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. 21
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.decembrī

Sēdē piedalās domes deputāti: I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups (atnāk pēc 3.jautājuma), S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
S.Rozīte, A.Šica, L.Vorobjova
J.Sergejevs - nepiedalās
Sēdē piedalās:
O.Kalniņš – Izpilddirektors
J. Jakubovskis – Vanagžu pārvaldes vadītājs
M. Onskulis – Dzīvojamā fonda pārvaldnieks
M. Pozņaks - Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs
V. Daniševska – Juridiskās daļas vadītāja
K.Saukāne - Juriste
I.Kokina – Bāriņtiesas priekšsēdētāja
M.Bērziņa – Teritorijas plānotāja
I.Zvirbule – Nodokļu inspektore
E.Ansfelde – Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
G.Ivanovs - Ķekavas novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks
M.Jurēvičs - Reģionālās Pašvaldības policijas Inčukalna novada nodaļas priekšnieks
K. Vasjukova – Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada nodaļas vecākā inspektore
Darba kārtība:
I.Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jautājumu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo
J.Bunkus).
1.
Par Inčukalna novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidošanu un
nolikuma apstiprināšanu.
2.
Par Inčukalna novada pašvaldības domes deputātu ētikas kodeksa apstiprināšanu.
3.
Par Inčukalna novada pašvaldības domes deputātu Ētikas komisijas nolikuma
apstiprināšanu.
4.
Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2011.gada 18.maija noteikumos “Par
Inčukalna novada domes un Inčukalna novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību”
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5.
Par saistošo noteikumu Nr.16/2019 „Grozījumi Inčukalna novada pašvaldības 2009.gada
15.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums””
apstiprināšanu.
6.
Par izmaiņām Inčukalna novada pašvaldības domes deputātu Ētikas komisijā
7.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu.
8.
Par finansiālu atbalstu Inčukalna sporta kompleksa U-10 florbolistu komandai.
II.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā izskatītie jautājumi
(ziņo I.Bernats).
9.
Par Inčukalna novada domes 2019. gada 16.oktobra saistošo noteikumu Nr.8/2019
„Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu
norises vietās Inčukalna novadā” precizēšanu
10.
Par Inčukalna novada domes 2019. gada 16.oktobra saistošo noteikumu Nr.10/2019 „Par
grozījumiem Inčukalna novada domes 2013.gada 16.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 28/2013
„Par Inčukalna novada pašvaldības nodevām”” precizēšanu
11.
Par Inčukalna novada domes 2019. gada 16.oktobra saistošo noteikumu Nr.9/2019 „Par
kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta Inčukalna
novada teritorijā” precizēšanu
12.
Par saistošo noteikumu Nr.17/2019 „Nolikums par lašveidīgo zivju licencēto
makšķerēšanu Gaujā un Braslā” apstiprināšanu.
13.
Par nolikumu „Inčukalna novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas tehniskā specifikācija”
un “Vangažu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas tehniskā specifikācija” apstiprināšanu.
14.
Par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā Priežu ielā 6, Vangaži, Inčukalna novads,
grozot teritorijas plānojumu, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
15.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
16.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma nosaukumu un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu.
17.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu piešķiršanu.
18.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
19.
Par dāvinājuma pieņemšanu.
III.Komunālo jautājumu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Cīrulnieks).
20.
Par SIA iesniegumu.
21.
Par telpu nomas līguma noslēgšanu.
22.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
23.
Par personas iesnieguma izskatīšanu
24.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
25.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
26.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
27.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
28.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
29.
Par personu iesniegumu izskatīšanu.
IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Nalivaiko).
30.
Par Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietnieces Ludmilas Vorobjovas
atvaļinājumu.
31.
Par finansējuma piešķiršanu Reģionālās pašvaldības policijas uzdevumu veikšanai
2020.gadā.
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32.
Par vienošanās noslēgšanu pie Inčukalna novada pašvaldības un biedrības “Inčukalna
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma.
33.
Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2019. gada 22.maija saistošajos noteikumos
Nr. 4/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, uzskaites un kontroles
kārtību Inčukalna novada pašvaldībā”.
34.
Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2018. gada 21.marta saistošajos noteikumos
Nr. 4/2018 “Par mājas dzīvnieku turēšanu Inčukalna novadā”
35.
Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2017. gada 20.septembra saistošajos
noteikumos Nr. 9/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Inčukalna novadā”.
36.
Par saistošo noteikumu Nr. 21/2019 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 1/2019
„Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2019. gadam"" apstiprināšanu.
37.
Par Inčukalna novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtības apstiprināšanu.
38.
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu.
39.
Par telpu nomas līguma noslēgšanu.
40.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
41.
Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu.
42.
Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Plānupes iela 29A, Inčukalns, Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
43.
Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Plānupes iela 31, Inčukalns, Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
44.
Par SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
45.
Par pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamajā mājā
Meža ielā 3/5, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā.
Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite
A.Nalivaiko lūdz balsot par darba kārtību
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica, L.Vorobjova; PRET
–nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Apstiprināt darba kārtību.
1.§.Par Inčukalna novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas
izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo:J.Bunkus
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica, L.Vorobjova; PRET – “1”
balss I.Bernats; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt sadarbības grupu šādā sastāvā:
1.1.Karina Vasjukova – Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada nodaļas
vecākā inspektore;
1.2.Iveta Kokina – Inčukalna novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
1.3.Renāte Grišāne – Inčukalna novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece;
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2.
3.
4.

5.

1.4.Karīna Vēgnere – Inčukalna novada sociālā dienesta darbiniece darbā ar ģimenēm un
bērniem;
1.5.Sņežana Marina – Inčukalna novada Sociālā dienesta darbiniece darbā ar ģimenēm un
bērniem.
Apstiprināt Inčukalna novada pašvaldības nolikumu “Inčukalna novada bērnu tiesību
aizsardzības sadarbības grupas nolikums” (pielikumā).
Noteikt, ka Inčukalna novada pašvaldības nolikums “Inčukalna novada bērnu tiesību
aizsardzības sadarbības grupas nolikums” stājas spēkā 2019.gada 18.decembrī.
Uzdot Inčukalna novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai publicēt Inčukalna novada
pašvaldības nolikumu “Inčukalna novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas
nolikums” Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv un informatīvajā
izdevumā “Novada Vēstis”.
Uzdot Inčukalna novada Bāriņtiesas priekšsēdētājai Ivetai Kokinai sasaukt pirmo sadarbības
grupas sanāksmi.
2.§.Par Inčukalna novada pašvaldības domes
deputātu ētikas kodeksa apstiprināšanu.

