INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141
Tālr. 67977310, fakss 65507887, mob.t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 5
Inčukalna novadā, Vangažos, Meža ielā 1
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi vada Inčukalna novada domes pr-js A.Nalivaiko
Sēdi protokolē Kancelejas vad. I.Rafelde

2020.gada 18.martā

Sēdē piedalās domes deputāti:
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova
Sēdē nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ:
I.Bernats, A.Freimane, M.Jaunups, J.Liepiņš, L.Šube, S.Rozīte, A.Šica
Sēdē piedalās:
O.Kalniņš – Izpilddirektors
M.Onskulis – Dzīvojamā fonda pārvaldnieks
J.Laizāne – juriste
M.Bērziņa – teritorijas plānotāja
P.Caics – IT speciālists
K.Spravņiks – PSIA “Vangažu Avots” valdes priekšsēdētājs – attālināti
Darba kārtība:
I. Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības jautājumu
komitejā izskatītie jautājumi (ziņo J.Bunkus).
1.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu.
2.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu.
3.
Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrības “Deju grupa “Born to dance””
dejotāju dalībai starptautiskā sporta līnijdeju čempionātā Zviedrijā.
4.
Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrībai “Inčukalna galda hokeja klubs”.
II.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā izskatītie jautājumi
(ziņo A.Nalivaiko).
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu piešķiršanu.
6. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
7. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
8. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
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10. Par zemes nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu.
11. Par piekrišanu Stopiņu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanai.
III.Komunālo jautājumu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Cīrulnieks).
12.
Par telpu nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu.
13.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
14.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
15.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
16.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
17.
Par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra.
18.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
19.
Par dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts ar personu, izbeigšanu.
20.
Par dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts ar personu, izbeigšanu.
21.
Par dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts ar personu, izbeigšanu.
IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Nalivaiko).
22. Par amata nosaukuma maiņu.
23. Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.
24. Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi
25. Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.
26. Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu
27. Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu
28. Par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā Priežu ielā 6, Vangaži, Inčukalna novadā
apstiprināšanu, saistošo noteikumu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un
grafiskās daļas apstiprināšanu.
29. Par prasību izslēgšanu no uzskaites.
Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite.
Iepirkuma komisijas pr-tāja K.Spravņika atskaite.
A.Nalivaiko – tā kā par darba kārtības 11.jautājumu nav komitejā pieņemts lēmums
(nepietiekams balsu skaits), lūdzu izņemt no darba kārtības. Lūdzu balsot par jauno darba
kārtību.
Atklāti balsojot: PAR „7” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins,
A.Nalivaiko,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS – “1”balss
J.Sergejevs, Dome nolemj:
Apstiprināt jauno darba kārtību:
I. Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības jautājumu
komitejā izskatītie jautājumi (ziņo J.Bunkus).
1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu.
2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu.
3. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrības “Deju grupa “Born to dance””
dejotāju dalībai starptautiskā sporta līnijdeju čempionātā Zviedrijā.
4. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrībai “Inčukalna galda hokeja klubs”.
II.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā izskatītie jautājumi
(ziņo A.Nalivaiko).
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5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu piešķiršanu.
6. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
7. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
8. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
10. Par zemes nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu.
III.Komunālo jautājumu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Cīrulnieks).
11.
Par telpu nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu.
12.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
13.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
14.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
15.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
16.
Par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra.
17.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
18.
Par dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts ar personu, izbeigšanu.
19.
Par dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts ar personu, izbeigšanu.
20.
Par dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts ar personu, izbeigšanu.
IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Nalivaiko).
21. Par amata nosaukuma maiņu.
22. Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.
23. Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi
24. Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.
25. Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu
26. Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu
27. Par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā Priežu ielā 6, Vangaži, Inčukalna novadā
apstiprināšanu, saistošo noteikumu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un
grafiskās daļas apstiprināšanu.
28. Par prasību izslēgšanu no uzskaites.
Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite.
Iepirkuma komisijas pr-tāja K.Spravņika atskaite.
1.§. Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības
iestādes apmeklējumu.
Ziņo: J.Bunkus
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt līdzfinansējumu Inčukalna novada domes apstiprinātā atbalsta apmērā par
personas, personas kods xxxxxxxxxx, apmeklējumu privātā pirmsskolas izglītības iestādē
pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.
2.
Uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par pašvaldības
līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu no 2020.gada 30.marta uz
laiku, līdz persona tiks uzņemta attiecīgajā pašvaldības finansētā izglītības iestādē, ja līguma
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slēgšanas dienā 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.
2.§. Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības
iestādes apmeklējumu.
Ziņo: J.Bunkus
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt līdzfinansējumu Inčukalna novada domes apstiprinātā atbalsta apmērā par
personas, personas kods xxxxxxxxxx, apmeklējumu privātā pirmsskolas izglītības iestādē
pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.
3.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu par pašvaldības
līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu no 2020.gada 18.marta uz
laiku, līdz persona tiks uzņemta attiecīgajā pašvaldības finansētā izglītības iestādē, ja līguma
slēgšanas dienā 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.
3.§. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrības “Deju grupa “Born to dance””
dejotāju dalībai starptautiskā sporta līnijdeju čempionātā Zviedrijā.
Ziņo: J.Bunkus
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 360,00 (trīs simti sešdesmit euro, 00 centi) apmērā
mūsdienu deju studijas “Born to dance” dejotāju dalības maksas segšanai dalībai čempionātā
“SWEDISH OPEN 2020”, kas norisināsies Zviedrijā laikā no 2020.gada 16.-17.maijam,
piešķirtā finansējuma izmaksu veicot no atpūtas un sporta pasākumiem paredzētajiem
budžeta līdzekļiem.
2.
Uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību “Deju
grupa “Born to dance””, reģistrācijas Nr.40008246701, par pašvaldības finansējuma
saņemšanu saskaņā ar lēmuma 1.punktu, līgumā norādot, kādā kārtībā un termiņos
pašvaldība līdzfinansē mūsdienu deju studijas “Born to dance” dejotāju dalību čempionātā
“SWEDISH OPEN 2020”, un uzliekot par pienākumu biedrībai “Deju grupa “Born to

