgumu ar Inčukalna novada domi noslēgt
viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3.
Ja mēneša laikā zemes nomas līgums netiks noslēgts, tad Inčukalna novada dome būs
tiesīga atcelt šo lēmumu un pieņemt lēmumu par zemes vienības daļas iznomāšanu citai
personai.
4.
Noteikt, ka zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem par neapbūvēta zemesgabala - mazdārziņa nomas maksas aprēķināšanas kārtību.
5.
Ja zemes vienība nepieciešama sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, deleģēta valsts
pārvaldes uzdevuma veikšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai,
Inčukalna novada pašvaldībai ir tiesības nomas līgumu pārtraukt, par to rakstiski informējot
nomnieku ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms plānoto darbu uzsākšanas.
6.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai.
9.§.Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Iznomāt zemes vienības Vangažu iela, Vangaži, Inčukalna nov., kadastra apzīmējums
8017 004 0370, daļu 300 m2 platībā (mazdārziņš Nr.143) sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām
personai ar nomas līguma termiņu pieci gadi.
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2.
Personai, pers.kods xxxxxx-xxxxx, nomas līgumu ar Inčukalna novada domi noslēgt
viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3.
Ja mēneša laikā zemes nomas līgums netiks noslēgts, tad Inčukalna novada dome būs
tiesīga atcelt šo lēmumu un pieņemt lēmumu par zemes vienības daļas iznomāšanu citai
personai.
4.
Noteikt, ka zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem par neapbūvēta zemesgabala – mazdārziņa nomas maksas aprēķināšanas kārtību.
5.
Ja zemes vienība nepieciešama sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, deleģēta valsts
pārvaldes uzdevuma veikšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai,
Inčukalna novada pašvaldībai ir tiesības nomas līgumu pārtraukt, par to rakstiski informējot
nomnieku ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms plānoto darbu uzsākšanas.
6.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai.
10.§.Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Iznomāt zemes vienības “Gaujēni”, Krustiņi, Inčukalna pag., Inčukalna nov., kadastra
apzīmējums 8064 002 0665, daļu 0.02 ha platībā personai mazdārziņa vajadzībām.
2.
Noslēgt zemes nomas līgumu ar personu, personas kods xxxxxx-xxxxx, 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.
11.§.Par zemes vienības sadalīšanu.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova;
PRET –“1” balss I.Bernats ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Zemes vienību, kadastra apzīmējums 8064 002 0583, 30.74 ha platībā saskaņā ar
grafisko pielikumu Nr.1 un Nr.2 sadalīt divās zemes vienībās:
Nr.
p.k.

Platība

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
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1.
2.

