INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS 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. 6
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

2020.gada 15.aprīlī

Sēdē piedalās domes deputāti: I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova;
J.Liepiņš un L.Šube piedalās attālināti
A.Šica - nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ;
Sēdē piedalās:
J.Jakubovskis – Vangažu pārvaldes vadītājs
M. Onskulis – Dzīvojamā fonda pārvaldnieks
V.Daniševska – Juridiskās daļas vadītāja
S.Veinberga – Zemes ierīkotāja
E.Ansfelde – Finanšu daļas vadītāja
Z.Gofmane – Sociālā dienesta vadītāja
P.Caics – IT speciālists
K.Spravņiks – PSIA “Vangažu Avots” valdes priekšsēdētājs - attālināti
Darba kārtība:
I.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā izskatītie
jautājumi (ziņo I.Bernats).
1.
Par 2020.gadā plānotajiem tirgiem Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Inčukalna
novadā.
2.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
3.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes un angāra daļas nomu.
4.
Par pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības daļas nomu.
5.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu piešķiršanu.
II.Komunālo jautājumu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Cīrulnieks).
6.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
7.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
8.
Par personas iesnieguma izskatīšanu.
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III. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Nalivaiko).
9.
Par dzīvokļa, kas atrodas Siguldas ielā 2-46, Vangažos, Inčukalna novadā,
izīrēšanu, nosacītās īres maksas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
10.
Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Dāliju ielā 32, Kļavas, Inčukalna pagastā,
Inčukalna novadā, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
11.
Par dzīvokļa, kas atrodas Siguldas ielā 2-11, Vangažos, Inčukalna novadā,
izīrēšanu, nosacītās īres maksas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
12.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības
iestādes apmeklējumu.
13.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības
iestādes apmeklējumu.
14.
Par nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu saistībā ar Covid-19 izplatību.
15.
Par brīvpusdienu nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā.
16.
Par atbalsta pasākumu iedzīvotājiem un uzņēmējiem ārkārtas situācijā –
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu pagarināšanu.
17.
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Inčukalna novada domes 2009.gada
15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums””
apstiprināšanu
18.
Par pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamajā
mājā Gaujas ielā 9, Vangažos, Inčukalna novadā.
19.
Par pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamajā
mājā Gaujas ielā 14, Vangažos, Inčukalna novadā.
20.
Par pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamajā
mājā Vidzemes ielā 5, Vangažos, Inčukalna novadā.
21.
Par Inčukalna novada domes 2020.gada 19.februāra lēmuma (protokols Nr.4,
5.§. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Vangažu vidusskolas deju kolektīva “Kolibri”
dalībai starptautiskā konkursā) grozīšanu
22.
Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2015. gada 18.februāra saistošajos
noteikumos Nr. 2/2015 “Par atkritumu apsaimniekošanu Inčukalna novadā ”
23.
Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2019. gada 16.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 9/2019 “Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecības novietnes vieta”
24.
Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2019. gada 16.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 8/2019 “Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma
tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās Inčukalna novadā”
25.
Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2010. gada 21.jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 10/2010 “Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai
nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu pie nekustamiem īpašumiem izvietošanu
un noformēšanu Inčukalna novadā ”
26.
Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2011. gada 18.maija saistošajos
noteikumos Nr. 10/2011 “Par ielu tirdzniecības kārtību Inčukalna novadā ”
27.
Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2010. gada 18.augusta saistošajos
noteikumos Nr. 15/2010 “Inčukalna novada teritorijā esošo kapu uzturēšanas un
darbības noteikumi”.
28.
Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2012. gada 18.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 7/2012 “Par sabiedrisko kārtību Inčukalna novadā ”
29.
Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2010. gada 18.augusta saistošajos
noteikumos Nr. 14/2010 “Par teritorijas labiekārtošanu un kopšanu, būvju uzturēšanu un
apstādījumu aizsardzību Inčukalna novadā”.
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30.
Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2009. gada 16.decembra saistošajos
noteikumos Nr. 18/2009 “Par topogrāfiskās informācijas aktualizācijas un izpildshēmu
uzmērīšanas kārtību Inčukalna novadā”.
31.
Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2010. gada 18.augusta saistošajos
noteikumos Nr. 13/2010 “Inčukalna novada transporta būvju aizsardzības noteikumi”.
32.
Par pabalstu krīzes situācijā un tā apmēra noteikšanu Inčukalna novadā saistībā
ar Covid-19 izplatību.
Izpilddirektora vietas izpildītāja atskaite
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja K.Spravņika atskaite
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, S.Rozīte, J.Sergejevs,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Apstiprināt darba kārtību.
1.§.Par 2020.gadā plānotajiem tirgiem Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Inčukalna
novadā.
Ziņo:I.Bernats
Deputāta I. Bernata priekšlikums – noņemt šo jautājumu no darba kārtības līdz
brīdim, kad Latvijā beigsies ārkārtas situācija.
A.Nalivaiko lūdz balsot par deputāta priekšlikumu.