4

dance”” iesniegt Inčukalna novada pašvaldībā atskaiti par finansējuma izlietošanu, tai
pievienojot izdevumus attaisnojošo dokumentu kopijas.
3.
Uzdot lēmuma izpildes kontroli Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram.
4.§. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrībai “Inčukalna galda hokeja
klubs”.
Ziņo: J.Bunkus
Atklāti balsojot: PAR „7” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
P.Kondrahins,
A.Nalivaiko,
J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav, S.Kalniņš
balsojumā nepiedalās, Dome nolemj:
1. Piešķirt biedrībai “Inčukalna galda hokeja klubs”, reģistrācijas Nr.40008085336,
finansiālu atbalstu EUR 500,00 (pieci simti euro, 00 centi) apmērā, kas izlietojams
sacensību organizēšanai atbilstoši Inčukalna novada domes 2018.gada 19.decembra
noteikumos Nr.6/2018 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Inčukalna novadā”
noteiktajam.
2. Noteikt, ka piešķirtā pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta no budžetā
paredzētajiem līdzekļiem atpūtas un sporta pasākumiem.
3. Uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību
“Inčukalna galda hokeja klubs”, reģistrācijas Nr.40008085336, par pašvaldības
finansējuma saņemšanu saskaņā ar lēmuma 1.punktu, līgumā norādot, kādā kārtībā un
termiņos pašvaldība izmaksā finansējumu biedrībai, un uzliekot par pienākumu
biedrībai “Inčukalna galda hokeja klubs” iesniegt Inčukalna novada pašvaldībā atskaiti
par finansējuma izlietošanu, tai pievienojot izdevumus attaisnojošo dokumentu kopijas.
4. Uzdot lēmuma izpildes kontroli Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram.
5.§. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu piešķiršanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības darbos sertificētas personas Marijas Laganovskas,
(sertifikāts Nr.AA0056), 2020.gada 31.janvārī iesniegto zemes ierīcības projektu zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8017 002 0401 sadalīšanai divās zemes vienībās.
2. Zemes ierīcības projektā ar "1" apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8017 002 0019, ar platību 0.7421 ha, noteikt adresi Vidzemes iela 19, Vangaži, Inčukalna
novads, LV-2136, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 0801-komercdarbības
objektu apbūve.
3. Zemes ierīcības projektā ar "2" apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8017 002 0020, ar platību 1.1301 ha, noteikt adresi Vidzemes iela 17, Vangaži, Inčukalna
novads, LV-2136, un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 0702-trīs, četru un piecu stāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve.
4. Vienu lēmuma eksemplāru kopā ar grafisko pielikumu nosūtīt personai.
5. Inčukalna novada pašvaldībai par noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
informēt Valsts zemes dienestu tiešsaistes datu pārraides režīmā.
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6. 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, LV-1007.
6.§.Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Iznomāt zemes vienības “Viršu ziedi”, Gauja, Inčukalna pag., Inčukalna nov., kadastra
apzīmējums 8064 003 0274, daļu 0.06 ha platībā personai mazdārziņa vajadzībām.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar personu, personas kods xxxxxxxxxx, 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.
7.§. Par pašvaldībai piederošās zemes nomu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Iznomāt zemes vienības Priežu iela 8, Vangaži, Inčukalna nov., kadastra apzīmējums
8017 004 0102, daļu 500m2 platībā (dārziņa Nr.206) mazdārziņa vajadzībām personai.
2.
Noslēgt zemes nomas līgumu ar personu, personas kods xxxxxxxxxx, uz pieciem
gadiem.
3.
Noteikt, ka zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā 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.
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8.§. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pārtraukt nomas līgumu, kas noslēgts 2018.gada 19.oktobrī starp Inčukalna novada
domi un personu.
2. Iznomāt zemes vienības “Mazdārziņi”, Vangaži, Inčukalna nov., kadastra
apzīmējums 8017 003 0616, daļu 219 m2 platībā (dārziņš Nr.101) mazdārziņa
vajadzībām personai.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar personu, personas kods xxxxxxxxxx, uz pieciem
gadiem.
4. Noteikt, ka zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā pašvaldības saistošajiem
noteikumiem par neapbūvēta zemesgabala - mazdārziņa nomas maksas
aprēķināšanas kārtību.
5. Personai nomas līgumu ar Inčukalna novada domi noslēgt viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
6. Ja mēneša laikā nomas līgums netiks noslēgts, tad Inčukalna novada dome būs
tiesīga atcelt šo lēmumu un pieņemt lēmumu par zemes vienības daļas iznomāšanu
citai personai.
7. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai..
9.§.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8064 006 1155, ar platību 1.83 ha noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1201 - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.
2.
Zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8064 006 1156, ar platību 16.15 ha noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1201 - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.
3.
Zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8064 002 0220, ar platību 0.02 ha noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
4.
Inčukalna novada pašvaldībai par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8064
006 1155, 8064 006 1156 un 8064 002 0220 noteiktajiem lietošanas mērķiem 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, LV-1007.
10.§. Par zemes nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu.
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Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt 2015.gada 2.marta Zemes nomas līguma darbības termiņu uz 5 (pieciem)
gadiem.
2. Izdarīt grozījumus 2015.gada 2.marta Zemes nomas līguma 3.2.punktā, nosakot, ka
nomnieks maksā nomas maksu 1,5% (viens komats pieci) procenti no zemesgabala
kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā Ministru kabineta noteikumos par publiskas
personas zemes nomu un apbūves tiesībām noteiktajā apmērā.
3. Uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt vienošanos ar sabiedrību
ar ierobežotu atbildību “XXX” par 2015.gada 2.martā noslēgtā Zemes nomas līguma
darbības termiņa pagarināšanu un grozījumu izdarīšanu atbilstoši lēmuma 1.un
2.punktam.
4. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “XXX”, noslēgt vienošanos ar Inčukalna