Ziņo:J.Bunkus
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav;
ATTURAS – “1” balss I.Bernats
Dome nolemj:
1. Pieņemt Inčukalna novada pašvaldības domes deputātu ētikas kodeksu.
2. Noteikt, ka Inčukalna novada pašvaldības domes deputātu ētikas kodekss stājas spēkā
2020.gada 1.janvārī.
3. Ar Inčukalna novada pašvaldības domes deputātu ētikas kodeksa spēkā stāšanās brīdi spēku
zaudē 2013.gada 17.jūlija Inčukalna novada domes deputātu Ētikas kodekss, protokols Nr. 4
– 26.§.
4. Uzdot Inčukalna novada domes Sabiedrisko attiecību daļai publicēt Inčukalna novada
pašvaldības domes deputātu ētikas kodeksu Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā un
informatīvajā izdevumā “Novada Vēstis”.
5. Lēmuma 4.punkta kontroli uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram.
3.§.Par Inčukalna novada pašvaldības domes
deputātu Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo:J.Bunkus
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis
A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav;
ATTURAS – “2” balsis I.Bernats, J.Bunkus,
Dome nolemj:
1. Pieņemt Inčukalna novada pašvaldības domes deputātu Ētikas komisijas nolikumu.
2. Noteikt, ka Inčukalna novada pašvaldības domes deputātu Ētikas komisijas nolikums stājas
spēkā 2020.gada 1.janvārī.
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3. Ar Inčukalna novada pašvaldības domes deputātu Ētikas komisijas nolikuma spēkā stāšanās
brīdi spēku zaudē Inčukalna novada domes 2013.gada 17.jūlija nolikums “Inčukalna novada
domes deputātu Ētikas komisijas nolikums”.
4. Uzdot Inčukalna novada domes Sabiedrisko attiecību daļai publicēt Inčukalna novada
pašvaldības domes deputātu Ētikas komisijas nolikumu Inčukalna novada pašvaldības mājas
lapā.
5. Lēmuma 4.punkta kontroli uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram.
Atnāk deputāts M.Jaunups
4.§.Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2011.gada 18.maija noteikumos
“Par Inčukalna novada domes un Inčukalna novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzību”.
Ziņo:J.Bunkus
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Cīrulnieks, 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,
Dome nolemj:
1. Veikt šādus grozījumus Inčukalna novada domes 2011.gada 18.maija noteikumos, protokols
Nr. 6.-41.§., “Par Inčukalna novada domes un Inčukalna novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzību”:
1.1. papildināt Noteikumus ar 5.2.11.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
“5.2.11. Inčukalna novada pašvaldības domes deputātu Ētikas komisijai - līdz 15 stundām”;
1.2. papildināt Noteikumus ar 5.2.12.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
“5.2.12. Inčukalna novada pašvaldības Ētikas komisijai - līdz 15 stundām”.
2. Grozījumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.
5.§.Par saistošo noteikumu Nr.16/2019 „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 „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt Inčukalna novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.16/2019 „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”.
6.§.Par izmaiņām Inčukalna novada pašvaldības domes deputātu Ētikas komisijā.
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Ziņo:J.Bunkus
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Grozīt Inčukalna novada domes 2018.gada 21.februāra lēmuma Nr.4-54.§. 1. punktu,
izsakot to šādā redakcijā:
“1. apstiprināt Inčukalna novada pašvaldības domes deputātu Ētikas komisiju šādā sastāvā:
1.1. Inčukalna novada pašvaldības domes deputātu Ētikas komisijas locekļi:
1.1.1. Deputāte Sandra Rozīte;
1.1.2. Deputāte Ludmila Vorobjova;
1.1.3. Deputāte Alda Freimane;
1.1.4. Deputāts Arvīds Blaus;
1.1.5. Deputāte Līga Šube.
1.2. Inčukalna novada pašvaldības domes deputātu Ētikas komisijas sekretāre – Inčukalna
novada pašvaldības Juridiskās daļas vadītāja Vidaga Daniševska.”
2.
Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.
7.§.Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu.
Ziņo:J.Bunkus
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt līdzfinansējumu Inčukalna novada domes apstiprinātā atbalsta apmērā par
personass, personas kods xxxxxx-xxxxx, apmeklējumu privātā pirmsskolas izglītības iestādē
pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.
2.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu par pašvaldības
līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu no 2020.gada 2.janvāra uz laiku,
līdz persona tiks uzņemta attiecīgajā pašvaldības finansētā izglītības iestādē, ja līguma slēgšanas
laikā privātajai pirmskolas izglītības iestādei nav nodokļu parādu Publisko iepirkumu likuma
izpratnē.
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.
8.§.Par finansiālu atbalstu Inčukalna sporta kompleksa U-10 florbolistu komandai.
Ziņo:J.Bunkus
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A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „7” balsis L.Vorobjova, A.Freimane, A.Blaus, A.Cīrulnieks, S.Kalniņš,
L.Šube, A.Nalivaiko; PRET – “1” balss I.Bernats; ATTURAS – “5” balsis P.Kondrahins,
A.Šica, S.Rozīte, M.Jaunups, J.Liepiņš, balsojumā nepiedalās J.Bunkus saskaņā ar likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. panta pirmo daļu,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt Inčukalna Sporta kompleksa U-10 florbola komandai finansiālu atbalstu EUR
1155,00 apmērā dalības maksas un ceļa izdevumu segšanai, lai nokļūtu uz starptautiskām
sacensībām florbolā, Somijas pilsētā Helsinki, kas norisināsies no 2020.gada 3. līdz 5. janvārim;
2.
Piešķirtā pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta no sportam un kultūrai
paredzētiem līdzekļiem. Atskaiti par izlietotajiem līdzekļiem iesniegt Inčukalna novada
pašvaldībā ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc Lēmuma 1.punktā norādītā pasākuma norises.
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
9.§.Par Inčukalna novada domes 2019. gada 16.oktobra saistošo noteikumu Nr.8/2019
„Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā publisko
pasākumu norises vietās Inčukalna novadā” precizēšanu.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt Inčukalna novada domes 2019.gada 16.oktobra saistošo noteikumu Nr.8/2019
„Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu
norises vietās Inčukalna novadā” 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.
10.§.Par Inčukalna novada domes 2019. gada 16.oktobra saistošo noteikumu Nr.10/2019
„Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2013.gada 16.oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 28/2013 „Par Inčukalna novada pašvaldības nodevām”” precizēšanu.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt Inčukalna novada domes 2019.gada 16.oktobra saistošo noteikumu
Nr.10/2019 „Par grozījumiem 2013.gada 16.oktobra Inčukalna novada domes saistošajos
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noteikumos Nr. 28/2013 „Par Inčukalna novada pašvaldības nodevām”” 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.
11.§.Par Inčukalna novada domes 2019. gada 16.oktobra saistošo noteikumu Nr.9/2019
„Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta
Inčukalna novada teritorijā” precizēšanu.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt Inčukalna novada domes 2019.gada 16.oktobra saistošo noteikumu Nr.9/2019
„Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta
Inčukalna novada teritorijā” 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.
12.§.Par saistošo noteikumu Nr.17/2019
„Nolikums par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā” apstiprināšanu.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt Inčukalna novada domes saistošos noteikumus Nr.17/2019 ”Nolikums par
lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanas Gaujā un Braslā” (pielikumā).
2.
Uzdot pašvaldības Kancelejas vadītājai saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas nosūtīt
rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
3.
Uzdot Inčukalna novada domes Sabiedrisko attiecību daļai publicēt saistošos noteikumus
informatīvajā izdevumā “Novada Vēstis” un mājas lapā www.incukalns.lv, pēc to saskaņošanas
ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
4.
Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Inčukalna novada pašvaldības informatīvajā izdevumā ”Novada Vēstis” un ir spēkā trīs gadus.
5.
Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektoru.
Pielikumā - saistošo noteikumu „Nolikums par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā
un Braslā” projekts.
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13.§.Par nolikumu „Inčukalna novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas tehniskā
specifikācija” un “Vangažu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas tehniskā specifikācija”
apstiprināšanu.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „7” balsis J.Bunkus, A.Cīrulnieks, S.Kalniņš, P.Kondrahins,
A.Nalivaiko, L.Šube, L.Vorobjova; PRET – “1” balss I.Bernats; ATTURAS – “6” balsis
A.Šica, S.Rozīte, M.Jaunups, A.Blaus, A.Freimane, J.Liepiņš,
Dome nolemj:
Tā kā par lēmuma projektu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir
noraidīts.
14.§.Par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā Priežu ielā 6, Vangaži, Inčukalna novads,
grozot teritorijas plānojumu, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Nodot lokālplānojuma, nekustamā īpašuma Priežu iela 6, Vangaži, Inčukalna nov.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80170030621 1.redakciju publiskai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas no
paziņojuma publicēšanas dienas pašvaldības tīmekļa vietnē.
2.
Uzdot lokālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par lokālplānojuma
1.redakciju zemes vienībai, Priežu ielā 6, Vangaži, kadastra apzīmējums 8017 003 0621,
publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk -TAPIS).
3.
Noteikt, ka ar lokālplānojumu nekustamā īpašuma Priežu iela 6, Vangaži, Inčukalna
nov. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80170030621, paskaidrojuma rakstu, apbūves
noteikumiem un grafisko daļu personas var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas
portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.incukalns.lv, un ar
lokālplānojuma redakcijas materiāliem izdrukas veidā var iepazīties Inčukalna novada Vangažu
pilsētas pārvaldē, Meža ielā 1, Vangažos.
4.
Uzdot Lokālplānojuma izstrādes vadītājam publicēt šo lēmumu un organizēt
lokālplānojuma nekustamā īpašuma Priežu iela 6, Vangaži, Inčukalna nov. zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 80170030621, 1. redakcijas publicēšanu (TAPIS).
5.
Uzdot lokālplānojuma izstrādes vadītājam sadarbībā ar lokālplānojuma izstrādātāju
sagatavot ziņojumu par institūciju atzinumiem, publicēt šo lēmumu Inčukalna novada tīmekļa
vietnē un ievietot informāciju pēc publiskās apspriešanas beigām par sanāksmi, kurā tiks
izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, vietējā
pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.incukalns.lv, ne vēlāk, kā divas
nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.
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6.
Uzdot Inčukalna novada pašvaldības domes Kancelejai nosūtīt šo lēmumu nekustamā
īpašuma īpašniekam.
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.
15.§.Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Pārtraukt nomas līgumu, kas noslēgts 2018.gada 11.decembrī starp Inčukalna novada
domi un personu.
2.
Iznomāt zemes vienības Priežu iela 8, Vangaži, Inčukalna nov., kadastra apzīmējums
8017 004 0102, daļu 440 m2 platībā (dārziņa Nr.219) sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām
personai.
3.
Noslēgt zemes nomas līgumu ar personu, no 2020.gada 1.janvāra 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 pašvaldību 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.
8.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai.
16.§.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma nosaukumu 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.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt zemes ierīcības darbos sertificētas personas Tatjanas Romanovas, (sertifikāts
Nr.BA 455), 2019.gada 22.novembrī iesniegto zemes ierīcības projektu zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8064 002 0192 sadalīšanai.
2.
Zemes ierīcības projektā ar "1" apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8064 002 0804, ar platību 0.35 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 060110