Atklāti balsojot: PAR „5” balsis I.Bernats, S.Rozīte, A.Freimane, A.Blaus,
M.Jaunups ; PRET –nav; ATTURAS – “7” balsis J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova,
Dome nolemj:
Nepietiekams balsu skaits, priekšlikums noraidīts.
A.Nalivaiko lūdz balsot par tirgu rīkošanu.
Atklāti balsojot: PAR „7” balsis
J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
S.Kalniņš,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs,, L.Vorobjova; PRET – “2” balsis
M.Jaunups, I.Bernats; ATTURAS – “3” balsis S.Rozīte, A.Freimane, A.Blaus,
Dome nolemj:
1.Atļaut Inčukalna novadā, Inčukalna pagastā, Inčukalnā, Atmodas ielā, laukumā pie
stacijas, 2020.gadā rīkot sekojošus tirgus:
1.1. 2020.gada 20.jūnijā – amatnieku tirdziņš;
1.2. 2020.gada 8.augustā – skolas laiku gaidot;
1.3. 2020.gada 13.septembrī – gadatirgus;
1.4. 2020.gada 18.oktobrī – lauku labumu tirdziņš;
1.5. 2020.gada 15.novembrī – pirmssvētku tirdziņš;
1.6. 2020.gada 13.decembrī – Ziemassvētku tirdziņš.
2. Uzdot Inčukalna novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai informāciju par
gadatirgu un tirdziņu norisi publicēt informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”,
Inčukalna novada mājas lapā, kā arī izvietot uz ziņojumu dēļiem.
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3. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram.
4. Lēmums stājas spēkā brīdī, kad Latvijā ir atcelta ārkārtējā situācija saistībā ar
Covid-19 izplatību.
2.§.Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, S.Rozīte, J.Sergejevs,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Pārtraukt ar 2020.gada 22.aprīli nomas līgumu, kas noslēgts 2016.gada 4.jūlijā
starp Inčukalna novada domi un personu.
2.
Iznomāt zemes vienības “Gaujas ziedi”, Gauja, Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads, kadastra apzīmējums 8064 003 0406, daļu 0.03 ha platībā, mazdārziņa
vajadzībām personai.
3.
Noslēgt zemes nomas līgumu ar personu, personas kods xxxxxx-xxxxx, uz
pieciem gadiem.
4.
Noteikt, ka zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Inčukalna novadā.
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.
3.§.Par pašvaldībai piekritīgās zemes un angāra daļas nomu.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, S.Rozīte, J.Sergejevs,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Iznomāt biedrībai “Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”, reģ.nr.
40008209457, juridiskā adrese Zvaigžu iela 22, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141,
un nodod nomas lietošanā zemes vienības Miera iela 1, Inčukalns, Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, kadastra apzīmējums 8064 006 0509, daļu 0.24 ha platībā un uz tās
esošo ēku-noliktavu, kadastra apzīmējums 8064 006 0509 003, 287 m2 platībā.
2.
Ēku-noliktavu, kadastra apzīmējums 8064 006 0509 003, 287 m2 platībā, nodot
bezatlīdzības lietošanā, ugunsdzēsības automobiļu garāžas ierīkošanai, biedrībai
“Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”, kā sabiedriskā labuma organizācijai.
3.
Slēgt papildus vienošanos pie 2017.gada 21.martā noslēgtā zemes un angāra
nomas līguma
3.1. nomas līguma 1.1.puntku izteikt sekojošā redakcijā:
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“1.1.Iznomātājs iznomā, un nodod nomniekam nomas lietošanā zemes vienības Miera
iela 1, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kadastra apzīmējums 8064 006
0509, daļu 0.24 ha platībā un uz tās esošo ēku-noliktavu, kadastra apzīmējums 8064 006
0509 003, 287 m2 platībā (turpmāk Angārs) biedrības “Inčukalna brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrība” (turpmāk Biedrība) ugunsdzēsības automobiļu garāžas
ierīkošanai (turpmāk tekstā Zemesgabals un Angārs) saskaņā ar grafisko pielikumu, kas
ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa (pielikums Nr.1). Zemes gabalu un angāru nav
atļauts nodot apakšnomā.”.
a.
nomas līguma 3.2.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
“3.2. Nomnieks maksā iznomātājam nomas maksu 1,5% (viens komats pieci) apmērā no
zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāka par 28 euro gadā. Zemes
kadastrālā vērtība var tikt mainīta atbilstoši zemes izmantošanas veidam, un to nosaka
pēc kompetentu iestāžu sniegtajām izziņām.”
4.
Biedrībai “Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” vienošanos pie zemes
un angāra nomas līguma nr. 17-0096/2017, noslēgt ar Inčukalna novada domi viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
5.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram.
6.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt Biedrībai uz juridisko adresi: Zvaigžņu iela
22, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141.
4.§.Par pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības daļas nomu.