novada pašvaldību par 2015.gada 2.martā noslēgtā Zemes nomas līguma darbības
termiņa pagarināšanu un grozījumu izdarīšanu atbilstoši lēmuma 1.un 2.punktam.
5. Noteikt, ka, ja līdz 2020.gada 15.aprīlim sabiedrība ar ierobežotu atbildību “XXX”
nebūs noslēgusi lēmuma 4.punktā noteikto vienošanos, šis lēmums automātiski zaudē
spēku.
6. Uzdot Lēmuma kontroli Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram.
11.§. Par telpu nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt 2016.gada 30.martā noslēgtā nedzīvojamās telpas nomas līguma darbības
termiņu līdz 2021.gada 31.martam (ieskaitot).
2. Uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt vienošanos ar personu par
2016.gada 30.martā noslēgtā nedzīvojamās telpas nomas līguma darbības termiņa
pagarināšanu atbilstoši lēmuma 1.punktam.
3. Uzdot Lēmuma kontroli Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram.
12.§. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1) Pagarināt 2018.gada 1.augusta dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts starp SIA
“Vangažu Namsaimnieks” un personu par dzīvokļa, Gaujas ielā 3, Vangažos,
Inčukalna novadā, īri, darbības termiņu uz 4 mēnešiem;
2) Uzdot SIA “Vangažu Namsaimnieks” noslēgt vienošanos ar personu par 2018.gada
1.augusta dzīvojamās telpas īres līguma darbības termiņa pagarināšanu atbilstoši
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lēmuma 1.punktam un noslēgtās vienošanās apliecinātu 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 2018.gada 1.augusta
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, 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 Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.
13.§. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt 06.03.2017. līguma par dzīvokļa īri, kas noslēgts starp Inčukalna novada domi
un personu par dzīvokļa “Lielpurvi”, Griķos, Inčukalna novadā, izīrēšanu, darbības termiņu
uz 6 mēnešiem;
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram noslēgt vienošanos ar personu par
06.03.2017. līgumu darbības termiņa pagarināšanu atbilstoši lēmuma 1.punktam.
3. Uzdot personai viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt vienošanos ar
Inčukalna novada domi par 06.03.2017. līgumu 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, LV-1007.
14.§. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt 26.11.2015. dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts starp Inčukalna novada
domi un personu par dzīvokļa Gaujaslīču ielā 29, Gaujā, Inčukalna novadā, izīrēšanu,
darbības termiņu uz 6 mēnešiem;
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram noslēgt vienošanos ar personu par
26.11.2015. 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 26.11.2015. 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
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pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā,
Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.
15.§. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Pagarināt 08.10.2019. dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts starp Inčukalna novada
domi un personu par dzīvokļa Gaujaslīču ielā 3, Gaujā, Inčukalna novadā, izīrēšanu,
darbības termiņu uz 4 mēnešiem.
2. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram pēc tam, kad ar ir noslēgta lēmuma
4.punktā noteiktā vienošanās, noslēgt vienošanos ar personu par 08.10.2019. 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 08.10.2019. līguma darbības termiņa pagarināšanu atbilstoši
lēmuma 1.punktam.
4.Uzdot personai viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt vienošanos
ar Inčukalna novada pašvaldības domi par parāda samaksu pa daļām;
5. Brīdināt personu, ka parāda nesamaksāšanas gadījumā pret viņu tiks celta prasība tiesā par
īres līguma izbeigšanu un personu izlikšanu no dzīvokļa.
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.
16.§. Par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Izslēgt no palīdzības reģistra sociālo dzīvokļu grupas personu, personas kods
xxxxxxxxxx, deklarētā dzīvesvieta mājā “XXX”, Krustiņi, Inčukalna novads;
2. Nosūtīt personai rakstveida paziņojumu par viņa izslēgšanu no palīdzības reģistra.
3. Lēmums stājas spēkā pēc divām nedēļām, kad personai ir nosūtīts paziņojums par viņa
izslēgšanu no palīdzības reģistra.
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.
17.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
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Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Atjaunot 01.09.2016. dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts starp SIA “Vangažu
Namsaimnieks” un personu par dzīvokļa Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, īri un
pagarināt dzīvojamās telpas īres līguma darbības termiņu uz 6 mēnešiem no šī lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
2. Uzdot SIA “Vangažu Namsaimnieks” noslēgt vienošanos ar personu par 01.09.2016.
dzīvojamās telpas īres līguma darbības termiņa pagarināšanu pēc lēmuma 4.punktā minēto
maksājumu saņemšanas un vienošanās kopiju iesniegt Inčukalna novada domē.
3. Uzdot par pienākumu personai pēc lēmuma 4.punktā minēto maksājumu veikšanas
noslēgt vienošanos ar SIA “Vangažu Namsaimnieks” par 01.09.2016. dzīvojamās telpas īres
līguma darbības termiņa pagarināšanu atbilstoši lēmuma 1.punktam.
4. Uzdot personai līdz 2020.gada 17.aprīlim par pienākumu samaksāt parādu EUR 140.28
apmērā SIA “Vangažu Namsaimnieks” un EUR 6.60 apmērā Inčukalna novada domei, kā
arī kārtējo īres maksu un maksājumus par saņemtajiem pamatpakalpojumiem SIA “Vangažu
Namsaimnieks” un PSIA “VANGAŽU AVOTS”.
6. Noteikt, ja līdz 2020.gada 17.aprīlim persona nebūs veikusi lēmuma 4.punktā noteiktos
maksājumus, šis lēmums automātiski zaudē spēku.
7. Atbildīgais
par
lēmuma izpildes
kontroli
- Pašvaldības
dzīvojamā
fonda pārvaldnieks M.Onskulis.
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, LV-1007.
18.§. Par dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts ar personu, izbeigšanu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas ir noslēgts ar personu par dzīvokļa, Vidzemes
ielā 13, Vangažos, Inčukalna novadā, izīrēšanu;
2. Uzdot SIA “Vangažu Namsaimnieks” sniegt prasību tiesā pret personām par parāda
piedziņu un viņu izlikšanu no Vidzemes ielā 13, Vangažos, Inčukalna novadā, bez citas
dzīvojamās telpas ierādīšanas.
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.
19.§. Par dzīvojamās telpas īres līgum, kas noslēgts ar personu, izbeigšanu.
Ziņo: A.Cīrulnieks