12.39 ha
18.35 ha

0301 – publiskie ūdeņi
0301 – publiskie ūdeņi

2.
Noteikt, ka zemes vienību platības var tikt precizētas, veicot zemes vienību robežu
kadastrālo uzmērīšanu.
3.
Zemes vienību ar platību 18,35 ha Nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā
reģistrēt nekustamā īpašuma “Gauja”, kadastra numurs 8064 001 0011, sastāvā, un kā
nekustamā īpašuma tiesisko valdītāju reģistrēt Inčukalna novada pašvaldību.
4.
Zemes vienību ar platību 12,39 ha Nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā
reģistrēt nekustamā īpašuma “Gauja”, kadastra numurs 8064 002 0583, sastāvā, un kā
nekustamā īpašuma tiesisko valdītāju noteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju.
5.
Vienu lēmuma eksemplāru kopā ar grafisko pielikumu nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai uz oficiālo e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv.
6.
Vienu lēmuma eksemplāru kopā ar grafisko pielikumu nosūtīt Dabas aizsardzības
pārvaldei uz oficiālo e-pasta adresi: pasts@daba.gov.lv.
7.
Inčukalna novada Būvvaldei nodrošināt pieprasījuma iesniegšanu Valsts zemes dienesta
Rīgas reģionālajā nodaļā datu aktualizācijai.
12.§.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu piešķiršanu.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt zemes ierīcības darbos sertificētas personas Uģa Čuma-Zvirbuļa, (sertifikāts
Nr.BA 151), 2019.gada 5.augustā iesniegto zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8064 008 0804 sadalīšanai.
2.
Zemes ierīcības projektā ar "1" apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8064 006 1283, ar platību 1.07 ha, noteikt adresi “Lejasgāršas”, Inčukalns, Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, LV-2141, un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 1001-rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve. Nekustamajam īpašumam, kura sastāvā tiks reģistrēta zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 8064 006 1283, piešķirt nosaukumu “Lejasgāršas”.
3.
Zemes ierīcības projektā ar "2" apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8064 006 1284, ar platību 1.95 ha, noteikt adresi “Jaungāršas”, Inčukalns, Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, LV-2141, un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 1001-rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve. Nekustamajam īpašumam, kura sastāvā tiks reģistrēta zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 8064 006 1284, piešķirt nosaukumu “Jaungāršas”.
4.
Vienu lēmuma eksemplāru kopā ar grafisko pielikumu nosūtīt personai.
5.
Vienu lēmuma eksemplāru kopā ar grafisko pielikumu nosūtīt SIA “Rīgas mērniecības
birojs” uz e-pasta adresi info@rmb.lv.
6.
Inčukalna novada pašvaldībai par noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi informēt
Valsts zemes dienestu tiešsaistes datu pārraides režīmā.
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7.
Vienu lēmuma eksemplāru kopā ar grafisko pielikumu nosūtīt Valsts zemes dienesta
Rīgas reģionālajai nodaļai uz oficiālo e-pasta adresi: riga@vzd.gov.lv.
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.
13.§. Par zemes atsavināšanu.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Uzsākt Inčukalna novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu Plānupes iela
31, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kadastra numurs 8064 006 0718, un Plānupes iela
29A, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kadastra numurs 8064 006 0715 atsavināšanas
procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
2.
Pēc lēmuma pieņemšanas par atsavināšanas procesa uzsākšanu rakstiski informēt
nomniekus par nomas attiecību pārtraukšanu.
3.
Inčukalna novada Būvvaldei organizēt nekustamo īpašumu Plānupes iela 31, un
Plānupes iela 29A, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, novērtēšanu.
4.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai.
14.§.Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo:I.Bernats
Ņemot vērā minēto,
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Iznomāt zemes vienības, kadastra apzīmējums 8064 007 0846, daļu 0.045 ha platībā,
piegulošā nekustamā īpašuma īpašniekam.
2.
Noteikt, ka nomas zemē nav atļauts veikt saimniecisko darbību, kurai samazinātas
nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības
atbalsts.
3.
Noslēgt zemes nomas līgumu ar persnu, personas kods xxxxxx-xxxxx, uz 5 gadiem.
4.
Noteikt, ka zemes nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet
ne mazāka par 28,- EUR gadā).
5.
Personai zemes nomas līgumu ar Inčukalna novada domi noslēgt viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
6.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai.
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15.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:J.Liepiņš
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt 04.10.2018. līgumu par dzīvokļa īri, kas noslēgts starp Inčukalna novada domi un
personu par dzīvokļa , Gaujaslīču ielā 31, Gaujā, Inčukalna novadā, izīrēšanu, uz 2 gadiem.
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram pagarināt 04.10.2018. līgumu par dzīvokļa ,
Gaujaslīču ielā 31, Gaujā, Inčukalna novadā, izīrēšanu ar personu.
3. Uzdot personai viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža pagarināt 04.10.2019.
līgumu par dzīvokļa īri.
16.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:J.Liepiņš
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt 02.10.2019. dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts starp SIA “Vangažu
