APSTIPRINU:
Domes priekšsēdētājs
(personiskais paraksts)

J.Olmanis
09.12.2015.

DARBA KĀRTĪBA KOCĒNU NOVADA
DOMES SĒDEI Nr. 21
2015. gada 10. decembrī plkst. 15.00
INFORMĀCIJA (PREZENTĀCIJA) PAR DARBU 2015. GADĀ UN SĒŽU STARPLAIKĀ (Māris Permaņickis, Evija Nagle)
Nr.
p.k
1.

IZSKATĀMAIS JAUTĀJUMS

Ziņotājs

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībām „Mētras” un „Rasas”, Kocēnu novadā ,
Bērzaines pagastā
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai „Vējiņi”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā
Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes noteikšanu par pašvaldībai piekritīgu,
zemes nomas pirmtiesību noteikšanu un zemes nomas līgumu slēgšanu
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un zemes platības noteikšanu un zemes platības
precizēšanu
Par zemes vienību statusa noteikšanu un zemes vienību apvienošanu
Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Gaujas iela 8-2A, Vaidavā, Vaidavas
pagastā, Kocēnu novadā, atsavināšanu
Par nosacītās nomas maksas noteikšanu būvei “Pļavaskošas”, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā
Par nekustamā īpašuma nomas līguma pagarināšanu īpašumā “Kļavas”, Vaidavas pagastā,
Kocēnu novadā
Par nekustamā īpašuma telpu nomas līguma pagarināšanu īpašumā “Centrs (kūtiņas)”, Bērzaines
pagastā, Kocēnu novadā
Par izmaiņām Ārpus meža zemēm augošo koku ciršanai saņemto iesniegumu izskatīšanas
komisijas sastāvā
Par Kocēnu novada domes saistošo noteikumu Nr.___ „Par grozījumiem
Kocēnu novada domes 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2014 „Par materiālo
palīdzību Kocēnu novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu
Par sadarbību veselības veicināšanā
Par finansējuma piešķiršanu sportistu atbalstam (6)
Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Kocēnu novada domes priekšsēdētājam Jānim
Olmanim
Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniecei
Evijai Naglei
Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu bijušajai Dikļu pagasta padomes priekšsēdētājai Renātei
Zīderei
Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu bijušajai Kocēnu pagasta padomes priekšsēdētājai Skaidrītei
Vahitovai

D.Pētersone

Par Kocēnu novada domes saistošo noteikumu Nr.__/2015 “Par grozījumiem Kocēnu novada
domes 05.02.2015. Saistošajos noteikumos Nr.1/2015 “Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu
2015.gadam”apstiprināšanu
Par budžeta līdzekļu grozījumiem valdības funkciju ietvaros
Par finansējuma piešķiršanu projektora iegādei Kocēnu kultūras nama vajadzībām
Par maksas noteikšanu savstarpējiem norēķiniem par būvvaldes uzturēšanu
Par maksas noteikšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības pārvaldes uzturēšanu

S.Greka

24.
25.

Par finansējuma piešķiršanu Zilākalna pagasta pārvaldes ēkas jumta pārbūvei
Par uzsāktās dalības turpināšanu projekta “Gaujas Nacionālā parka teritorijas kā starptautiskā
tūrisma galamērķa atpazīstamības veidošanu” īstenošanā 2016. gadā

S.Greka
E.Nagle

26.

Par atbalstu sporta pulciņu darbībai

S.Greka

27.

Par Kocēnu novada domei piešķirtās valsts mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma 2016.gada
janvāra-augusta mēnešiem pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales kārtību
Par mērķdotācijas pārdali

S.Greka

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu (4)
Par papildu finansējuma piešķiršanu Kocēnu ciema Dārza ielas un Kalna ielas ceļa seguma
atjaunošanai
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2011.gada 18.maija sēdes Nr.7, 7.§ lēmumā “Par zemes
lietu komisijas izveidošanu un deleģējumu veikt atsevišķas pašvaldības funkcijas”
Par Kocēnu novada kultūras institūciju Amatiermākslas
kolektīvu vadītāju un speciālistu darbības atbalstu

S.Greka
S.Greka
S.Greka
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