11

Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas ir noslēgts ar personu par dzīvokļa Vidzemes
ielā 15, Vangažos, Inčukalna novadā, izīrēšanu;
2. Uzdot SIA “Vangažu Namsaimnieks” sniegt prasību tiesā pret personu par parāda
piedziņu un viņas un citu personu izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas
ierādīšanas.
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.
20.§. Par dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts ar personu,
izbeigšanu.
Ziņo: A.Cīrulnieks
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1. Izbeigt 01.10.1999. dzīvojamās telpas īres līgumu, kas ir noslēgts ar personu par dzīvokļa
Gaujaslīču ielā 39, Gaujā, Inčukalna novadā, izīrēšanu;
2. Uzdot SIA “Vangažu Namsaimnieks” sniegt prasību tiesā pret personām par parāda
piedziņu,
3. Uzdot Inčukalna novada domes Juridiskajai daļai sniegt prasību tiesā pret personām par
īres maksas parāda piedziņu un viņu un citu personu izlikšanu no dzīvokļa bez citas
dzīvojamās telpas ierādīšanas.
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.
21.§. Par amata nosaukuma maiņu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.Veikt izmaiņas Inčukalna novada domes 2019. gada 18.decembra lēmuma Nr.20-3.§,
pielikumā Nr.4 “Inčukalna novada pašvaldības Būvvaldes amatu saraksts”, izsakot šī
pielikuma 3.punktu sekojošā redakcijā:
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Algas fonds mēnesī euro

Mēnešalgas maksimālais
apmērs (euro)

Stundas likme euro/st.

Piezīmes (max apmaksājamo
stundu skaits mēnesī)

Alga euro par 1 likmi

Likmju skaits

Grupa

Līmenis

Saime

Profesijas kods

Amata nosaukums

Nr. p.k.
3

3334 09
Nekustamā
IV 1
51
1 1285
īpašuma
A 1
SPECIĀLISTS
2.Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.aprīlī.
3.Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram.

