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2021. gads


Grozījumi Inčukalna novada domes 2019.gada 22.maija noteikumos Nr.2/2019 “Inčukalna novada bibliotēkas lietošanas

noteikumi”





Par Inčukalna novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu 



Grozījumi Inčukalna novada domes 2019. gada 20. novembra saistošajos noteikumos Nr. 12/2019 „Sociālā palīdzība Inčukalna

novadā trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām)”





Grozījumi Inčukalna novada domes 2019. gada 20. novembra saistošajos noteikumos Nr. 14/2019 „Pašvaldības pabalsti bārenim un

bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās Inčukalna
novadā”





Par kārtību, kādā Inčukalna novada dome piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā un uzturēšanā 



Grozījumi Inčukalna novada domes 2019.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.12/2019 “Sociālā palīdzība Inčukalna novadā

trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām”





Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.21/2020 “Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” 



Par Inčukalna novada administratīvās teritorijas teritoriālā iedalījuma vienību Vangažu pilsēta un Inčukalna pagasts robežu

noteikšanu



2020. gads


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



Grozījumi Inčukalna novada domes 2015.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2015 „Par atkritumu apsaimniekošanu

Inčukalna novadā”





Grozījumi Inčukalna novada domes 2019.gada 16.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9/2019 „Par kārtību, kādā saskaņojama

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta Inčukalna novada teritorijā”







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”





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”



Grozījumi Inčukalna novada domes 2011.gada 18.maija saistošajos noteikumos Nr. 10/2011 „Par ielu tirdzniecības kārtību Inčukalna

novadā”







Grozījumi Inčukalna novada domes 2010.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr. 15/2010 „Inčukalna novada teritorijā esošo

kapu uzturēšanas un darbības noteikumi”



Grozījumi Inčukalna novada domes 2012.gada 18.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 „Par sabiedrisko kārtību Inčukalna

novadā”





Grozījumi Inčukalna novada domes 2010.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr. 13/2010 „Inčukalna novada transporta būvju

aizsardzības noteikumi”





Grozījumi Inčukalna novada domes 2013.gada 16.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 28/2013 „Par Inčukalna novada pašvaldības

nodevām”







Grozījumi Inčukalna novada domes 2010.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr. 16/2010 „Par personu, kurām nepieciešama

palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas kārtību”





Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Inčukalna novadā 



Saistošie noteikumi Nr.16/2020 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 15/2029 “Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu

2020.gadam””





Grozījumi Inčukalna novada domes 2009.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr. 17/2009 “Par atvieglojumu piešķiršanu

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”





Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2021. gadam 

2019. gads


Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2019. gadam 



Grozījumi Inčukalna novada domes 2015.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna

novadā”





Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Inčukalna novadā 



Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību Inčukalna novada pašvaldībā 



Grozījumi Inčukalna novada pašvaldības 2018.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 “Sociālie pakalpojumi Inčukalna

novadā”





Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās Inčukalna novadā 



Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta Inčukalna novada teritorijā 



Grozījumi Inčukalna novada domes 2013.gada 16.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 28/2013 „Par Inčukalna novada pašvaldības

nodevām”





Sociālā palīdzība Inčukalna novadā trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām 



Pašvaldības pabalsti Inčukalna novadā, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus 



Pašvaldības pabalsti bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes

aprūpes beigšanās Inčukalna novadā





Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2020. gadam 



Nolikums par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā 



Grozījumi Inčukalna novada domes 2019. gada 22. maija saistošajos noteikumos Nr. 4/2019 „Par decentralizēto kanalizācijas

pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību Inčukalna novada pašvaldībā”



Grozījumi Inčukalna novada domes 2018.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr. 4/2018 „Par mājas dzīvnieku turēšanu

Inčukalna novadā”







Grozījumi Inčukalna novada domes 2017. gada 20. septembra saistošajos noteikumos Nr. 9/2017 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības

pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Inčukalna novadā”



2018. gads


Par pašvaldības aģentūras "Sociālās aprūpes mājas ”Gauja”" maksas pakalpojumiem 



Sociālie pakalpojumi Inčukalna novadā



Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2015.gada18.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna

novadā”







Par mājas dzīvnieku turēšanu Inčukalna novadā 



Par lokālplānojumu nekustamajā īpašumā Gaujaslīču ielā 6, Gaujā, Inčukalna novadā 



Grozījumi Inčukalna novada domes 2013.gada 16.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 28/2013 „Par Inčukalna novada pašvaldības

nodevām”



Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2015.gada18.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna

novadā”







Par grozījumu 2017.gada 19.jūlija Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 7/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa

piemērošanu Inčukalna novadā”





Par grozījumiem 2012.gada 21.marta Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 5/2012 „Inčukalna novada pašvaldības

palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”





Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2009.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr. 17/2009 „Par atvieglojumu

piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”

2017. gads





Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2015.gada18.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna

novadā”





Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2015.gada18.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna

novadā”





Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Inčukalna novadā 



Grozījumi Inčukalna novada domes 2009. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 17/2009 „Par atvieglojumu piešķiršanu

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”





Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Inčukalna novadā 



Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2015.gada18.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna

novadā”



2016. gads


Par grozījumiem 2015.gada 18.februāra Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna

novadā”





Par kārtību, kādā Inčukalna novada pašvaldība sedz pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei 



Par grozījumiem 2015.gada 26.marta Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 4/2015 „Kārtība, kādā Inčukalna novada

pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju„



Par grozījumiem 2015.gada 29.decembra Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 „Par Inčukalna novada

pašvaldības budžetu 2016. gadam”





Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2015.gada18.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna

novadā”





Par grozījumiem 2015.gada 26.marta Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 4/2015 „Kārtība, kādā Inčukalna novada

pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju„





Saistošie noteikumi Nr.8/2016 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu

2016. gadam””







“Lokālplānojuma nekustamā īpašuma "Gaujaskrasti" (kadastra numurs 8064 002 0596) Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa



2015. gads


Sociālā palīdzība Inčukalna novadā



Par atkritumu apsaimniekošanu Inčukalna novadā 



Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2015. gadam 



Kārtība, kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju 





Par grozījumiem 2015.gada 26.marta Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 4/2015 „Kārtība, kādā Inčukalna novada

pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”





Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumiem Inčukalna novada administratīvajā teritorijā 



Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu zemei un dzīvojamo māju palīgēkām Inčukalna novadā



Par grozījumiem 2015.gada 18.februāra Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna

novadā”



2014. gads


Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2014. gadam 



Grozījumi 2013.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2013 „Par sociālajiem pakalpojumiem Inčukalna novada

pašvaldībā”





Grozījumi 2014.gada 30.janvāra Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 „Par Inčukalna novada pašvaldības

budžetu 2014.gadam”





Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 17/2009 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem” 



Par pašvaldības aģentūras "Sociālās aprūpes mājas ”Gauja”" maksas pakalpojumiem 



Grozījumi 2010.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr. 16/2010 “Par personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa

jautājumu risināšanā, reģistrācijas kārtību



Grozījumi 2010.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr. 16/2010 “Par personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa

jautājumu risināšanā, reģistrācijas kārtību







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”





Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2014. gadam 



Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 28/2013 „Par Inčukalna novada pašvaldības nodevām” 



Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2014. gadam” 



Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu dzīvojamo māju palīgēkām Inčukalna novadā 

2013. gads


Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2013. gadam 



Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 17/2009 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem” 



Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.3/2013 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2013. gadam” 



Grozījumi Inčukalna novada domes 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”





Par Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko

daļu





Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.3/2013 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2013. gadam” 



Par grozījumiem Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 12/2013 „Par neapbūvēta zemesgabala (ZLM - mazdārziņi)

nomas maksas aprēķināšanas kārtību”





Par grozījumiem Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 „Par sabiedrisko kārtību Inčukalna novadā” 



Par grozījumiem Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 18/2009 „Par topogrāfiskās informācijas aktualizācijas un

izpildshēmu uzmērīšanas kārtību Inčukalna novadā”



Par grozījumiem Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 13/2010 „Inčukalna novada transporta būvju aizsardzības

noteikumi”







Par grozījumiem Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 5/2012 „Inčukalna novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas

kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”



Par grozījumiem Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 14/2010 „Par teritorijas labiekārtošanu un kopšanu, būvju

uzturēšanu un apstādījumu aizsardzību Inčukalna novadā”







Par grozījumiem Inčukalna novada domes 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”





Par grozījumiem Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 15/2010 „Inčukalna novada teritorijā esošo kapu uzturēšanas

un darbības noteikumi”





Par Inčukalna novada pašvaldības nodevām



Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.3/2013 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2013. gadam” 



Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.3/2013 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2013. gadam” 



Vangažu pilsētas normatīvie akti (2009.-2012. gads)
Skatīt vairāk

https://www.ropazi.lv/lv/vangazu-pilsetas-normativie-akti