Namsaimnieks” un personu par dzīvokļa, Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā,
izīrēšanu uz 2 gadiem.
2. Uzdot SIA “Vangažu Namsaimnieks” pagarināt 02.10.2019. dzīvojamās telpas īres līgumu uz
2 gadiem un vienošanās kopiju par līguma pagarināšanu iesniegt Inčukalna novada domē;
3. Uzdot par pienākumu personai viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas pagarināt
līgumu ar SIA “Vangažu Namsaimnieks”.
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.
17.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:J.Liepiņš
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Mainīt dzīvokļa Gaujaslīču ielā 3, Gaujā, Inčukalna novadā, statusu no sociālā dzīvokļa
statusa uz īres dzīvokļa statusu;
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2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu par dzīvokļa īri ar personu par
dzīvokļa Gaujaslīču ielā 3, Gaujā, Inčukalna novadā, izīrēšanu uz 6 menešiem;
3. Uzlikt par pienākumu personai viena mēneša laikā, no šī lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt
dzīvojamās telpas īres līgumu ar Inčukalna novada domi.
4. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt Inčukalna novada Sociālajam dienestam.
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.
18.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:J.Liepiņš
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova;
PRET –nav; ATTURAS – “1” balss S.Rozīte,
Dome nolemj:
Nereģistrēt personu palīdzības reģistrā dzīvojamās telpas Gaujaslīču ielā 3, Gaujā, Inčukalna
novadā, apmaiņā pret citu dzīvojamo telpu Inčukalna novadā.
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.
19.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:J.Liepiņš
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt 26.11.2015. līgumu par dzīvokļa īri, kas noslēgts starp Inčukalna novada domi un
personu par dzīvokļa, Gaujaslīču ielā 29, Gaujā, Inčukalna novadā, izīrēšanu uz 6 mēnešiem.
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram pagarināt īres 26.11.2015. līgumu par
dzīvokļa, Gaujaslīču ielā 29, Gaujā, Inčukalna novadā, izīrēšanu ar personu.
3. Uzdot personai viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža pagarināt 26.11.2015.
līgumu par dzīvokļa īri.
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.
20.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
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Ziņo:J.Liepiņš
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt 01.03.2016. līgumu par dzīvokļa īri, kas noslēgts starp Inčukalna novada domi un
personu par dzīvokļa, Gaujaslīču ielā 3, Gaujā, Inčukalna novadā, izīrēšanu uz 2 gadiem.
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram pagarināt par dzīvokļa, Gaujaslīču ielā 3,
Gaujā, Inčukalna novadā, izīrēšanu ar personu.
3. Uzdot personai viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža pagarināt līgumu Nr.160153/2016 par dzīvokļa īri.
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.
21.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:J.Liepiņš
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt 06.03.2017. līgumu par dzīvokļa īri, kas noslēgts starp Inčukalna novada domi un
personu par dzīvokļa, Lielpurvi 2, Griķos, Inčukalna novadā, izīrēšanu uz 6 mēnešiem.
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram pagarināt īres 06.03.2017. līgumu par
dzīvokļa īri par dzīvokļa, Lielpurvi 2, Griķos, Inčukalna novadā, izīrēšanu ar personu uz 6
mēnešiem.
3. Uzdot personai viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža pagarināt 06.03.2017.
līgumu par dzīvokļa īri.
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.
22.§.Par perdonas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:J.Liepiņš
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav;
ATTURAS – “3” balsis S.Rozīte, A.Šica, I.Bernats
Dome nolemj:
Neuzņemt dzīvokļu rindā pirmās kārtas grupā personu, personas kods xxxxxx-xxxxxx.
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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, LV-1007.
23.§.Par telpu nomas līguma noslēgšanu ar personu.
Ziņo:J.Liepiņš
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Iznomāt personai pirmsskolas izglītības iestādes “Jancis” aktu zāli muzikāli attīstošajām
nodarbībām pirmdienās no plkst.16.00 līdz 17.00, laika posmā no 2019.gada 18.septembra līdz
2020.gada 30.aprīlim.
2.
Maksa par telpu nomu tiek noteikta EUR 2,13, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli,
par vienu stundu.
3.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram noslēgt līgumu ar personu par telpu
nomu.
4.
Paredzēt, ka katra mēneša pirmajā darba dienā persona iesniedz Inčukalna novada
pašvaldības izpilddirektoram atskaiti par faktiski nomāto telpu laikiem iepriekšējā mēnesī, kas
saskaņots ar pirmsskolas izglītības iestādes “Jancis” vadītāju.
5.
Paredzēt, ka telpas nav nododamas apakšnomā.
6.
Paredzēt, ka pirmsskolas izglītības iestādes “Jancis” vadītāja ar savu rīkojumu var mainīt
telpu nomas laikus.
7.
Paredzēt, ka telpu nomas līgums tiek pārtraukts bez iepriekšēja brīdinājuma, ja parāds par
telpu nomu ir kļuvis lielāks par viena mēneša maksu.
8.
Uzdot pirmsskolas izglītības iestādes “Jancis” vadītājai kontrolēt nomas līguma
nosacījumu par telpu izmantošanu ievērošanu.
24.§.Par telpu nomas līguma noslēgšanu ar personu.
Ziņo:J.Liepiņš
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Iznomāt personai Vangažu vidusskolas aktu zāli līnijdeju grupas nodarbībām ceturtdienās
no plkst.19.30 līdz 21.00, sākot ar 2019.gada 18.septembra līdz 2020.gada 31.maijam.
2.