Nekustamo
īpašumu
speciālists

1285

1382

22.§. Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu
izpildi.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Noteikt personai nokavēto nodokļu labprātīgu izpildi par nekustamo īpašumu
Gaujaslīču ielā 24, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads.
2.
Atļaut personai nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi veikt viena gada
laikā, sākot ar 2020.gada marta mēnesi, veicot parāda maksājumus ne mazāk kā EUR 30,00
(trīsdesmit euro un 00 centi) apmērā ik mēnesi līdz katra mēneša pēdējam datumam,
papildus maksājot kārtējos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo
īpašumu Gaujaslīču ielā 24, Gaujā, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads.
3.
Uzdot Inčukalna novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai rakstveidā
sagatavot un izpilddirektoram noslēgt vienošanos ar nodokļu maksātāju par parāda samaksas
grafiku atbilstoši lēmuma 1. un 2.punktam.
4.
Noteikt, ka zvērināta tiesu izpildītāja piedziņas vēršana uz personai tiesiskajā
valdījumā esošo nekustamo īpašumu Gaujaslīču ielā 24, Gaujā, Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads vai personas īpašuma tiesību uz šo nekustamo īpašumu izbeigšanās ir pamats
lēmuma par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi atcelšanai.
5.
Lēmumu personai nosūtīt uz deklarētās dzīvesvietas adresi.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu,
79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu lēmumu viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Baldones ielā
1A, Rīgā, LV-1007).
23.§. Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu
izpildi.
Ziņo: A.Nalivaiko
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Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1) Noteikt personai nokavēto nodokļu labprātīgu izpildi par nekustamo īpašumu
Gaujaslīču ielā 35, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, atbilstoši viņa īpašuma
tiesību domājamajai daļai.
2) Atļaut personai nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi veikt viena gada
laikā, sākot ar 2020.gada marta mēnesi, veicot parāda maksājumus ne mazāk kā
EUR 15,00 (piecpadsmit euro un 00 centi) apmērā ik mēnesi līdz katra mēneša
pēdējam datumam, papildus maksājot kārtējos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus par nekustamo īpašumu Gaujaslīču ielā 35, Gaujā, Inčukalna
pagasts, Inčukalna novads, atbilstoši viņa īpašuma tiesību domājamai daļai.
3) Uzdot Inčukalna novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai rakstveidā
sagatavot un izpilddirektoram noslēgt vienošanos ar nodokļu maksātāju par
parāda samaksas grafiku atbilstoši lēmuma 1. un 2.punktam.
4) Noteikt, ka zvērināta tiesu izpildītāja piedziņas vēršana uz personai piederošo ½
domājamo daļu no nekustamā īpašuma Gaujaslīču ielā 35, Gaujā, Inčukalna
pagasts, Inčukalna novads, vai personas īpašuma tiesību uz šo nekustamo
īpašumu izbeigšanās ir pamats lēmuma par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumu labprātīgu izpildi atcelšanai.
5) Lēmumu personai nosūtīt gan uz deklarētās dzīvesvietas adresi, gan uz norādīto
elektroniskā pasta adresi.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu,
79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu lēmumu viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Baldones ielā
1A, Rīgā, LV-1007).
24.§. Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu
izpildi.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1)
Noteikt personai nokavēto nodokļu labprātīgu izpildi par nekustamo īpašumu Laimes
ielā 3, Inčukalnā, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads.
2)
Atļaut personai nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi veikt divu gadu
laikā, sākot ar 2020.gada marta mēnesi, veicot parāda maksājumus ne mazāk kā EUR 7,00
(septiņi euro un 00 centi) apmērā ik mēnesi līdz katra mēneša pēdējam datumam, papildus
maksājot kārtējos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu Laimes
ielā 3, Inčukalnā, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads.
3)
Uzdot Inčukalna novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai rakstveidā
sagatavot un izpilddirektoram noslēgt vienošanos ar nodokļu maksātāju par parāda samaksas
grafiku atbilstoši lēmuma 1. un 2.punktam.
4)
Noteikt, ka zvērināta tiesu izpildītāja piedziņas vēršana uz personai tiesiskajā
