BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
28.09.2017. plkst.16.00
SĒDES DARBA KĀRTĪBA
1. Par deputātu sastāva izmaiņām.
2. Informācija starpsēžu laikā.
3. Par Brocēnu novada pašvaldības 28.09.2017. saistošo noteikumu Nr. „Grozījumi Brocēnu novada
pašvaldības 19.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.3 „2017.gada plānotie budžeta ieņēmumi un
izdevumi”” apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr. “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Brocēnu
novadā” pieņemšanu.
5. Par saistošo noteikumu Nr. “Grozījumi Brocēnu novada domes 21.05.2008. saistošajos
noteikumos Nr.8 “Par papildus materiālo palīdzību Brocēnu novadā”” pieņemšanu.
6. Par noteikumu “Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītās
cenas apmēra noteikšana un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu ieskaitīšana budžetā”
apstiprināšanu.
7. Par precizētu saistošo noteikumu Nr. 15 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Brocēnu novadā” pieņemšanu.
8. Par projekta “Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība, 2.kārta” pieslēgumu nodrošinājuma plāna
apstiprināšanu.
9. Par pašvaldības izmaksu noteikšanu vienam izglītojamam Brocēnu novada izglītības iestādēs.
10. Par grozījumu apstiprināšanu Brocēnu novada izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu darba
samaksas un sociālo garantiju noteikumos.
11. Par Brocēnu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amatu kataloga apstiprināšanu.
12. Par grozījumiem Brocēnu novada pašvaldībā strādājošo Amatu katalogā.
13. Par pašvaldības mantas atsavināšanu – automašīnas HONDA HRV, reģistrācijas Nr.FP-638.
14. Par telpu pagrabstāvā Brocēnu novadā, Brocēnos, Lielcieceres ielā 6A, nodošanu iznomāšanai.
15. Par Brocēnu novada bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no amata.
16. Par izmaiņām Brocēnu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvā.
17. Par grozījumu Brocēnu novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanas nolikumā apstiprināšanu.
18. Par Brocēnu novada kultūras un izglītības centra nolikuma apstiprināšanu.
19. Par telpu Brocēnu novadā, Brocēnos, Skolas ielā 17 – N602 nodošanu iznomāšanai.
20. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu.
21. Par Gaiķu pagasta doktorāta izveidi.
22. Par grozījumiem 24.11.2016. lēmumā “Par PII “Mūsmājas” maksas pakalpojumu cenrādi”.
23. Par grozījumu 24.11.2016. apstiprinātajā Blīdenes kultūras nama maksas pakalpojumu cenrādī.
24. Par grozījumu 24.11.2016. apstiprinātajā Remtes kultūras nama maksas pakalpojumu cenrādī.
25. Par grozījumu 24.11.2016. apstiprinātajā Gaiķu tautas nama maksas pakalpojumu cenrādī.
26. Par Brocēnu vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādi.
27. Par atļauju Dailai Frīdmanei savienot amatu.
28. Par atļauju Dainai Gredzenai savienot amatu.
29. Par biedrības “Brocēnu kultūrvēsturiskais un muzikālais mantojums” projekta “Ziemas saulgriežu
vakarēšana Brocēnu novada Gaiķu pagastā” līdzfinansējuma apstiprināšanu.
30. Par biedrības “Gaiķu varavīksne” projekta “Apgūsti jaunas zināšanas!” līdzfinansējuma
apstiprināšanu.
31. Par biedrības “Gaiķu varavīksne” projekta “Gaiķa meklējumi” līdzfinansējuma apstiprināšanu.
32. Par biedrības “Ideju kalve” projekta “Sajūtas, ceļš uz laimi????” līdzfinansējuma apstiprināšanu.
33. Par biedrības “Laikavots” projekta “Āra trenažieru ierīkošana Blīdenes pagastā” līdzfinansējuma
apstiprināšanu.
34. Par biedrības “Mantinieki” projekta “Brocēnu nu Saldus novadu NVO festivāls” līdzfinansējuma
apstiprināšanu.
35. Par biedrības “Puķuzirnis Z” projekta “100 rokdarbi Latvijai” līdzfinansējuma apstiprināšanu.
36. Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu z/s “Līdumi” Blīdenes pagastā.

37. Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu Jeronimam Židonim Remtes pagastā.
38. Par adreses precizēšanu garāžai Brocēnos.
39. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Blaumaņa iela 1A, Lielciecere, Cieceres
pagasts, Brocēnu novads
40. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Aizgravas”, Gaiķu
pagasts, Brocēnu novads.
41. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Pakalni”, Emburga,
Cieceres pagasts, Brocēnu novads.
42. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma ”Kalnozoli”, Gaiķu pagasts, Brocēnu novads.
43. Par adrešu precizēšanu Emburgā, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā.
44. Par adreses piešķiršanu nedzīvojamām telpām Lielcieceres ielā 29, Brocēnos.
45. Par Uģa Štamera uzņemšanu vispārējās palīdzības reģistra grupā.
46. Par dzīvokļa izīrēšanu Uģim Štameram.
47. Par projekta “Pasākumi vietējās sabiedribas veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu
novadā” uzraudzības grupas izveidi.

