BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
27.06.2019. plkst.16.00
SĒDES DARBA KĀRTĪBA
1. Par izmaiņām deputātu sastāvā.
2. Informācija starpsēžu laikā.
3. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Brocēnu novada pašvaldības 28.03.2019. saistošajos
noteikumos Nr.2 „Brocēnu novada 2019.gada plānotie budžeta ieņēmumi un izdevumi””
apstiprināšanu.
4. Par precizētu saistošo noteikumu Nr.3 „Par pabalstiem bārenim un bērnam, kurš palicis bez
vecāku gādības, pēc pilngadības sasniegšanas” pieņemšanu.
5. Par precizētu saistošo noteikumu Nr.4 „Par pabalstiem audžuģimenei” pieņemšanu.
6. Par precizētu saistošo noteikumu Nr. 5 „Par papildu materiālo palīdzību Brocēnu novadā”
pieņemšanu.
7. Par Brocēnu novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu.
8. Par Brocēnu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Brocēnu Siltums” 03.10.2018.
dalībnieka lēmuma nr. 2018/04 1. punkta atcelšanu.
9. Par Brocēnu ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu saskaņošanu.
10. Par Remtes ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu saskaņošanu.
11. Par Grozījumiem Brocēnu novada pašvaldībā strādājošo Darba samaksas un sociālo garantiju
nolikumā.
12. Par Brocēnu novada pašvaldības 2018. gada publiskā pārskata izskatīšanu.
13. Par projekta “IKT Brocēnos” realizāciju.
14. Par Blīdenes kultūras nama maksas pakalpojumu cenrādi.
15. Par PII “Mūsmājas” maksas pakalpojumu cenrādi.
16. Par grozījumu Brocēnu kultūras un izglītības centra maksas pakalpojumu cenrādī.
17. Par Remtes kultūras nama maksas pakalpojumu cenrādi.
18. Par Gaiķu Tautas nama maksas pakalpojumu cenrādi.
19. Par pašvaldībai īpašumā esošās zemes nomu Vitai Ķezberei Brocēnos.
20. Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu Annai Matvijukai Remtes pagastā.
21. Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu Arnim Zīlem Remtes pagastā.
22. Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu Arkādijam Kulačkovskim Blīdenes pagastā
23. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu un lietošanas mērķa noteikšanu Blīdenes pagastā.
24. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ”Mērnieki”, Gaiķu pagasts, Brocēnu novads.
25. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Ezera iela 1, Blīdene, Blīdenes pagasts,
Brocēnu novads.
26. Par zemes gabala atdalīšanu no pašvaldībai piekritīgā zemes gabala „Nomas zemes” Brocēnos.
27. Par Brocēnu novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa ,,Vīnkalni”-1, Remtes pagastā, Brocēnu
novadā nodošanu publiskai atsavināšanai.
28. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu ,,Muižciema karjers”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā
nodošanu publiskai atsavināšanai.
29. Par K.Maslovskas iesnieguma izskatīšanu.
30. Par projekta “Ezeru pārvaldības un apsaimniekošanas uzlabošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā”
līdzfinansējuma un finanšu plūsmas nodrošinājumu.
31. Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei SIA “Jaunkori”.
32. Par A.Tiļļas iesnieguma izskatīšanu par finanšu līdzekļu piešķiršanu.
33. Par dzīvokļa izīrēšanu E.Brazdovskai.
34. Par dzīvokļa izīrēšanu R.Laurinam.
35. Par E. Poļa uzņemšanu pirmās kārtas dzīvokļu izīrēšanas palīdzības reģistra grupā.
36. Par dzīvokļa izīrēšanu E.Polim.