valdījumā esošo nekustamo īpašumu Laimes ielā 3, Inčukalnā, Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads, vai personas īpašuma tiesību uz šo nekustamo īpašumu izbeigšanās ir pamats
lēmuma par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi atcelšanai.
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5) Lēmumu personai nosūtīt gan uz deklarētās dzīvesvietas adresi, gan uz norādīto
elektroniskā pasta adresi.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu,79.panta
pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu lēmumu viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV-1007).
25.§. Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības
iestādes apmeklējumu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt līdzfinansējumu Inčukalna novada domes apstiprinātā atbalsta apmērā par
personas, personas kods xxxxxxxxxx, 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 18.marta uz
laiku, līdz persona tiks uzņemta attiecīgajā pašvaldības finansētā izglītības iestādē, ja līguma
slēgšanas dienā 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.
26.§. Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības
iestādes apmeklējumu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt līdzfinansējumu Inčukalna novada domes apstiprinātā atbalsta apmērā par
personas, personas kods xxxxxxxxxxx, 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 18.marta uz
laiku, līdz persona tiek uzņemta attiecīgajā pašvaldības finansētā izglītības iestādē, ja līguma
slēgšanas dienā privātajai pirmskolas izglītības iestādei nav nodokļu parādu Publisko
iepirkumu likuma izpratnē.
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.
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27.§. Par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā Priežu ielā 6, Vangaži, Inčukalna
novadā apstiprināšanu, saistošo noteikumu un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšanu.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt lokālplānojumu “Lokālplānojums nekustamajā īpašumā Priežu ielā 6,
Vangažos, Inčukalna novadā” galīgo redakciju.
2.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1/2020 “Lokālplānojums nekustamajā īpašumā
Priežu iela 6, Vangažos, Inčukalna novadā, kas groza Inčukalna novada teritorijas
plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un Grafisko
daļu”.
3.
Noteikt, ka 2.punktā minēto saistošo noteikumu īstenošana uzsākama, ievērojot
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā noteikto kārtību.
4.
Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu Inčukalna novada pašvaldības
2013.gada 22.maija saistošie noteikumi Nr.10/2013 “Par Inčukalna novada teritorijas
plānojuma 2013-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko
daļu” zaudē spēku lēmuma 1.punktā noteiktajās lokālplānojuma teritorijas robežās.
5.
Uzdot Inčukalna novada pašvaldības teritorijas plānotājai paziņojumu par saistošo
noteikumu pieņemšanu piecu darba dienu laikā ievietot Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv
un sadarbībā ar Inčukalna novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistu - pašvaldības
tīmekļa vietnē www.incukalns.lv un Inčukalna novada domes informatīvajā izdevumā
"Novada Vēstis".
6.
Uzdot Inčukalna novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai lēmumu par saistošo
noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus ievietot Inčukalna novada
mājaslapā internetā.
7.
Uzdot Inčukalna novada pašvaldības teritorijas plānotājai lēmumu par saistošo
noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
8.
Uzdot Inčukalna novada pašvaldības teritorijas plānotājai paziņojumu par saistošo
noteikumu pieņemšanu divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas publicēt
oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
9.
Uzdot Inčukalna novada pašvaldības Kancelejai nosūtīt šo lēmumu nekustamā
īpašuma īpašniekam un lokālplānojuma izstrādātājam, uz juridisko.
28.Par prasību izslēgšanu no uzskaites.
Ziņo: A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „7” balsis
A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins,
A.Nalivaiko, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS – “1”balss –
J.Sergejevs, Dome nolemj:
1. Izslēgt no uzskaites šādas prasības par parāda piedziņu:
Prasības pamats
Pamatparāds Parādsaistību
Debitors
Statuss
(EUR)
izveidošanās
sākuma gads
Par nedzīvojamo telpu
867.10 no 2010.gada SIA “Razin”,
Likvidēts
nomas maksājumiem
reģ.Nr.50003831
16