Ziņo:I.Bernats
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, S.Rozīte, J.Sergejevs,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Iznomāt SIA “FRESH ONE AD”, reģ.nr. 40203128237, juridiskā adrese Saules
iela 19A-5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, zemes vienības „Kadiķi”, Vangaži, Inčukalna
novads, kadastra apzīmējums 8017 002 0105, daļu 20 m2 platībā reklāmas stenda
izvietošanai, ar nomas termiņu pieci gadi.
2.
Noteikt zemes vienības „Kadiķi”, Vangaži, Inčukalna novads, daļas 20 m2
platībā, nomas maksu 28,00 euro gadā.
3.
SIA “FRESH ONE AD” nomas līgumu ar Inčukalna novada pašvaldību noslēgt
viena mēneša laikā pēc reklāmas stenda izvietošanas saskaņošanas ar VAS „Latvijas
Valsts ceļi”.
4.
Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt zemes vienības nomas
līgumu saskaņa ar lēmuma 1., 2. un 3.punktu.
5.
Par reklāmas izvietošanu SIA “FRESH ONE AD” maksājama pašvaldības
nodeva EUR 120,00 gadā, nomaksājot to līdz reklāmas stenda izvietošanas dienai.
6.
Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt SIA “FRESH ONE AD” uz juridisko adresi.
5.§.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu piešķiršanu.
Ziņo:I.Bernats
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A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, S.Rozīte,
J.Sergejevs,, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt zemes ierīcības darbos sertificētas personas Ingas Geriņas,
(sertifikāts Nr.AA0096), 2020.gada 31.martā iesniegto zemes ierīcības projektu zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8064 006 1252 sadalīšanai divās zemes vienībās.
2.
Zemes ierīcības projektā ar "1" apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8064 006 1303, ar platību 2.0429 ha, saglabāt esošo adresi “Paipalas”,
Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141, un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi: 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
3.
Zemes ierīcības projektā ar "2" apzīmētajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8064 006 1304, ar platību 0.14 ha, noteikt adresi “Mazpaipalas”, Inčukalns,
Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141, un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: 0601-individuālo dzīvojamo māju apbūve.
4.
Vienu lēmuma eksemplāru kopā ar grafisko pielikumu nosūtīt personai.
5.
Vienu lēmuma eksemplāru kopā ar grafisko pielikumu nosūtīt personai.
6.
Inčukalna novada pašvaldībai par noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
informēt Valsts zemes dienestu tiešsaistes datu pārraides režīmā.
7.
Vienu lēmuma eksemplāru kopā ar grafisko pielikumu nosūtīt Valsts zemes
dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai uz oficiālo e-pasta adresi: riga@vzd.gov.lv.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu,
76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta
pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.
6.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Cīrulieks
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, S.Rozīte,
J.Sergejevs,, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Pagarināt 1996.gada 1.februāra dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts starp
SIA “Vangažu Namsaimnieks” un personu par dzīvokļa Vidzemes ielā 12, Vangažos,
Inčukalna novadā, īri, darbības termiņu uz 6 mēnešiem;
2.
Uzdot SIA “Vangažu Namsaimnieks” noslēgt vienošanos ar personu par
1996.gada 1.februāra dzīvojamās telpas īres līguma darbības termiņa pagarināšanu
atbilstoši 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 1996.gada
1.februāra dzīvojamās telpas īres līguma darbības termiņa pagarināšanu atbilstoši
lēmuma 1.punktam.
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7.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Cīrulnieks
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, S.Rozīte, J.Sergejevs,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Pagarināt 2016.gada 2.maija dzīvojamās telpas īres līguma Nr.1233, kas
noslēgts starp SIA “Vangažu Namsaimnieks” un personu par dzīvokļa, Gaujas ielā 5,
Vangažos, Inčukalna novadā, īri, darbības termiņu 6 mēnešiem;
2.
Uzdot SIA “Vangažu Namsaimnieks” noslēgt vienošanos ar personu par
2016.gada 2.maija dzīvojamās telpas īres līguma darbības termiņa pagarināšanu
atbilstoši 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 2016.gada 2.maija
dzīvojamās telpas īres līguma darbības termiņa pagarināšanu atbilstoši lēmuma
1.punktam.
8.§.Par personas iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo:A.Cīrulnieks
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET
–nav; ATTURAS – “2” balsis I.Bernats, S.Rozīte,
Dome nolemj:
1.
Pagarināt 1994.gada 13.septembra dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts
starp SIA “Vangažu Namsaimnieks” un personu par dzīvokļa, Vidzemes ielā 12,
Vangažos, Inčukalna novadā, īri, darbības termiņu uz 3 mēnešiem;
2.
Uzdot SIA “Vangažu Namsaimnieks” noslēgt vienošanos ar personu par
1994.gada 13.septembra dzīvojamās telpas īres līguma darbības termiņa pagarināšanu
atbilstoši 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 1994.gada
13.septembra dzīvojamās telpas īres līguma darbības termiņa pagarināšanu atbilstoši
lēmuma 1.punktam;
4.