Maksa par telpu nomu tiek noteikta EUR 2,85, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli,
par vienu stundu.
3.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram noslēgt līgumu ar personu par telpu
nomu.
4.
Paredzēt, ka katra mēneša pirmajā darba dienā persona iesniedz Inčukalna novada
pašvaldības izpilddirektoram atskaiti par faktiski nomāto telpu laikiem iepriekšējā mēnesī, kas
saskaņots ar Vangažu vidusskolas direktori.
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5.
Paredzēt, ka telpas nav nododamas apakšnomā.
6.
Paredzēt, ka Vangažu vidusskolas direktore ar savu rīkojumu var mainīt telpu nomas
laikus.
7.
Paredzēt, ka telpu nomas līgums tiek pārtraukts bez iepriekšēja brīdinājuma, ja parāds par
telpu nomu ir kļuvis lielāks par viena mēneša maksu.
8.
Uzdot Vangažu vidusskolas direktorei kontrolēt nomas līguma nosacījumu par telpu
izmantošanu ievērošanu.
25.§.Par Inčukalna novada pašvaldības 2019.gada 22.maija saistošo noteikumu Nr.4/2019
„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību
Inčukalna novada pašvaldībā” precizēšanu.
Ziņo:J.Liepiņš
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, S.Kalniņš, P.Kondrahins,
J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET – “1” balss I.Bernats;
ATTURAS – “3” balsis A.Šica, S.Rozīte, M.Jaunups,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt Inčukalna novada pašvaldības 2019.gada 22.maija saistošo noteikumu
Nr.4/2019 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles
kārtību Inčukalna novada pašvaldībā” precizēto redakciju, kas pievienota pielikumā.
2.
Uzdot Inčukalna novada domes Kancelejai saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas
nosūtīt rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3.
Uzdot Inčukalna novada domes Sabiedrisko attiecību daļai publicēt saistošos noteikumus
informatīvajā izdevumā “Novada Vēstis” un nākamajā dienā pēc publicēšanas informatīvajā
izdevumā “Novada Vēstis” – Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā.
26.§.Par pieredzes apmaiņas braucienu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav;
ATTURAS – “2” balsis I.Bernats, S.Rozīte,
Dome nolemj:
1. Komandēt Inčukalna novada pašvaldības aģentūras “Sociālās aprūpes māja “Gauja”” direktori
Irēnu Ikstenu oficiālā pieredzes apmaiņas brauciena vizītē uz Matēru, Itāliju, no 2019.gada
22.oktobra līdz 2019.gada 26.oktobrim.
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. punktu, aprēķināt un atlīdzināt komandējuma izmaksas, kas ietver
lidojumu, viesnīcu, ceļojuma apdrošināšanu un dienas naudu, braucienam oficiālā pieredzes
apmaiņas vizītē uz plānoto pasākumu Matērā, Itālijā no 2019.gada 22.oktobra līdz 2019.gada
26.oktobrim, komandējamai personai.
3. Finanšu līdzekļus izdevumu segšanai piešķirt no pašvaldības aģentūras “Sociālās aprūpes māja
“Gauja”” budžetā paredzētiem līdzekļiem.
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4. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības daļai.
27.§.Par dalību projektu konkursā ar projektu “Vecās pasta ēkas jaunais veidols”.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. piedalīties izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā Lauku
attīstības Programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai un
iesniegt projektu „Vecās pasta ēkas jaunais veidols”, rekonstruējot pašvaldības īpašumā esošās
ēkas daļas, kas atrodas Atmodas ielā 2-4, Inčukalnā, kadastra Nr. 8064 900 0648, logus, durvis
un ieejas daļu, kā arī izveidojot apkures sistēmu.
2. projekta īstenošanai nodrošināt finanšu līdzekļus priekšfinansējuma un pašvaldības
līdzfinansējuma segšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem, nosakot, ka kopējais projekta
attiecināmais finansējums ir EUR 25 000,00 (Divdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi), tai skaitā
publiskais, t.i. valsts un Eiropas Savienības atbalsta finansējums EUR 22 500,00 (divdesmit divi
tūkstoši pieci simti euro, 00 centi) un pašvaldības līdzfinansējums EUR 2500,00 (divi tūkstoši
pieci simti euro, 00 centi). Priekšfinansējums un pašvaldības līdzfinansējums tiks segts no
Inčukalna novada pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem.
28.§.Par dalību projektu konkursā ar projektu “Aprīkojuma iegāde Vangažu
kultūras nama pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai”.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. piedalīties izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai un
iesniegt projektu „Aprīkojuma iegāde Vangažu kultūras nama pašdarbības kolektīvu darbības
nodrošināšanai”, kura ietvaros paredzēta pārvietojama kompozītmateriāla grīdas seguma un
pārvietojamu spoguļu iegāde Vangažu kultūras namam.
2. projekta īstenošanai nodrošināt finanšu līdzekļus priekšfinansējuma un pašvaldības
līdzfinansējuma segšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem, nosakot, ka kopējais projekta
attiecināmais finansējums ir EUR 3600,00 (trīs tūkstoši seši simti euro, 00 centi), tai skaitā
publiskais, t.i. valsts un Eiropas Savienības atbalsta finansējums EUR 3240,00 (trīs tūkstoši divi
simti četrdesmit euro, 00 centi) un pašvaldības līdzfinansējums EUR 360,00 (trīs simti sešdesmit
euro, 00 centi). Priekšfinansējums un pašvaldības līdzfinansējums tiks segts no Inčukalna novada
pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem.
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29.§.Par SIA “Rīgas apriņķa avīze” kapitāla daļu pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav;
ATTURAS – “2” balsis S.Rozīte, I.Bernats,
Dome nolemj:
1.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz Babītes novada pašvaldībai, reģ. Nr.90000028870,
piederošām SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”, reģistrācijas Nr.40103037514, 1075 (viens tūkstotis
septiņdesmit piecām) kapitāla daļām par kopējo cenu EUR 1075,00 (viens tūkstotis septiņdesmit
pieci euro, 00 centi).
2.
Inčukalna novada domes Kancelejai nosūtīt lēmumu par atteikšanos izmantot
pirmpirkuma tiesības Babītes novada pašvaldībai.
3.
Atbildīgais par lēmuma izpildi Inčukalna novada domes Kancelejas vadītāja.
4.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
30.§.Par nekustamā īpašuma, kas atrodas “Meža miers 1”, dz.5, Meža Mierā, Inčukalna
pagastā, Inčukalna novadā, atsavināšanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav;
ATTURAS – “1” balss J.Bunkus, balsojumā nepiedalās J.Sergejevs saskaņā ar likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. panta pirmo daļu,
Dome nolemj:
1.
Atsavināt Inčukalna novada pašvaldības nekustamo īpašumu, dzīvokli nr. 5 “Meža miers
1”, Meža Miers, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kas reģistrēts Rīgas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr. 100000070475-5,
2019.gada 3.aprīlī. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis, ar kopējo platību 44 kv.m.
2.
Piemērot nekustamā īpašuma “Meža miers 1”, dz.5, Meža Miers, Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, atsavināšanas veidu - nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē.
3.
Apstiprināt nekustamā īpašuma “Meža miers 1”, dz.5, Meža Miers, Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, kadastra Nr. 8064 900 0661, izsoles nosacīto sākuma cenu EUR 6000,00 (seši
tūkstoši euro, 00 centi).
4.
Apstiprināt izsoles soli EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi).
5.
Apstiprināt izsoles noteikumus „Nekustamā īpašuma “Meža miers 1” dzīvoklis nr. 5,
Meža Mierā, Inčukalna novadā, izsoles noteikumi”.
6.
Uzdot Inčukalna novada domes Izsoles komisijai veikt nekustamā īpašuma, kas atrodas
“Meža miers 1”, dz.5, Meža Mierā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, atsavināšanas
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procedūru Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā un izsoles noteikumos noteiktajā
kārtībā.
7.
Deleģēt Inčukalna novada domes izpilddirektoru apstiprināt izsoles rezultātus un
parakstīt pirkuma līgumu.
31.§.Par nekustamā īpašuma, kas atrodas “Meža miers 2”, dz.4, Meža Mierā, Inčukalna
pagastā, Inčukalna novadā, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav;
ATTURAS – “1” balss J.Bunkus, balsojumā nepiedalās J.Sergejevs saskaņā ar likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. panta pirmo daļu,
Dome nolemj:
1.
Piemērot nekustamā īpašuma “Meža miers 2”, dz.4, Meža Miers, Inčukalna pagastā,
Inčukalna novadā, atsavināšanas veidu - nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē.
2.
Apstiprināt nekustamā īpašuma “Meža miers 2”, dz.4, Meža Miers, Inčukalna pagastā,
Inčukalna novadā, kadastra Nr. 8064 900 0640, izsoles nosacīto sākuma cenu EUR 5000,00
(pieci tūkstoši euro, 00 centi).
3.
Apstiprināt izsoles soli EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi).
4.
Apstiprināt izsoles noteikumus „Nekustamā īpašuma “Meža miers 2” dzīvoklis nr. 4,
Meža Mierā, Inčukalna novadā, izsoles noteikumi”.
5.
Uzdot Inčukalna novada domes Izsoles komisijai veikt nekustamā īpašuma, kas atrodas
“Meža miers 2”, dz.4, Meža Mierā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, atsavināšanas
procedūru Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā un izsoles noteikumos noteiktajā
kārtībā.
6.
Deleģēt Inčukalna novada domes izpilddirektoru apstiprināt izsoles rezultātus un
parakstīt pirkuma līgumu.
32.§.Par finansējuma piešķiršanu būvprojekta “Gājēju ietves pārbūve Krasta ielā, Gaujā,
Inčukalna novadā” īstenošanai.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta EUR
37937,98 apmērā būvprojekta trešās daļas “Gājēju ietves pārbūve Krasta ielā, III kārta
(PK7+33,6-PK 11+37,9)” īstenošanai.
Atklāti balsojot: PAR „7” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, S.Kalniņš, A.Nalivaiko,
L.Šube, L.Vorobjova; PRET – “3” balsis M.Jaunups, I.Bernats, J.Liepiņš; ATTURAS – “4”
balsis J.Sergejevs, P.Kondrahins, A.Šica, S.Rozīte,
Dome nolemj:
Tā kā par lēmuma projektu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir
noraidīts.
33.§.Par Anitas Aļļēnas atbrīvošanu no Inčukalna novada domes Finanšu un
grāmatvedības daļas vadītājas amata.
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Ziņo:A.Nalivaiko
2019. gada 12.septembrī saņemts Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības
daļas vadītājas Anitas Aļļēnas iesniegums, reģ. Nr. ND/3-4.3/19/IES-924, ar lūgumu atbrīvot
viņu no Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas amata ar 2019.gada 12.oktobri.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, ka tikai dome
var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus un 2009.gada 15.jūlija
Inčukalna novada domes saistošo noteikumu Nr.1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības
nolikums” 72. punktu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai Dome var iecelt amatā un atbrīvot no tā pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību vadītājus,
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, J.Sergejevs, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Atbrīvot ar 2019.gada 11.oktobri Anitu Aļļēnu no Inčukalna novada domes Finanšu un
grāmatvedības daļas vadītājas amata, izbeidzot darba līgumu.
2.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam.