(par angāra Nr.5 nomu
Miera ielā 1, Inčukalnā)
Par nedzīvojamo telpu
940.59 no 2009.gada
nomas maksājumiem
(par veikala telpu nomu
Vidzemes ielā 8,
Vangažos)
Par nedzīvojamo telpu
508.32 no 2010.gada
nomas maksājumiem
(par veikala telpu nomu
Vidzemes ielā 8,
Vangažos)
Par nedzīvojamo telpu
5370.60 Pārņemts no
nomas maksājumiem
Vangažu
(par nedzīvojamo telpu
pilsētas
nomu Meža ielā 1,
domes
Vangažos)
2009.gadā
Kopā:
7686.61
2. Noteikt ka Inčukalna novada pašvaldības Finanšu un
par lēmuma izpildi.

711
SIA “FLOWER
GARDEN”, reģ.
Nr.40003650988

Likvidēts

SIA “CAPA”,
reģ.Nr.40003890
662

Likvidēts

SIA “Govers”,
reģ.Nr.50003725
381

Likvidēts

grāmatvedības daļa ir atbildīga

Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite:
Darbs pie iepirkumiem.
Ielu ģeodēziskā uzmērīšana, apliecinājumu karšu izgatavošana.
Skeitparku remonts Inčukalnā.
Cīruļu ielas remonts.
Apsekota Gaujas iela Vangažos.
Kapličas jumta remonts.
Pārējie ikdienas darbi.
K.Spravņika atskaite:
Par iepirkumiem, kas ir izvērtēšanā:
- Inčukalna pamatskolas remonts
- Teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
- Par šķiroto atkritumu laukuma būvniecību – iepirkums izbeigts bez rezultātiem.
Iepirkumi procesā:
- Sadzīves atkritumu apsaimniekošana
- Darbinieku veselības apdrošināšana.
Iesniegta deputātiem komisiju informācija par darba rezultātiem 2019.gadā.
Sēdi slēdz plkst. 15.00
Sēdes vadītājs

A.NALIVAIKO

Protokolēja

I.RAFELDE

Saskaņots ar Juridiskās daļas
juristi Jutu Laizāni
2020.gada 20.martā
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