Nosūtīt personai brīdinājumu par īres līguma laušanu gadījumā, ja netiks
samaksāts īres maksas parāds un parāds par saņemtajiem pakalpojumiem
9.§.Par dzīvokļa, kas atrodas Siguldas ielā 2-46, Vangažos, Inčukalna novadā,
izīrēšanu, nosacītās īres maksas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
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Atklāti balsojot: PAR „11” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, S.Rozīte,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav, balsojumā nepiedalās J.Sergejevs
Dome nolemj:
1.
Veikt pašvaldības dzīvokļa Siguldas ielā 2-46, Vangažos, Inčukalna novadā,
īres tiesību izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem;
2.
Apstiprināt kopējo dzīvokļa Siguldas ielā 2-46, Vangažos, Inčukalna novadā,
īres tiesību izsoles nosacīto sākuma cenu EUR 51,24 (piecdesmit viens euro un 24
centi), papildus maksājot citus īres līgumā noteiktos maksājumus;
3.
Apstiprināt izsoles soli EUR 2,56 (divi euro un 56 centi);
4.
Apstiprināt izsoles noteikumus „Izsoles noteikumi dzīvokļa, kas atrodas
Siguldas ielā 2-46, Vangažos, Inčukalna novadā, īres tiesību izsolei”;
5.
Uzdot Inčukalna novada domes Izsoles komisijai organizēt īres tiesību izsoli
un apstiprināt izsoles rezultātus;
6.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram un SIA “Vangažu
Namsaimnieks” slēgt trīspusējo īres līgumu ar īres tiesību nosolītāju.
10.§.Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Dāliju ielā 32, Kļavas,
Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, nosacītās cenas un atsavināšanas
paziņojuma apstiprināšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, S.Rozīte, J.Sergejevs,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu, pārdošanu par brīvu cenu, Inčukalna
novada pašvaldībai piederošu zemes gabalu, kas atrodas Dāliju ielā 32, Kļavās,
Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, 626 m² platībā, ar kadastra Nr. 8064 002 0565;
2.
Noteikt zemesgabala, kas atrodas Dāliju ielā 32, Kļavas, Inčukalna pagastā,
Inčukalna novadā, nosacīto cenu EUR 2300,00 (divi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi)
apmērā;
3.
Uzdot Inčukalna novada domes Izsoles komisijai viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas nosūtīt personai uz dzīvesvietas adresi, kā pirmpirkuma tiesīgai personai
atsavināšanas paziņojumu ar piedāvājumu četru mēneša laikā pēc paziņojuma
saņemšanas dienas sniegt atbildi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu;
4.
Ja Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā termiņā saņemts
personas pieteikums par nekustamā īpašuma pirkšanu par apstiprināto nosacīto cenu un
Inčukalna novada domes norēķinu kontā tiek samaksāta visa pirkuma maksa lēmuma
2.punktā noteiktajā apmērā vai atliktā maksājuma gadījumā 10% iemaksa, uzdot
Inčukalna novada domes izpilddirektoram slēgt nekustamā īpašuma pirkuma vai
nomaksas pirkuma līgumu.
11.§.Par dzīvokļa, kas atrodas Siguldas ielā 2-11, Vangažos, Inčukalna novadā,
izīrēšanu, nosacītās īres maksas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
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A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, S.Rozīte,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav, balsojumā nepiedalās J.Sergejevs
Dome nolemj:
1.
Veikt pašvaldības dzīvokļa Siguldas ielā 2-11, Vangažos, Inčukalna novadā,
īres tiesību izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem;
2.
Apstiprināt kopējo dzīvokļa Siguldas ielā 2-11, Vangažos, Inčukalna novadā,
īres tiesību izsoles nosacīto sākuma cenu EUR 49,80 (četrdesmit deviņi euro un 80
centi), papildus maksājot citus īres līgumā noteiktos maksājumus;
3.
Apstiprināt izsoles soli EUR 2,49 (divi euro un 49 centi);
4.
Apstiprināt izsoles noteikumus „Izsoles noteikumi dzīvokļa, kas atrodas
Siguldas ielā 2-11, Vangažos, Inčukalna novadā, īres tiesību izsolei”;
5.
Uzdot Inčukalna novada domes Izsoles komisijai organizēt īres tiesību izsoli
un apstiprināt izsoles rezultātus;
6.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram un SIA “Vangažu
Namsaimnieks” slēgt trīspusējo īres līgumu ar īres tiesību nosolītāju.
12.§.Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas
izglītības iestādes apmeklējumu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, S.Rozīte, J.Sergejevs,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt līdzfinansējumu Inčukalna novada domes apstiprinātā atbalsta apmērā
par personai, 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
15.aprīļa uz laiku, līdz persona tiks uzņemts 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.
13.§.Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas
izglītības iestādes apmeklējumu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
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Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, S.Rozīte, J.Sergejevs,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt līdzfinansējumu Inčukalna novada domes apstiprinātā atbalsta apmērā
par personas, 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 5.maija
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.