34.§.Par izmaiņām 2018.gada 17.janvāra Inčukalna novada domes lēmumā Nr.3-36.§
„Par Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu”.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot par Inčukalna novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas
nolikuma apstiprināšanu un
1. Ar 2019.gada 14.oktobri reorganizēt Inčukalna novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības daļu, veicot šādas izmaiņas:
1.1.veikt izmaiņas šādos amata nosaukumos:
1.1.1. amata nosaukumu “Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja vietnieks” aizstāt
ar amata nosaukumu “Galvenā grāmatveža vietnieks”;
1.1.2. amata nosaukumu “Algu grāmatvedis” aizstāt ar amata nosaukumu “Vecākais
algu grāmatvedis”;
1.1.3. amata nosaukumu “Kasieris-grāmatvedis” aizstāt ar amata nosaukumu
“Grāmatvedis- kasieris”;
1.1.4. amata nosaukumu “Materiālu uzskaites grāmatvedis” aizstāt ar amata
nosaukumu “Grāmatvedis”;
1.1.5. amata nosaukumu “Pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzskaites
grāmatvedis” aizstāt ar amata nosaukumu “Galvenais grāmatvedis”.
2.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram apstiprināt Inčukalna novada
pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu
(pielikums Nr.2).
3.
Izteikt Inčukalna novada domes 2018.gada 17.janvāra lēmumu Nr.3- 36.§, ar pielikumu
Nr. 2 „Inčukalna novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas amatu saraksts” sekojošā
redakcijā:
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Saime