individuālo dzīvojamo māju apbūve. Īpašumam, kura sastāvā ietilps minētā zemes vienība
piešķirt nosaukumu “Lejaskraujas”, Krustiņi, Inčukalna pag., Inčukalna nov.
3.
Zemes ierīcības projektā ar "2" apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8064 002 0805, ar platību 0.3 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 0601individuālo dzīvojamo māju apbūve. Īpašumam, kura sastāvā ietilps minētā zemes vienība
piešķirt nosaukumu “Mazkraujas”, Krustiņi, Inčukalna pag., Inčukalna nov.
4.
Zemes ierīcības projektā ar "3" apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8064 002 0806, ar platību 0.3 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 0601individuālo dzīvojamo māju apbūve. Īpašumam, kura sastāvā ietilps minētā zemes vienība
piešķirt nosaukumu “Lielkraujas”, Krustiņi, Inčukalna pag., Inčukalna nov.
5.
Zemes ierīcības projektā ar "4" apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8064 002 0807, ar platību 0.33 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 0601individuālo dzīvojamo māju apbūve. Īpašumam, kura sastāvā ietilps minētā zemes vienība
saglabāt nosaukumu “Pirmās Kraujas”, Krustiņi, Inčukalna pag., Inčukalna nov.
6.
Uzdot zemes vienības “Pirmās Kraujas” īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un
virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to
ekspluatāciju.
7.
Vienu lēmuma eksemplāru kopā ar grafisko pielikumu nosūtīt personām.
8.
Vienu lēmuma eksemplāru kopā ar grafisko pielikumu nosūtīt personai.
9.
Inčukalna novada pašvaldībai par noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi informēt
Valsts zemes dienestu tiešsaistes datu pārraides režīmā.
10.
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.
17.§.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.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt zemes ierīcības darbos sertificētas personas Janas Brices, (sertifikāts Nr.BB
613), 2019.gada 26.novembrī iesniegto zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8064 006 1115 sadalīšanai.
2.
Zemes ierīcības projektā ar "1" apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8064 006 1299, ar platību 0.2420 ha, noteikt adresi Bērzu iela 20, Inčukalns, Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, LV-2141, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 0601-individuālo
dzīvojamo māju apbūve.
3.
Zemes ierīcības projektā ar "2" apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8064 006 1300, ar platību 0.1204 ha, noteikt adresi Bērzu iela 20A, Inčukalns, Inčukalna
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pagasts, Inčukalna novads, LV-2141, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 0601individuālo dzīvojamo māju apbūve.
4.
Uzdot zemes vienības Bērzu iela 20, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads,
īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas
zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.
5.
Vienu lēmuma eksemplāru kopā ar grafisko pielikumu nosūtīt personām.
6.
Vienu lēmuma eksemplāru kopā ar grafisko pielikumu nosūtīt personai.
7.
Inčukalna novada pašvaldībai par noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi informēt
Valsts zemes dienestu tiešsaistes datu pārraides režīmā.
8.
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.
18.§.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, 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 I.Bernats,
Dome nolemj:
1.
Zemes vienības daļai 0.003 ha platībā, kas tiks izveidota zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 8064 007 0825, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0801 –
komercdarbības objektu apbūve.
2.
Zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8064 007 0825, ar platību 458.18 ha noteikt
sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1.
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 458.177 ha
platībā;
2.2.
0801 – komercdarbības objektu apbūve, 0.003 ha platībā.
3.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt Zemkopības ministrijas īpašumu pārvaldītājam AS
“Latvijas valsts meži” Ritumvidzemes reģionam uz juridisko adresi: Vanagu iela 2,
Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-1004.
4.
Inčukalna novada pašvaldībai informēt Valsts zemes dienestu tiešsaistes datu pārraides
režīmā.
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 dāvinājuma pieņemšanu.
Ziņo:I.Bernats
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A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Atļaut pieņemt no SIA “Gaujas Koks”, Inčukalna novada pašvaldības īpašumā bez
atlīdzības (dāvinājumā) zemes vienību, kadastra apzīmējums 8017 005 0016, 0.0268 ha (268 m2)
platībā, piebraucamā ceļa nodrošināšanai, noslēdzot dāvinājuma līgumu.
2.
Uzdot Inčukalna novada domes priekšsēdētājam noslēgt dāvinājuma līgumu ar SIA
“Gaujas Koks” par nekustamā īpašuma zemes vienības, kadastra apzīmējums 8017 005 0016,
0.0268 ha (268 m2) platībā, dāvinājumu.
3.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram nodrošināt pēc dāvinājuma
pārņemšanas pašvaldības īpašumā, tā reģistrēšanu zemesgrāmatā un uzņemšanu pašvaldības
bilancē.
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 SIA iesniegumu.
Ziņo:A.Cīrulnieks
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Pagarināt ar SIA, 2004.gada 18.jūnijā noslēgtā nedzīvojamās telpas nomas līguma
darbības termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim (ieskaitot).
2.
Uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt vienošanos ar SIA par
grozījumiem nedzīvojamās telpas nomas līgumā atbilstoši lēmuma 1.punktam.
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram.
21.§.Par telpu nomas līguma noslēgšanu.
Ziņo:A.Cīrulnieks
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Iznomāt SIA, PII “Jancis” telpas interešu izglītības programmas “Programmēšanas un
robottehnikas pamati uz Lego bāzes” nodarbību organizēšanai vienu reizi nedēļā – piektdienās
laikā no plkst.17.00 līdz plkst.18.00, sākot ar 2019.gada 18.decembri līdz 2020.gada 30.jūnijam.
2.
Maksa par PII “Jancis” telpu nomu par vienu stundu tiek noteikta 2,13 euro, neieskaitot
pievienotās vērtības nodokli.
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3.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram noslēgt trīspusēju līgumu ar SIA un PII
“Jancis”, reģistrācijas Nr. 40900019452, par PII “Jancis” telpu nomu atbilstoši lēmuma 1.un
2.punktam.
4. Atbilstoši lēmuma 3.punktam slēdzamajā telpu nomas līgumā paredzēt, ka:
4.1. katra mēneša pirmajā darba dienā SIA iesniedz Inčukalna novada pašvaldības
izpilddirektoram atskaiti par PII “Jancis” telpu faktiskās nomas laiku iepriekšējā
mēnesī, kas saskaņots ar PII “Jancis” vadītāju,
4.2. iznomātās telpas nav nododamas apakšnomā,
4.3. PII “Jancis” vadītāja ar savu rīkojumu var noteikt un mainīt telpu nomas laikus,
4.4. telpu nomas līgums tiek pārtraukts bez iepriekšēja brīdinājuma, ja parāds par telpu
nomu ir kļuvis lielāks par viena mēneša maksu.
5.
Uzdot PII “Jancis” vadītājai kontrolēt atbilstoši lēmuma 3.punktam noslēgtā nomas
līguma nosacījumu par telpu izmantošanu ievērošanu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro
daļu, 77.pantu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu šo lēmumu
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas
tiesu namā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.
22.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Cīrulnieks
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Pagarināt 07.01.2019. dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts starp SIA “Vangažu
Namsaimnieks” un personu par dzīvokļa, Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā,
izīrēšanu, darbības termiņu uz 6 mēnešiem.
2.Uzdot SIA “Vangažu Namsaimnieks” noslēgt vienošanos ar personu par 07.01.2019.
dzīvojamās telpas īres līguma darbības termiņa pagarināšanu atbilstoši lēmuma 1.punktam un
noslēgtās vienošanās kopiju iesniegt Inčukalna novada domē;
3.Uzdot par pienākumu personai viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt
vienošanos ar SIA “Vangažu Namsaimnieks” par 07.01.2019. dzīvojamās telpas īres līguma
darbības termiņa pagarināšanu atbilstoši lēmuma 1.punktam.
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.
23.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Cīrulnieks
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A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Pagarināt 07.01.2019. dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts starp SIA “Vangažu