14.§.Par nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu saistībā ar Covid-19
izplatību.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „11” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, S.Rozīte,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav, balsojumā nepiedalās J.Sergejevs
Dome nolemj:
1.
Komersantiem, kuri Inčukalna novada pašvaldībā iesnieguši iesniegumu par
nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu par Inčukalna novada pašvaldības
valdījumā vai īpašumā esošo nekustamo īpašumu un kustamās mantas nomu, sākot ar
2020. gada 12. martu, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku zaudē likums "Par valsts
apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19
izplatību", neveicot grozījumus nomas līgumā, piemērot:
1.1.nomas maksas atbrīvojumu, ja komersants (nomnieks) noteiktajā periodā
nekustamo īpašumu vai kustamo mantu vispār neizmanto saimnieciskās
darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās
situācijas laikā;
1.2.nomas maksas samazinājumu atbilstoši komersanta (nomnieka) ieņēmumu
no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam, bet
nepārsniedzot 90 % no nomas līgumā noteiktās nomas maksas.
2.
Lēmums attiecas uz komersantiem, kas atbilst Ministru kabineta noteikumos
par kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma
piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību noteiktajiem kritērijiem;
3.
Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai sadarbībā ar Finanšu un grāmatvedības daļu
Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā publicēt to krīzes skarto komersantu
sarakstu, kuri saņēmuši šajā lēmumā noteiktos atbalsta pasākumus;
4.
Atbildīgais par šī Lēmuma izpildi ir Inčukalna novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības daļa.
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15.§.Par brīvpusdienu nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, S.Rozīte, J.Sergejevs,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj::
1.
Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumam Nr.103 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” izlietot saņemto valsts budžeta dotāciju
brīvpusdienu nodrošināšanai Inčukalna novadā deklarējušo 1., 2., 3. un 4.klases
izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu
ģimenēm neatkarīgi no izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas – par laika
posmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija;
2.
Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumam Nr.103 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ja Inčukalna novada pašvaldībai ir neizmantoti
brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, izlietot tos pašvaldības
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo
ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm
neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas – par laika
posmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija;
3.
Brīvpusdienas Lēmuma 1. un 2. punktā minētajiem izglītojamiem nodrošināt
sausā ēdiena uzturdevas veidā, izsniedzot to izglītojamiem vienu reizi mēnesī - katra
mēneša trešajā nedēļā;
4.
Uzdot Inčukalna pamatskolai, Vangažu vidusskolai un Inčukalna novada
Sociālajam dienestam apzināt Lēmuma 1. un 2. punktā minēto izglītojamo likumīgos
pārstāvjus par vēlmi saņemt Lēmuma 3.punktā noteiktās brīvpusdienas;
5.
Uzdot Inčukalna pamatskolas direktoram un Vangažu vidusskolas direktorei
nodrošināt brīvpusdienu izdali attiecīgās izglītības iestādes izglītojamiem, nodrošinot
divu metru distanci starp personām un pierādījumu par brīvpusdienu izdali katrai
personai;
6.
Uzdot Inčukalna novada Sociālajam dienestam nodrošināt brīvpusdienu izdali
Inčukalna novadā deklarējušo 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. klases bērnu ēdināšanai,
kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, bet kuri neiegūst
izglītību Inčukalna novada izglītības iestādēs, nodrošinot divu metru distanci starp
personām un pierādījumu par brīvpusdienu izdali katrai personai;
7.
Uzdot Inčukalna novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai publicēt šo
lēmumu Inčukalna novada mājas lapā un informatīvajā izdevumā “Novada Vēstis”.
16.§.Par atbalsta pasākumu iedzīvotājiem un uzņēmējiem ārkārtas situācijā –
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu pagarināšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
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Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, S.Rozīte, J.Sergejevs,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Pagarināt likumā “Par nekustamo īpašuma nodokli” 6.panta trešajā daļā
noteikto 2020.gada NĪN termiņu no 2020.gada 15.marta un 15.maija uz 2020.gada
15.augustu;
2.
Uzdot Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības daļai organizēt
lēmuma 1.punkta izpildi un kontroli;
3.
Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai publicēt lēmumu Inčukalna novada
pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv un informatīvajā izdevumā “Novada
Vēstis”.

17.§.Par saistošo noteikumu
„Grozījumi Inčukalna novada domes 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –
nav; ATTURAS – “2” balsis I.Bernats, M.Jaunups
Dome nolemj:
Apstiprināt Inčukalna novada domes saistošos noteikumus Nr.2/2020 „Grozījumi
Inčukalna novada domes 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/2009
„Inčukalna novada pašvaldības nolikums””.
18.§.Par pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai
dzīvojamajā mājā Gaujas ielā 9, Vangažos, Inčukalna novadā.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET
–nav; ATTURAS – “2” balsis I.Bernats, S.Rozīte,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt pašvaldības palīdzību – līdzfinansējumu 1925,00 euro apmērā
energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamajā mājā Gaujas iela 9, Vangaži,
Inčukalna novadā.
