BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
27.08.2020. plkst.16.00
SĒDES DARBA KĀRTĪBA
1. Informācija starpsēžu laikā.
2. Par saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Brocēnu novada pašvaldības 09.01.2020. saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par Brocēnu novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu.
3. Par finanšu līdzekļu ieguldījumu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs"
pamatkapitālā.
4. Par SIA “Saldus medicīnas centrs” nekustamā īpašuma iznomāšanas kārtības saskaņošanu.
5. Par Brocēnu vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādi.
6. Par Brocēnu novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Krasta iela 34, Brocēnos, Brocēnu
novadā nodošanu publiskai atsavināšanai.
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Karjeras Zvirbuļi”, Cieceres pag., atsavināšanu.
8. Par Brocēnu novada pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības, kas atrodas nekustamā īpašumā “Pie
Birzītēm”, Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā nodošanu publiskai atsavināšanai.
9. Par pašvaldības autonomo funkciju deleģēšanu biedrībai un pašvaldības mantas piešķiršanu
bezatlīdzības lietošanā.
10. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Brocēnu sporta centrs” pašvaldības kapitāla daļu pārdošanu.
11. Par biedrības ”Laikavots” projekta ”Ūdensrozes stāsts Blīdenē” līdzfinansējumu.
12. Par Brocēnu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amatu kataloga apstiprināšanu.
13. Par Brocēnu novada pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības, kas atrodas nekustamā īpašumā
“Jaunziediņi”, Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā nodošanu publiskai atsavināšanai.
14. Par Brocēnu novada pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības, kas atrodas nekustamā īpašumā
“Imantu zeme”, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā nodošanu publiskai atsavināšanai.
15. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Kundera iela 3, Blīdenē, pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
16. Par finansējuma piešķiršanu pedagogu materiālajai stimulēšanai.
17. Par adreses “Kalnsētu garāžas 2k-3” piešķiršanu Cieceres pagastā.
18. Par adreses “Ripas” piešķiršanu Cieceres pagastā.
19. Par pašvaldībai īpašumā esošās zemes nomu Viktoram Ivanovam Brocēnos.
20. Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu Aldim Veiķeniekam Brocēnos.
21. Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu biedrībai “Laikavots” Blīdenē.
22. Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu Jānim Kampenusam Brocēnos.
23. Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu Marijai Korickai Brocēnos.
24. Par zemes gabala atdalīšanu no pašvaldībai piekritīgā zemes gabala „Pumpuļi 1”, Emburga, Cieceres
pagasts, Brocēnu novads.
25. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ”Rugāji”, Gaiķu pagasts, Brocēnu novads.
26. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma ”Dūzēni”, Kalnsētas, Cieceres
pagasts, Brocēnu novads zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8425 004 0017.
27. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma ”Dūzēni”, Kalnsētas, Cieceres
pagasts, Brocēnu novads zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8425 004 0265.
28. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ”Edži”, Cieceres pagasts,
Brocēnu novads.
29. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgā zemes vienībā “Ziediņi” un ”Jaunziediņi” Blīdenes
pagastā.
30. Par grozījumu 2020.gada 25.jūnija lēmumā Nr.11, 18.§ ”Par zemes gabala atdalīšanu no pašvaldībai

piekritīgā zemes gabala ”Garāžas”, Brocēni, Brocēnu novads”.
31. Par adreses ”Dūrmuiža” piešķiršanu Blīdenes pagastā.
32. Par Saldus novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam izstrādes uzsākšanu.
33. Par nekustamo īpašumu ”Purenes” un ”Lielpurenes” Brocēni, Brocēnu novads apvienošanu.
34. Par atbalstu individuālajam sportistam D.Volkovam.
35. Par grozījumu noteikumos “Par finansējuma piešķiršanu individuālo sportistu, sporta komandu
dalībnieku un sporta komandu atbalstam” apstiprināšanu.
36. Par grozījuma Gaiķu pamatskolas nolikumā apstiprināšanu.
37. Par izmaiņām metodisās apvienības komisijas sastāvā.
38. Par R. Medveckas uzņemšanu vispārējās palīdzības reģistra grupā.
39. Par dzīvokļa izīrēšanu R. Medveckai.
40. Par veselības veicināšanas koordinatora apstiprināšanu.
41. Par grozījumiem sociālās aprūpes centra “Atpūtas” nolikumā.