Namsaimnieks” un personu par dzīvokļa, Smilšu ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā, izīrēšanu,
darbības termiņu uz 1 gadu;
2.Uzdot SIA “Vangažu Namsaimnieks” noslēgt vienošanos ar personu par 07.01.2019.
dzīvojamās telpas īres līguma darbības termiņa pagarināšanu atbilstoši lēmuma 1.punktam un
noslēgtās vienošanās kopiju iesniegt Inčukalna novada domē;
3.Uzdot par pienākumu personai viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt
vienošanos ar SIA “Vangažu Namsaimnieks” par 07.01.2019. dzīvojamās telpas īres līguma
darbības termiņa pagarināšanu atbilstoši lēmuma 1.punktam.
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
24.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Cīrulnieks
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt 03.07.2015. dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts starp SIA “Vangažu
Namsaimnieks” un personu par dzīvokļa, Gaujas ielā 3, Vangažos, Inčukalna novadā, izīrēšanu,
darbības termiņu uz 6 mēnešiem.
2. Uzdot SIA “Vangažu Namsaimnieks” noslēgt vienošanos ar personu par 03.07.2015.
dzīvojamās telpas īres līguma darbības termiņa pagarināšanu atbilstoši lēmuma 1.punktam un
vienošanās kopiju iesniegt Inčukalna novada domē;
3. Uzdot par pienākumu personai viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt
vienošanos ar SIA “Vangažu Namsaimnieks” par 03.07.2015. dzīvojamās telpas īres līguma
darbības termiņa pagarināšanu atbilstoši lēmuma 1.punktam.
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.
25.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Cīrulnieks
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A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt 18.01.2011. dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts starp Inčukalna novada
domi un personu par dzīvokļa, Gaujaslīču ielā 3, Inčukalna novadā, izīrēšanu, darbības termiņu
uz 2 gadiem.
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram noslēgt vienošanos ar personu par
18.01.2011. līguma darbības termiņa pagarināšanu atbilstoši lēmuma 1.punktam.
3. Uzdot personai viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt vienošanos ar
Inčukalna novada domi par 18.01.2011. līguma darbības termiņa pagarināšanu atbilstoši lēmuma
1.punktam.
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.
26.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Cīrulnieks
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Pagarināt ar 2019.gada 1.novembri līguma, kas 2014.gada 18.jūlijā noslēgts starp
Inčukalna novada domi un personu par sociālā dzīvokļa, Krustiņi, Inčukalna novads, īri, darbības
termiņu līdz 2020.gada 30.aprīlim;
2.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram noslēgt vienošanos ar personu par
2014.gada 18.jūlija sociālā dzīvokļa īres līguma darbības termiņa pagarināšanu atbilstoši lēmuma
1.punktam;
3.
Uzdot par pienākumu personai viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas
noslēgt vienošanos ar Inčukalna novada domi par 2014.gada 18.jūlija sociālā dzīvokļa īres
līguma darbības termiņa pagarināšanu atbilstoši lēmuma 1.punktam;
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, 77.pantu, 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.
27.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Cīrulnieks
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A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Pagarināt ar 2019.gada 1.novembri līguma, kas 2016.gada 28.jūlijā noslēgts starp
Inčukalna novada domi un personu par sociālā dzīvokļa, Plānupes ielā 10, Inčukalna pagastā,
Inčukalna novadā, īri, darbības termiņu līdz 2020.gada 30.aprīlim;
2.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram noslēgt vienošanos ar personu par
2016.gada 28.jūlija sociālā dzīvokļa īres līguma darbības termiņa pagarināšanu atbilstoši lēmuma
1.punktam;
3.
Uzdot par pienākumu personai viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas
noslēgt vienošanos ar Inčukalna novada domi par 2016.gada 28.jūlija sociālā dzīvokļa īres
līguma darbības termiņa pagarināšanu atbilstoši lēmuma 1.punktam;
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, 77.pantu, 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.
28.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Cīrulnieks
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt 11.07.2019. dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts starp Inčukalna novada
domi un personu par dzīvokļa, Gaujaslīču ielā 3, Inčukalna novadā, izīrēšanu, darbības termiņu
uz 6 mēnešiem.
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram noslēgt vienošanos ar personu par
11.07.2019. līguma darbības termiņa pagarināšanu atbilstoši lēmuma 1.punktam.
3. Uzdot personai viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt vienošanos ar
Inčukalna novada domi par 11.07.2019. līguma darbības termiņa pagarināšanu atbilstoši lēmuma
1.punktam.
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.
29.§.Par personu iesniegumu izskatīšanu.
Ziņo:A.Cīrulnieks
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A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –
nav; ATTURAS – “1” balss A.Nalivaiko,
Dome nolemj:
1.Reģistrēt palīdzības reģistrā sociālo dzīvokļu grupā personu, personas kods xxxxxx-xxxxx.
2.Lēmums stājas spēkā brīdī, kad personai būs piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss.
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.
30.§.Par Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietnieces Ludmilas Vorobjovas
atvaļinājumu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica; PRET –nav;
ATTURAS – “1” balss I.Bertnats, balsojumā nepiedalās L.Vorobjova saskaņā ar likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. panta pirmo daļu,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietniecei Ludmilai Vorobjovai ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu 2 (divas) kalendāra nedēļas no 2019.gada 23. decembra līdz 2020.gada
10.janvārim ieskaitot.
2.
Piešķirt Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietniecei Ludmilai Vorobjovai pabalstu
50% apmērā no viņai noteiktās mēnešalgas, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā.
31.§.Par finansējuma piešķiršanu Reģionālās pašvaldības policijas uzdevumu veikšanai
2020.gadā.
Ziņo:A.Nalivaiko
Uz sēdi ir ieradušie Reģionālās policijas pārstāvji G.Ivanovs - Ķekavas novada pašvaldības
policijas priekšnieka vietnieks un M.Jurēvičs - Reģionālās Pašvaldības policijas Inčukalna
novada nodaļas priekšnieks.
Deputāte J.Bunkus izvirza priekšlikumu uzklausīt informāciju par 2019.gada izdevumiem.
A.Nalivaiko lūdz balsot par J.Bunkus priekšlikumu.
Atklāti balsojot: PAR „7” balsis
J.Bunkus, A.Cīrulnieks, S.Kalniņš, P.Kondrahins,
A.Nalivaiko, L.Šube, L.Vorobjova; PRET – “2” balsis I.Bernats, M.Jaunups; ATTURAS –
“5” balsis A.Šica, S.Rozīte, A.Freimane, A.Blaus, J.Liepiņš,
Dome nolemj:
Tā kā par priekšlikumu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, piekšlikums ir noraidīts.
DeputātsI.Bernats izvirza priekšlikumu atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamā mēneša Finanšu
komitejas sēdi.
A.Nalivaiko lūdz balsot par deputāta I.Bernata priekšlikumu.
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Atklāti balsojot: PAR „7” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Freimane, M.Jaunups, J.Liepiņš,
S.Rozīte, A.Šica; PRET –nav; ATTURAS – “7” balsis L.Vorobjova, P.Kondrahins,
A.Cīrulnieks, S.Kalniņš, L.Šube, J.Bunkus, A.Nalivaiko,
Dome nolemj:
Tā kā par priekšlikumu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, piekšlikums ir noraidīts.
A.Nalivaiko lūdz balsot par vienošanās slēgšanu ar Reģionālo pašvaldības policiju par Pārvaldes
deleģēšanas līguma izmaiņām.
Atklāti balsojot: PAR „9” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, S.Kalniņš, P.Kondrahins,
J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, L.Vorobjova; PRET – “2” balsis I.Bernats, M.Jaunups;
ATTURAS – “3” balsis A.Šica, S.Rozīte, A.Freimane,
Dome nolemj:
1.
Precizēt 2018.gada 19.decembra lēmuma Nr.17-30.§. “Par finansējuma piešķiršanu
Reģionālās pašvaldības policijas uzdevumu veikšanai 2019. un 2020.gadā” 1.punktu, nosakot, ka
finansējums par 2018.gada 11.janvāra Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā noteikto
uzdevumu veikšanu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim (ieskaitot) tiek