2.
Uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt rakstisku līgumu ar
SIA “Vangažu Namsaimnieks”, reģistrācijas Nr. 50003142371, 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.
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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.
Deputāts I.Bernats norāda, ka A.Nalivaiko nenosauc visas balsošanas pozīcijas
– Par, Pret, Atturas.
19.§.Par pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai
dzīvojamajā mājā Gaujas ielā 14, Vangažos, Inčukalna novadā.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –
nav; ATTURAS – “2” balsis I.Bernats, S.Rozīte,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt pašvaldības palīdzību – līdzfinansējumu 1925,00 euro apmērā
energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamajā mājā Gaujas iela 14, Vangaži,
Inčukalna novadā.
2.
Uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt rakstisku līgumu
ar SIA “Vangažu Namsaimnieks”, reģistrācijas Nr. 50003142371, 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.
20.§.Par pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai
dzīvojamajā mājā Vidzemes ielā 5, Vangažos, Inčukalna novadā.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET
–nav; ATTURAS – “2” balsis I.Bernats, S.Rozīte,
Dome nolemj:
1.
Piešķirt pašvaldības palīdzību – līdzfinansējumu 1925,00 euro apmērā
energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamajā mājā Vidzemes iela 5, Vangaži,
Inčukalna novadā.
2.
Uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt rakstisku līgumu
ar SIA “Vangažu Namsaimnieks”, reģistrācijas Nr. 50003142371, par pašvaldības
palīdzības saņemšanu saskaņā ar lēmuma 1.punktu, līgumā norādot, kādā kārtībā un
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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.
21.§.Par Inčukalna novada domes 2020.gada 19.februāra lēmuma (protokols
Nr.4, 5.§. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Vangažu vidusskolas deju kolektīva
“Kolibri” dalībai starptautiskā konkursā) grozīšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET
–nav; ATTURAS – “2” balsis S.Rozīte, I.Bernats,
Dome nolemj:
1.
Izteikt Inčukalna novada domes 2020.gada 19.februāra lēmuma - protokola Nr.4,
5.§. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Vangažu vidusskolas deju kolektīva “Kolibri”
dalībai starptautiskā konkursā 1.punktu sekojošā redakcijā:
“1. Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 1125,00 (viens tūkstotis viens simts divdesmit pieci
euro, 00 centi) apmērā Vangažu vidusskolas deju kolektīva “Kolibri” dalībnieku ceļa
izdevumu segšanai dalībai starptautiskā konkursā-festivālā “Amberstar”, kura norise uz
kuģa “Romantika” plānota laikā no 2020.gada 14.augusta līdz 2020.gada 18.augustam,
piešķirtā finansiālā atbalsta izmaksu veicot no atpūtas un sporta pasākumiem
paredzētajiem budžeta līdzekļiem”.
2.
Uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt trīspusēju
vienošanos ar biedrību „Impresa”, reģistrācijas Nr.40008155737, un Vangažu
vidusskolu, reģistrācijas Nr.40900019429, par grozījumu izdarīšanu 2020.gada
27.februāra līgumā Nr.ND/5-46/20/LIS-67 par finansiāla atbalsta piešķiršanu atbilstoši
šī lēmuma 1.punktam.
3.
Uzdot biedrībai „Impresa”, reģistrācijas Nr.40008155737, viena mēneša laikā no
šī lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt trīspusējo vienošanos ar Inčukalna novada
pašvaldību un Vangažu vidusskolu atbilstoši lēmuma 1.punktam.
4.
Noteikt, ka gadījumā, ja biedrība „Impresa”, reģistrācijas Nr.40008155737,
nebūs parakstījusi vienošanos ar Inčukalna novada pašvaldību un Vangažu vidusskolu
atbilstoši lēmuma 3.punktam, šis lēmums automātiski zaudē spēku.
5.
Uzdot Kancelejai vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt biedrībai „Impresa”,
reģistrācijas Nr.40008155737, uz tās juridisko adresi - Ganību dambis 24D, Rīga, LV1005.
6.
Uzdot lēmuma izpildes kontroli Inčukalna novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības daļai un izpilddirektoram.
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22.§.Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2015. gada 18.februāra
saistošajos noteikumos Nr. 2/2015 “Par atkritumu apsaimniekošanu Inčukalna
novadā ”.
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, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET – “1” balss
I.Bernats; ATTURAS – “2” balsis M.Jaunups, S.Rozīte,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt Inčukalna novada domes 2020.gada 15.aprīļa saistošos noteikumus
Nr.3/2020 “Grozījumi Inčukalna novada domes 2015. gada 18.februāra saistošajos
noteikumos Nr. 2/2015 “Par atkritumu apsaimniekošanu 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.
23.§.Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2019. gada 16.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 9/2019 “Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta”.
