
Inčukalna novada domes sēde 2020.gada 18.martā 

plkst.14.00. Vangažos, Meža ielā 1 
 

 

Darba kārtība: 

I.Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā 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 I.Bernats). 

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. 

11. Par piekrišanu Stopiņu novada pašvaldībai piederošos 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 atskaite 

Komisijas priekšsēdētāju atskaite par komisiju darbu. 
 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                           A.NALIVAIKO 