noteikts EUR 214 932,00 (divi simti četrpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit divi euro, 00
centi).
2.
Uzdot Inčukalna novada domes priekšsēdētājam A.Nalivaiko slēgt vienošanos par
izmaiņām 2018.gada 11.janvāra Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā pēc Inčukalna novada
pašvaldības budžeta 2020.gadam apstiprināšanas.
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram.
32.§.Par vienošanās noslēgšanu pie Inčukalna novada pašvaldības un biedrības “Inčukalna
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, L.Vorobjova; PRET – “1”
balss I.Bernats; ATTURAS –nav, balsojumā nepiedalās A.Šica saskaņā ar likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. panta pirmo daļu,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt biedrībai „Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” deleģēto pārvaldes
uzdevumu izpildes nodrošināšanai pašvaldības finansējumu no Inčukalna novada pašvaldības
2020.gada budžeta līdzekļiem EUR 18 725,00 apmērā.
2.
Pēc Inčukalna novada pašvaldības 2020.gada budžeta apstiprināšanas slēgt vienošanos ar
biedrību „Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”, reģistrācijas Nr.40008209457, juridiskā
adrese: Zvaigžņu iela 22, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, par deleģēšanas
līguma darbības termiņa pagarināšanu, nosakot Līguma par deleģēto pārvaldes uzdevumu izpilde
termiņu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim.
3.
Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par vienošanās slēgšanu
(nosūtot līgumu) par deleģēšanas līguma termiņa pagarināšanu, kā arī vienošanos par
deleģēšanas līguma termiņa pagarināšanu piecu darbdienu laikā no noslēgšanas dienas publicēt
Inčukalna novada pašvaldības mājaslapā.
4.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram.
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33.§.Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2019. gada 22.maija saistošajos noteikumos
Nr. 4/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, uzskaites un
kontroles kārtību Inčukalna novada pašvaldībā”.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, A.Šica, L.Vorobjova; PRET – “1”
balss I.Bernats; ATTURAS - “1” balss S.Rozīte,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt Inčukalna novada domes 2019.gada 18.decembra saistošos noteikumus
Nr.18/2019 „Par grozījumiem 2018.gada 22.maija Inčukalna novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 4/2019 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, uzskaites un
kontroles kārtību Inčukalna novada pašvaldībā””.
2.
Uzdot Inčukalna novada domes Kancelejai saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas
nosūtīt rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
34.§.Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2018. gada 21.marta saistošajos
noteikumos Nr. 4/2018 “Par mājas dzīvnieku turēšanu Inčukalna novadā”.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, L.Vorobjova; PRET – “2” balsis M.Jaunups,
I.Bernats; ATTURAS – “2” balsis A.Šica, S.Rozīte,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt Inčukalna novada domes 2019.gada 18.decembra saistošos noteikumus
Nr.19/2019 „Par grozījumiem 2018.gada 21.marta Inčukalna novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 4/2018 „Par mājas dzīvnieku turēšanu Inčukalna novadā””.
2.
Uzdot Inčukalna novada domes Kancelejai saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas
nosūtīt rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
35.§.Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2017. gada 20.septembra saistošajos
noteikumos Nr. 9/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Inčukalna novadā”.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, A.Šica, L.Vorobjova; PRET – “1” balss I.Bernats;
ATTURAS – “3” balsis M.Jaunups, S.Rozīte, L.Šube,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt Inčukalna novada domes 2019.gada 18.decembra saistošos noteikumus
Nr.20/2019 „Par grozījumiem 2017.gada 20.septembra Inčukalna novada domes saistošajos
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noteikumos Nr. 9/2017 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Inčukalna novadā””.
2.
Uzdot Inčukalna novada domes Kancelejai saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas
nosūtīt rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
36.§.Par saistošo noteikumu Nr. 21/2019 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Nr. 1/2019 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2019. gadam""
apstiprināšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „9” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, L.Vorobjova; PRET – “1” balss I.Bernats; ATTURAS “4” balsis J.Liepiņš, M.Jaunups, A.Šica, S.Rozīte
Dome nolemj:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21/2019 „Par grozījumiem saistošos noteikumos Nr.1/2019
„ Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””.
37.§.Par Inčukalna novada pašvaldības
grāmatvedības uzskaites kārtības apstiprināšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, A.Šica, L.Vorobjova; PRET – “1” balss
M.Jaunups; ATTURAS – “3” balsis I.Bernats, S.Rozīte, A.Blaus,
Dome nolemj:
1.
Pieņemt Inčukalna novada pašvaldības domes noteikumus “Inčukalna novada
pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtība”.
2.
Noteikt, ka Inčukalna novada pašvaldības domes noteikumi “Inčukalna novada
pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtība” stājas spēkā 2019.gada 20.decembri.
3.
Ar Inčukalna novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtības spēkā stāšanās brīdi
spēku zaudē 2010.gada 18.augusta Inčukalna novada pašvaldības nolikums “Par grāmatvedības
organizāciju un kārtošanu Inčukalna novada domē”, protokols Nr. 13 – 10.§.
4.
Uzdot Inčukalna novada domes Sabiedrisko attiecību daļai publicēt Inčukalna novada
pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā.
5.
Lēmuma 4.punkta kontroli uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram.
38.§.Par nedzīvojamo telpu nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
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1.
Pagarināt ar pareizticīgo draudzi, reģ.Nr.90000764882, 2011.gada 14.februārī noslēgtā
nedzīvojamo telpu nomas līguma darbības termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim (ieskaitot).
2.
Uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt vienošanos ar pareizticīgo
draudzi par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas līgumā atbilstoši lēmuma 1.punktam.
3.
Uzdot lēmuma izpildes kontroli Vangažu vidusskolas direktorei.
39.§.Par telpu nomas līguma noslēgšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Iznomāt biedrībai PII “Minka” telpas interešu izglītības pulciņa “Tehnoprātnieks”
nodarbību organizēšanai vienu reizi nedēļā – trešdienās laikā no plkst.11.00 līdz plkst.12.30,
sākot ar 2019.gada 18.decembri līdz 2020.gada 19.jūnijam.
2.
Noteikt maksu par PII “Minka” telpu nomu par vienu stundu 1,12 euro, neieskaitot
pievienotās vērtības nodokli.
3.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram noslēgt trīspusēju līgumu ar biedrību un
PII “Minka”, reģistrācijas Nr.40900019433, par PII “Minka” telpu nomu atbilstoši lēmuma 1.un
2.punktam.
4.
Paredzēt atbilstoši lēmuma 3.punktam slēdzamajā telpu nomas līgumā sekojošo:
4.5. katra mēneša pirmajā darba dienā biedrība iesniedz Inčukalna novada pašvaldības
izpilddirektoram atskaiti par PII “Minka” telpu faktiskās nomas laiku iepriekšējā mēnesī, kas
saskaņots ar PII “Minka” vadītāju,
4.6. iznomātās telpas nav nododamas apakšnomā,
4.7. PII “Minka” vadītāja ar savu rīkojumu var noteikt un mainīt telpu nomas laikus,
4.8. telpu nomas līgums tiek pārtraukts bez iepriekšēja brīdinājuma, ja parāds par telpu nomu
ir kļuvis lielāks par viena mēneša maksu.
5.
Uzdot PII “Minka” vadītājai kontrolēt atbilstoši lēmuma 3.punktam noslēgtā nomas
līguma nosacījumu par telpu izmantošanu ievērošanu.
40.§.Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, L.Vorobjova; PRET – “2” balsis M.Jaunups,
I.Bernats; ATTURAS – “2” balsis A.Šica, S.Rozīte,
Dome nolemj:
1.
Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu uz 09.12.2019. un nokavējuma naudu uz
lēmuma pieņemšanas dienu:
1.1.Fiziskām personām – gadījumos, kad maksātnespējas procesa izbeigts un saistības dzēstas:
Adrese un maksājuma veids
Pamatparāds
Bijušais
Maksātnespējas
(EUR)
īpašnieks
procesa
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izbeigšana
01.11.2018
01.11.2018