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, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav;
ATTURAS – “3” balsis I.Bernats, S.Rozīte, M.Jaunups,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt Inčukalna novada domes 2020.gada 15.aprīļa saistošos noteikumus
Nr.4/2020 “Grozījumi Inčukalna novada domes 2019. gada 16.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 9/2019 “Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecības novietnes vieta””.
2.
Uzdot Inčukalna novada domes Kancelejai saistošos noteikumus pēc to
parakstīšanas nosūtīt rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
24.§.Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2019. gada 16.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 8/2019 “Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības
kārtība izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās Inčukalna
novadā”.
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, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav;
ATTURAS – “3” balsis I.Bernats, S.Rozīte, M.Jaunups,
Dome nolemj::
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1.
Apstiprināt Inčukalna novada domes 2020.gada 15.aprīļa saistošos noteikumus
Nr.5/2020 “Grozījumi Inčukalna novada domes 2019. gada 16.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 8/2019 “Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma
tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās 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.
25.§.Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2010. gada 21.jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 10/2010 “Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku
numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu pie nekustamiem
īpašumiem izvietošanu un noformēšanu Inčukalna novadā ”.
Ziņo:A.Nalivaiko
Atklāti balsojot: PAR „9” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET – “2” balsis
M.Jaunups, I.Benats; ATTURAS – “1” balss S.Rozīte
Dome nolemj::
1.
Apstiprināt Inčukalna novada domes 2020.gada 15.aprīļa saistošos noteikumus
Nr.6/2020 “Grozījumi Inčukalna novada domes 2010. gada 21.jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 10/2010 “Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru
vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu pie nekustamiem īpašumiem
izvietošanu un noformēšanu 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.
26.§.Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2011. gada 18.maija saistošajos
noteikumos Nr. 10/2011 “Par ielu tirdzniecības kārtību Inčukalna novadā ”.
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, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET – “2” balsis
M.Jaunups, I.Bernats; ATTURAS – “1” balss S.Rozīte,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt Inčukalna novada domes 2020.gada 15.aprīļa saistošos noteikumus
Nr.7/2020 “Grozījumi Inčukalna novada domes 2011. gada 18.maija saistošajos
noteikumos Nr. 10/2011 “Par ielu tirdzniecības kārtību 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.
27.§.Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2010. gada 18.augusta saistošajos
noteikumos Nr. 15/2010 “Inčukalna novada teritorijā esošo kapu uzturēšanas un
darbības noteikumi”.
Ziņo:A.Nalivaiko
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A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „9” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET – “1” balss
I.Bernats; ATTURAS – “2” balsis M.Jaunups, S.Rozīte,
Dome nolemj::
1.
Apstiprināt Inčukalna novada domes 2020.gada 15.aprīļa saistošos noteikumus
Nr.8/2020 “Grozījumi Inčukalna novada domes 2010. gada 18.augusta saistošajos
noteikumos Nr. 15/2010 “Inčukalna novada teritorijā esošo kapu uzturēšanas un
darbības noteikumi””.
2.
Uzdot Inčukalna novada domes Kancelejai saistošos noteikumus pēc to
parakstīšanas nosūtīt rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
28.§.Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2012. gada 18.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 7/2012 “Par sabiedrisko kārtību Inčukalna novadā ”.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET
–nav; ATTURAS – “2” balsis I.Bernats, S.Rozīte,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt Inčukalna novada domes 2020.gada 15.aprīļa saistošos noteikumus
Nr.9/2020 “Grozījumi Inčukalna novada domes 2012. gada 18.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 7/2012 “Par sabiedrisko kārtību 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.
29.§.Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2010. gada 18.augusta saistošajos
noteikumos Nr. 14/2010 “Par teritorijas labiekārtošanu un kopšanu, būvju
uzturēšanu un apstādījumu aizsardzību Inčukalna novadā”.
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, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav;
ATTURAS – “3” balsis M.Jaunups, S.Rozīte, I.Bernats,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt Inčukalna novada domes 2020.gada 15.aprīļa saistošos noteikumus
Nr.10/2020 “Grozījumi Inčukalna novada domes 2010. gada 18.augusta saistošajos
noteikumos Nr. 14/2010 “Par teritorijas labiekārtošanu un kopšanu, būvju uzturēšanu
un apstādījumu aizsardzību 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.
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30.§.Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2009. gada 16.decembra
saistošajos noteikumos Nr. 18/2009 “Par topogrāfiskās informācijas
aktualizācijas un izpildshēmu uzmērīšanas kārtību Inčukalna novadā”.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, S.Rozīte, J.Sergejevs,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt Inčukalna novada domes 2020.gada 15.aprīļa saistošos noteikumus
Nr.11/2020 “Grozījumi Inčukalna novada domes 2009. gada 16.decembra saistošajos
noteikumos Nr. 18/2009 “Par topogrāfiskās informācijas aktualizācijas un
izpildshēmu uzmērīšanas kārtību 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.
