BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
25.04.2019. plkst.16.00
SĒDES DARBA KĀRTĪBA
1. Informācija starpsēžu laikā.
2. Par grozījumiem Brocēnu novada pašvaldības 25.08.2016. domes lēmumā Nr.18, 5.§ “Par SIA
“Brocēnu ceļš” piedāvāto pakalpojumu Leibu, Braku, Ezermaļu, Dzirnieku, Biļļu un Purvakroga
kapos cenrāža apstiprināšanu”.
3. Par Brocēnu novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Ezera iela 10, Blīdenē,
Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā nodošanu atsavināšanai.
4. Par Brocēnu novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma ,,Mežs 3”, Cieceres pagastā,
Brocēnu novadā nodošanu publiskai atsavināšanai.
5. Par Brocēnu novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma ,,Mežs 9”, Cieceres pagastā,
Brocēnu novadā nodošanu publiskai atsavināšanai.
6. Par Brocēnu novada pašvaldībai piederošo kapitāldaļu paketes atsavināšanu par labu
kapitālsabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Viduskurzemes AAO”.
7. Par telpu Brocēnu novadā, Brocēnos, Skolas ielā 17 – N602 nodošanu iznomāšanai.
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
9. Par Brocēnu novada pašvaldības Darba kārtības noteikumu apstiprināšanu.
10. Par Medību koordinācijas komisijas sastāva apstiprināšanu.
11. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamā īpašuma ”Perspektīvā apbūves zeme”, Brocēni,
Brocēnu novads, kadastra Nr.8405 004 0103 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8405 004
0166.
12. Par grozījumiem 2019.gada 18.marta lēmumā Nr.3, 1.§ “Par projekta “Lauku grants ceļu pārbūve
uzņēmējdarbības attīstībai Brocēnu novada Blīdenes un Gaiķu pagastos” pieteikumu”.
13. Par noteikumu „Brocēnu novada vispārizglītojošo skolu skolēnu un pedagogu apbalvošanas
kārtība” pieņemšanu.
14. Par nosaukuma un adreses maiņu Gaiķu pagastā.
15. Par pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz Brocēnu novada pašvaldības
vārda.
16. Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu Ivaram Groskopam Cieceres pagastā.
17. Par biedrības “VK Saldus” projekta “Pludmales volejbola sacensību attīstība Cieceres ezera
pludmalē 2019.gadā” līdzfinansējuma apstiprināšanu.
18. Par biedrības “Brocēnu hokeja klubs” projekta “Futbols ir forša spēle II” līdzfinansējuma
apstiprināšanu.
19. Par biedrības “AKVA VITAMĪNS” projekta “Atklātā ūdens peldēšanas sacensības Ciecernieks”
līdzfinansējuma apstiprināšanu.
20. Par biedrības “AKVA VITAMĪNS” projekta “Dziļās muskulatūras stiprināšana un vingrošana uz
”SUP” dēļiem Brocēnu pilsētas atklātajā pludmalē” līdzfinansējuma apstiprināšanu..
21. Par biedrības “VK Saldus” projekta “Apgūsti pludmales volejbolu Brocēnos” līdzfinansējuma
apstiprināšanu.
22. Par biedrības “CSK Kurzemnieks” projekta “Grieķu - romiešu cīņas vasaras dienas nometne bērniem
un jauniešiem” līdzfinansējuma apstiprināšanu.
23. Par biedrības “CSK Kurzemnieks” projekta “CSK Kurzemnieka kauss - pludmales volejbolā”
līdzfinansējuma apstiprināšanu.
24. Par biedrības “CSK Kurzemnieks” projekta “Pludmales cīņas Brocēnos 2019” līdzfinansējuma
apstiprināšanu.
25. Par biedrības “Bībeles draugu līga” projekta “Vasarnīca” līdzfinansējuma apstiprināšanu.
26. Par biedrības “Ideju kalve” projekta “NĀC CIEMOS!” līdzfinansējuma apstiprināšanu.
27. Par biedrības “Imulas Senleja” projekta “Latvju rakstu zīmes Gaiķu pagastā” līdzfinansējuma
apstiprināšanu.
28. Par biedrības “Kamols” projekta “Angļu valoda - logs uz pasauli” līdzfinansējuma apstiprināšanu.
29. Par biedrības “Kamols” projekta “Solis augšup” līdzfinansējuma apstiprināšanu.

30. Par biedrības “Ligzda” projekta “Dienas nometne ”Esi drošs un atbildīgs Brocēnos!” 1.daļa”
līdzfinansējuma apstiprināšanu.
31. Par biedrības “Ligzda” projekta “Dienas nometne ”Esi drošs un atbildīgs Brocēnos!” 2.daļa”
līdzfinansējuma apstiprināšanu.
32. Par biedrības “Mantinieki” projekta “Lielformāta spēles” līdzfinansējuma apstiprināšanu.
33. Par biedrības “PĒDAS” projekta “No saknēm līdz debesīm” līdzfinansējuma apstiprināšanu.
34. Par biedrības “Saldus saulesstīga” projekta “Ejam visi laukā meklēt grāmatas plauktā” līdzfinansējuma
apstiprināšanu.
35. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Skudrītes”, Gaiķu
pagasts, Brocēnu novads.
36. Par adreses precizēšanu Blīdenes pagastā.
37. Par izmaiņām dzīvokļu jautājumu un deklarēšanās izvērtēšanas komisijas sastāvā.
38. Par dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
39. Par E. Brazdovskas uzņemšanu pirmās kārtas dzīvokļu izīrēšanas palīdzības reģistra grupā.
40. Par I. Kalnenieka uzņemšanu vispārējās palīdzības reģistra grupā.
41. Par dzīvokļa izīrēšanu R. Ozolai.
42. Par Z. Krastiņas uzņemšanu pirmās kārtas dzīvokļu izīrēšanas palīdzības reģistra grupā.
43. Par A. Dobeļa uzņemšanu kvalificētam speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas grupā.
44. Par dzīvokļa izīrēšanu A. Dobelim.