Meža iela 4- 19 (bij. īp.) - ēkas
3,56 xxx
Vidzemes iela 12- 62 (bij. īp.) 13,24 xxx
ēkas
Vidzemes iela 12- 62 (bij. īp.) 2,25 xxx
01.11.2018
zeme
Gobiņas (bij. īp.) - zeme
20,53 xxx
20.12.2018
Plānupes iela 3B (bij. īp.) - zeme
260,09 xxx
06.02.2019
Plānupes iela 3B (bij. īp.) - ēkas
53,28 xxx
06.02.2019
Kopā
352,95
1.2.Juridiskām personām - gadījumos, kad maksātnespējas process pabeigts un uzņēmumi
likvidēti:
Adrese un maksājuma veids
Pamatparāds
Bijušais
Statuss
(EUR)
īpašnieks
(likvidēts)
Krasta iela 60 (bij. īp.) - ēkas
226,09
xxx
16.01.2019
Krasta iela 60 (bij. īp.) - zeme
19,12
xxx
16.01.2019
Plānupes iela 29A (bij. īp.) - zeme
16,65
xxx
07.06.2019
Kopā
261,86
1.3. Mirušām fiziskām personām – bezmantinieku manta:
Adrese un maksājuma veids
Pamatparāds
Bijušais
(EUR)
īpašnieks
Vangaži Nr. 21a (bij. īp.) - zeme
250,09 xxx
Kopā
250,09
1.4. Mirušām fiziskām personām – dzīvokļa īrniekiem:
Adrese un maksājuma veids
Pamatparāds
Bijušais
(EUR)
īpašnieks
Vidzemes iela 13 - 58 (bij. īp.) 9,46 xxx
zeme
Vidzemes iela 13 - 58 (bij. īp.) 74,30 xxx
ēka
Kopā
83,76

