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Informācija starpsēžu laikā.
Par SIA “Brocēnu Siltums” gada pārskatu.
Par Brocēnu novada pašvaldības 2019.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu.

Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Brocēnu novada pašvaldības 09.01.2020. saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par Brocēnu novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu.

5. Par Brocēnu novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma ,,D/s Kurmis dārzs Nr.13”, Cieceres
pagastā, Brocēnu novadā nodošanu atsavināšanai.

6. Par Brocēnu novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma ,,Līči”, Blīdenes pagastā,
Brocēnu novadā nodošanu publiskai atsavināšanai.
7. Par Brocēnu novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņa pagarināšanu.
8. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Perspektīvā apbūves
zeme”, Brocēni, Brocēnu novads.
9. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma ”Pumpuļi 1”, Cieceres pagasts, Brocēnu novads.
10. Par adreses likvidēšanu Gaiķu pagastā.
11. Par adrešu likvidēšanu un jaunas adreses “Kalnliepas” pieškiršanu Cieceres pagastā.
12. Par pašvaldībai īpašumā esošās zemes nomu Aijai Ķēniņai Brocēnos.
13. Par pašvaldībai īpašumā esošās zemes nomu Līgai Krauzei Brocēnos.
14. Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu Artūram Fedotovam Brocēnos.
15. Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu Gunitai Dūklavai Remtes pagastā.
16. Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu Ģirtam Brucim Cieceres pagastā.
17. Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu Kitijai Griķei Remtes pagastā.
18. Par pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz Brocēnu novada pašvaldības
vārda.
19. Par Remtes evaņģēliski luteriskās draudzes projekta “Remtes baznīcai -240” līdzfinansējumu.
20. Par biedrības “Laikavots” projekta “Laipa uz pontoniem Dzirnavu ezerā” līdzfinansējumu.
21. Par biedrības “Latvijas Mazpulki” projekta “Latvijas patrioti 2020” līdzfinansējumu.
22. Par biedrības “Saldus pirts draugu apvienība “Saules slotas”” projekta “Veselīga dzīvesveida
festivāls “VIEGLU GARU”” līdzfinansējumu.
23. Par biedrības “Kursas vārti” projekta “Skaņas, dejas un uguns māksla dabā” līdzfinansējumu.
24. Par biedrības “Gaiķu varavīksne” projekta “Ceļojums pagātnē” līdzfinansējumu.
25. Par biedrības “Štābs” projekta “Supošana Gaiķu pagastā - 1” līdzfinansējumu.
26. Par biedrības “Štābs” projekta “Supošana Gaiķu pagastā - 2” līdzfinansējumu.
27. Par biedrības “Saldus saulesstīga” projekta “Uzdrīksties runāt!” līdzfinansējumu.
28. Par biedrības “CSK Kurzemnieks” projekta “CSK Kurzemnieka kauss – pludmales volejbolā”
līdzfinansējumu.
29. Par biedrības “Imulas Senleja” projekta “Vecsatiķu muižas avota labiekārtošana” līdzfinansējumu.
30. Par biedrības “Scripture Union Latvia” projekta “Sava Daba piedzīvojuma diena” līdzfinansējumu.
31. Par biedrības “VK Saldus” projekta “Volejbola treniņu efektivitātes celšana” līdzfinansējumu.
32. Par biedrības “AKVA VITAMĪNS” projekta “Atklātā ūdens peldēšanas sacensības ”Ciecernieks””
līdzfinansējumu.
33. Par biedrības “MX KUBA” projekta “Nacionālais kauss motokrosā 1.posms” līdzfinansējumu.
34. Par biedrības “CSK Kurzemnieks” projekta “Pludmales cīņas Brocēnos 2020” līdzfinansējumu.
35. Par biedrības “VK Saldus” projekta “Diena ar pludmales volejbolu” līdzfinansējumu.
36. Par Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto bērnu un jauniešu nometņu projektu finansējumu.
37. Par grozījumu īres līgumā.
38. Par dzīvokļa izīrēšanu.
39. Par valsts budžeta aizņēmuma pieprasījumu pašvaldības investīciju projektam “Brocēnu Kultūras un
izglītības centra ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana un teritorijas labiekārtojuma izbūve”.
40. Par valsts budžeta aizņēmuma pieprasījumu pašvaldības investīciju projektam “Pirmsskolas izglītības
iestādes “Mūsmājas” vienkāršota fasādes atjaunošana”.
41. Par grozījuma sociālās aprūpes centra “Atpūtas” maksas pakalpojumu cenrādī apstiprināšanu.
42. Par Brocēnu sporta kompleksa nekustamā īpašuma un kustamās mantas pirkuma darījumu.