31.§.Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2010. gada 18.augusta saistošajos
noteikumos Nr. 13/2010 “Inčukalna novada transporta būvju aizsardzības
noteikumi”.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET
–nav; ATTURAS – “2” balsis I.Bernats, S.Rozīte,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt Inčukalna novada domes 2020.gada 15.aprīļa saistošos noteikumus
Nr.12/2020 “Grozījumi Inčukalna novada domes 2010. gada 18.augusta saistošajos
noteikumos Nr. 12/2010 “Inčukalna novada transporta būvju aizsardzības
noteikumi””.
2.
Uzdot Inčukalna novada domes Kancelejai saistošos noteikumus pēc to
parakstīšanas nosūtīt rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
32.§.Par pabalstu krīzes situācijā un tā apmēra noteikšanu Inčukalna novadā
saistībā ar Covid-19 izplatību.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, S.Rozīte, J.Sergejevs,
L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
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1.
Noteikt, ka ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt
savas pamatvajadzības, ir tiesības saņemt pabalstu krīzes situācijā Covid-19 radītu
apstākļu dēļ līdz trīs mēnešiem šādā apmērā:
1.1.EUR 80,00 personai un EUR 80,00 katrai apgādībā esošai personai
mēnesī, ja ģimenē viena darbspējīgā persona ir zaudējusi ienākumus;
1.2.EUR 80,00 mēnesī katram ģimenes loceklim, ja visas ģimenē esošās
darbspējīgās personas ir zaudējušas ienākumus.
2.
Lēmuma 1.punktā noteikto pabalstu var saņemt Inčukalna novadā deklarētās
personas, kuras nonākušas īslaicīgās grūtībās Covid-19 radītu apstākļu dēļ, šādā
kārtībā:
2.1.Pabalsta saņemšanai persona iesniedz iesniegumu Inčukalna novada
Sociālajā dienestā ne vēlāk kā viena mēneša laikā, skaitot no dienas, kurā
personai radusies krīzes situācija un kuram pievienoti dokumenti vai
informācija par apstākļiem, kas radījuši personas nonākšanu krīzes
situācijā Covid-19 radītu apstākļu dēļ;
2.2.Pēc iesnieguma saņemšanas Sociālais dienests izvērtē personas krīzes
situācijas apstākļus un tā ietekmi uz personas spējām nodrošināt sev un
saviem ģimenes locekļiem pamatvajadzības, nepieciešamības gadījumā
pieprasot personai papildus pamatojošos dokumentus;
2.3.Lēmumu par pabalstu krīzes situācijā vai atteikumu to piešķirt Sociālais
dienests pieņem piecu darba dienu laikā pēc personas iesnieguma un
nepieciešamo dokumentu saņemšanas;
2.4.Pabalsta saņēmējs vienas darba dienas laikā informē Sociālo dienestu par
pārmaiņām krīzes situācijā, kas ietekmē tiesības uz šo pabalstu;
2.5.Sociālais dienests ir tiesīgs Lēmuma 2.1.punktā minētos dokumentus vai
informāciju pieprasīt lēmuma saņēmējam atkārtoti gadījumā, ja pabalsta
izmaksa ilgst vairāk kā vienu mēnesi;
2.6.Sociālais dienests pabalstu pārtrauc izmaksāt brīdī, kad iestājušies apstākļi,
kuru dēļ pārtraucama pabalsta izmaksa.
3.
Pabalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt nepamatoti saņemto pabalstu, ja
Sociālais dienests konstatē, ka attiecīgais pabalsts ir nepamatoti izmaksāts pabalsta
saņēmēja vainas dēļ, viņam sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai arī
nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo pabalstu.
4.
Lēmums piemērojams ar 2020.gada 22.martu un ir spēkā laikā, kamēr visā
valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, kā arī vienu
kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.
5.
Noteikt, ka par lēmuma izpildi ir atbildīgs Inčukalna novada Sociālais
dienests.
Izpilddirektora p.i. J. Jakubovska atskaite
1.turpinās darbi Cīruļu ielā , Inčukalnā;
2.gandrīz pabeigti bruģēšanas darbi pie Vangažu kultūras nama;
3.plānotie darbi rit pēc grafika.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja K. Spravņika atskaite
1.noslēdzies iepirkums par Inčukalna pamatskolu;
2.atvērts iepirkums par atkritumu apsaimniekošanu, vienam no pretendentiem nosūtīta
vēstule;
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3.tuvākajās dienās beigsies iepirkumu pārsūdzēšanas termiņš teritorijas uzkopšanas,
veselības apdrošināšanas un vispārējā vienošanās par būvuzraudzību iepirkumu
procedūrām.
4.izsludināts iepirkums par Vangažu kultūras nama un Vangažu vidusskolas
remontdarbiem.
Sēdi slēdz plkst. 15.00
Sēdes vadītājs

A.NALIVAIKO

Protokolēja

L.SĪKA

Saskaņots ar juridiskās daļas
Vadītāju Vidagu Daniševsku
2020.gada 21.aprīlī

20