Statuss
(miris)
29.12.2012

Statuss
(miris)
31.08.2019
31.08.2019

2.
Publicēt Inčukalna novada mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā, kas paredz, ka
attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā informāciju par nodokļu
parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
3.
Lēmuma izpildi uzdot Inčukalna novada Finanšu un grāmatvedības daļai.
41.§.Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
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A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS – “4”
balsis A.Šica, I.Bernats, S.Rozīte, M.Jaunups,
Dome nolemj:
1.
Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas uz lēmuma pieņemšanas dienu:
1.1.Juridiskām personām - gadījumos, kad uzņēmumi likvidēti:
Adrese un maksājuma veids
Pārmaksa
Bijušais
Statuss
(EUR)
īpašnieks
(likvidēts)
Gaujas iela 24/10 (bij. īp.) - zeme
31,97
xxx
12.07.2016
Zvaigžņu iela 1 (bij. īp.) - zeme
13,86
xxx
24.04.2017
Gaujas iela 24/8 (bij. īp.) - ēkas
1,08
xxx
19.03.2018
Priežu iela 5 (bij. īp.) - ēkas
0,01
xxx
20.10.1997
Kopā
46,92
1.2. SIA “Gaujas ceļš” ( likvidēts 03.09.2018.) pārvaldītie Inčukalna novada domes īpašumi:
Adrese un maksājuma veids
Pārmaksa
Apsaimniekotājs
(EUR)
Kārļzemnieki – 1 - zeme
0,31 xxx
Kārļzemnieki – 1A - zeme
0,54 xxx
Gaujaslīču iela 19 - zeme
0,18 xxx
Gaujaslīču iela 22 - zeme
0,03 xxx
Gaujaslīču iela 23 - zeme
0,03 xxx
Gaujaslīču iela 24 - zeme
0,01 xxx
Gaujaslīču iela 25 - zeme
0,24 xxx
Gaujaslīču iela 26 - zeme
0,17 xxx
Gaujaslīču iela 27 - zeme
0,27 xxx
Gaujaslīču iela 29 - zeme
0,16 xxx
Gaujaslīču iela 32 - zeme
0,17 xxx
Gaujaslīču iela 33 - zeme
0,20 xxx
Gaujaslīču iela 34 - zeme
0,34 Xxx
Gaujaslīču iela 35 - zeme
0,17 Xxx
Gaujaslīču iela 39 - zeme
0,18 Xxx
Atmodas iela 1 - zeme
0,81 Xxx
Atmodas iela 9 - zeme
0,37 Xxx
Atmodas iela 12/1 - zeme
1,25 Xxx
Atmodas iela 14a - zeme
0,28 Xxx
Atmodas iela 4 - zeme
0,48 Xxx
Miera iela 1 - zeme
0,54 Xxx
Plānupes iela 10 - zeme
0,53 Xxx
Plānupes iela 12 - zeme
0,74 Xxx
Meža iela 2 - zeme
0,38 Xxx
Meža iela 3/5 - zeme
0,37 Xxx
Miera iela 1, ūdenstornis - zeme
0,03 Xxx
Atmodas iela 6/1 - zeme
0,31 Xxx
Atmodas iela 6/2 - zeme
0,09 Xxx
Miera iela 1A - zeme
0,01 Xxx
Saules iela 6 - zeme
0,75 Xxx
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Atmodas iela 6/1 - zeme
Atmodas iela 6/2 - zeme
Miera iela 1A - zeme
Saules iela 6 - zeme
Mētras - zeme
Saules – 1 - zeme
Saulrieti - zeme
Zaķusalas - zeme
Zīlītes - zeme
Centra iela 12 - zeme
Stalšēni – 3 - zeme
Purviņi – 1 - zeme
Bērzmalītes - zeme
Eglītes - zeme
Jaungrantiņi - zeme
Ogulāji - zeme
Meža miers – 1 - zeme
Mežinieki - zeme
Lielpurvi – 2 - zeme
ABR – 4 - zeme
Kalna iela 2 - zeme
Plānupes iela 7 - zeme
Plānupes iela 7a - zeme
Plānupes iela 15 - zeme
Līdumi - zeme
Tīši - zeme
Gundegas - zeme
Kopā
2.

0,31
0,09
0,01
0,75
0,47
1,08
0,20
0,70
0,06
0,34
1,39
0,26
0,30
0,23
0,23
0,16
0,14
0,28
0,11
0,60
0,75
0,30
0,20
0,21
0,16
0,58
0,23
18,92

Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx

Lēmuma izpildi uzdot Inčukalna novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

42.§.Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Plānupes iela 29A, Inčukalns, Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav;
ATTURAS – “2” balsis I.Bernats, S.Rozīte,
Dome nolemj:
1.
Piemērot nekustamā īpašuma Plānupes iela 29A, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads, atsavināšanas veidu - nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē.
2.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Plānupes iela 29A, Inčukalns, Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, kadastra Nr. 8064 006 0715, izsoles nosacīto sākuma cenu EUR 28600,00
(divdesmit astoņi tūkstoši seši simti euro un 00 centi).
3.
Apstiprināt izsoles soli EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi).
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4.
Apstiprināt izsoles noteikumus „Inčukalna novada domei piederošā nekustamā īpašuma,
kas atrodas Plānupes iela 29A Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, izsoles
noteikumi”.
5.
Uzdot Inčukalna novada domes Izsoles komisijai veikt nekustamā īpašuma, kas atrodas
Plānupes iela 29A, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, 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.
43.§.Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Plānupes iela 31, Inčukalns, Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Piemērot nekustamā īpašuma Plānupes iela 31, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads, atsavināšanas veidu - nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē.
2.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Plānupes iela 31, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads, kadastra Nr. 8064 006 0718, izsoles nosacīto sākuma cenu EUR 16400,00 (sešpadsmit
tūkstoši četri simti euro un 00 centi).
3.
Apstiprināt izsoles soli EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi).
4.
Apstiprināt izsoles noteikumus „Inčukalna novada domei piederošā nekustamā īpašuma,
kas atrodas Plānupes iela 31, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, izsoles
noteikumi”.
5.
Uzdot Inčukalna novada domes Izsoles komisijai veikt nekustamā īpašuma, kas atrodas
Plānupes iela 31, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, 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.
Pielikumā Izsoles noteikumi uz piecām lapām.
44.§.Par SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj::
1.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz Mārupes novada domei, reģ. Nr.90000012827,
piederošajām SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” (reģistrācijas Nr.40103037514) 1750 kapitāla daļām
par kopējo cenu 1750,00 euro.
26

2.
Inčukalna novada pašvaldības Kancelejai līdz 2019.gada 30.decembrim nosūtīt Mārupes
novada domei Inčukalna novada domes pieņemto lēmumu.
3.
Atbildīgais par lēmuma izpildi - Inčukalna novada pašvaldības Kancelejas vadītāja.
4.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
45.§.Par pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamajā mājā
Meža ielā 3/5, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt pašvaldības palīdzību – līdzfinansējumu 2125,00 euro apmērā
energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamajā mājā Meža ielā 3/5, Inčukalnā, Inčukalna
pagastā, Inčukalna novadā.
2.
Uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt rakstisku līgumu ar
biedrību “Meža iela 3/5”, reģistrācijas Nr.50008254151, par pašvaldības palīdzības saņemšanu
saskaņā ar lēmuma 1.punktu, līgumā norādot, kādā kārtībā un termiņos pašvaldība līdzfinansē
energoefektivitātes pasākumu veikšanai nepieciešamo darbu izmaksas.
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro
daļu, 77.pantu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu šo lēmumu
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas
tiesu namā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.
A.Nalivaiko atskaite par komandējumu.
Izpilddirektora atskaite:
1.decembra mēnesi strādājām pie budžeta
2.Gaujā pabeigta ielu apgaismojuma izbūve
3.Jaunajos kapos pārcelts žogs
4.Iepirkuma komisija aktīvi strādā pie atkritumu laukuma izbūves un atkritumu izvešanas
iepirkuma proecdūras
Sēdi slēdz plkst.15.30
Sēdes vadītājs

A.NALIVAIKO

Protokoliste

L.SĪKA

Saskaņots ar Juridiskās daļas vadītāju V.Daniševsku 20.11.2019.
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