Līmenis

Grupa

Likmju skaits

12.1.

IVB

13

1

1647,00

1647

1917

1211 04 Galvenais
GRĀMATVEDIS

14

VA

12

1

1300,00

1300

1647

Galvenā
grāmatveža
vietnieks

1211 05 Galvenā
GRĀMATVEŽA
VIETNIEKS

14

IV

11

1

1210,00

1210

1382

4

Grāmatvedis

3313 10
GRĀMATVEDIS

14

IIIA

9

1

1024,00

1024

1190

5

Galvenais
nodokļu
administrators

4311 06
nodokļu/nodevu
ADMINISTRATORS

12.3.

III

10

1

1115,00

1115

1287

6

Grāmatvediskasieris

14

IIIA

9

1

1010,00

1010

1190

7

Vecākais algu
grāmatvedis

3313 01
GRĀMATVEDISKASIERIS
2411 01 Vecākais
grāmatvedis

14

IIIB

10

1

1033,00

1033

1287

8

Nodokļu
administrators
- kasieris

4311 06 Nodokļu
(nodevu)
ADMINISTRATORS

12.3.

II

9

1

931,00

931

1190

9

Ekonomists

2631 02
EKONOMISTS

12.3.

III

10

1

1259,00

1259

1287

Nr pk.

Alga
euro
par 1
likmi

Amata
nosaukums

1

Finanšu un
grāmatvedības
daļas vadītājs

1211 03 Finanšu
DIREKTORS

2

Galvenais
grāmatvedis

3

Profesijas kods

10529
Algas
fonds
mēnesī
euro

Mēnešalgas
maksimālais
apmērs
(euro)

Atklāti balsojot: PAR „7” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane, S.Kalniņš, A.Nalivaiko,
L.Šube, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS – “7” balsis J.Sergejevs, P.Kondrahins, A.Šica,
I.Bernats, S.Rozīte, M.Jaunups, J.Liepiņš,
Dome nolemj:
Tā kā par lēmuma projektu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir
noraidīts.
E.Ansfelde atsauc savu 2019.gada 12.septembra iesniegumu reģ. Nr. ND/3-4.3/19/IES-924, jo
netika apstiprināts Finanšu un grāmatvedības daļas nolikums.
35.§.Par Edītes Ansfeldes iecelšanu Inčukalna novada domes Finanšu un
grāmatvedības daļas vadītājas amatā.
Ziņo:A.Nalivaiko
Jautājums netiek skatīts.
Deputātes S.Rozītes sagatavotais informatīvais materiāls par Inčukalna novadā esošo izglītības
iestāžu ēdināšanas pakalpojuma kvalitāti.
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Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite.
1.Pabeigti ielas remontdarbi Vangažos Gaujas ielā.
2.Turpinās darbs pie kanalizācijas izbūves Inčukalnā.
3.Informē, ka PII “Minka” plīsusi ūdens truba, tiek veikti darbi pie bojājumu novēršanas
4.Sākts darbs pie budžeta.
Sēdi slēdz.16.15
Sēdes vadītājs

A.NALIVAIKO

Protokoliste

L.SĪKA

Saskaņots ar Juridiskās daļas vadītāju V.Daniševsku 25.09.2019.
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