APSTIPRINU:
Domes priekšsēdētājs
(personiskais paraksts)

J.Olmanis
19.04.2016.

DARBA KĀRTĪBA KOCĒNU NOVADA
DOMES SĒDEI Nr. 6
2016. gada 21. aprīlī plkst. 15.00
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IZSKATĀMAIS JAUTĀJUMS
Par nekustamā īpašuma „Ražotne”, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma „Vītoli”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā, zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai „Robiņi”, Kocēnu pagastā, Kocēnu
novadā
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai „Burtnieki”, Kocēnu pagastā, Kocēnu
novadā
Par nekustamā īpašuma „Burtnieki”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, sadalīšanu un
nosaukuma maiņu
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Lielantoni”,
Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā
Par latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu 2016. - 2022. gadam
Par publisko ūdeņu - Rāķa ezera un Dauguļu Mazezera nodošanu apsaimniekošanā
Par projektu pieteikumu konkursa izsludināšanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai
novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2016.gada 17.marta lēmumā Nr.59 (protokols Nr.5,
5.§) “Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Smēdes māja”-2,
Bērzainē, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā, atsavināšanu
Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības
“Jaunaudzes”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā atsavināšanu
Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Nr.19
Kultūras ielā 19, Zilākalnā, Zilākalna pagastā,Kocēnu novadā, atsavināšanu
Par nomas tiesību izsoles organizēšanu būvei “Pļavaskošas”, Vaidavas pagastā, Kocēnu
novadā
Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu Cēsu pilsētas Jansones individuālajam uzņēmumam
izbraukuma tirdzniecības organizēšanai Kocēnu novada teritorijā
Par Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba laiku vasaras periodā
Par atļaujas saņemšanu publiska pasākuma motosporta sacensību „Superkauss”
rīkošanai Kocēnu novada Kocēnu pagasta „Vīteļu” mototrasē
Par Kocēnu pagasta 1. bibliotēkas darba laika maiņu
Par Vaidavas bibliotēkas nolikuma un lietošanas noteikumu apstiprināšanu
Par atbalstu “Kora “Imera” voklālās grupas” izveidei Kocēnu kultūras namā
Par finansiālu atbalstu Dikļu KTIC folkloras kopas “Endzelīte” un Kocēnu kultūras nama
vidējās paaudzes deju kolektīva “Savieši” dalībai Starptautiskajā Folkloras festivālā Prāgā
Par Kocēnu novada domes 2015. gada pārskata apstiprināšanu
Par papildfinansējuma piešķiršanu Vaidavas pagasta bibliotēkas apsardzes sistēmas
renovācijai
Par naudas balvu piešķiršanu
Par Kocēnu novada domes 30.04.2016. sēdes lēmuma “Par mantas nodošanu bezatlīdzības
lietošanā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”
grozījumiem
Par finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Ābeles” dzīvokļu īrnieku
ūdensapgādes nodrošināšanai
Par lēmuma – izpildrīkojuma par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma
naudas piedziņu bezstrīda kārtībā pieņemšanu
(2)
Par Kocēnu novada domes Saistošo noteikumu Nr..../2016 “Grozījumi 2014. gada 10. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā”” apstiprināšanu
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29.

Par projekta iesnieguma “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība
Kocēnu novada Kocēnu pagasta, Kocēnos” sagatavošanu un iesniegšanu 3.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicinot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmumu vajadzībām" ietvaros

S.Greka
E.Nagle

30.

Par komunālo maksājumu kavējuma naudas dzēšanu

D.Endzeliņš

31.

Par kravas automašīnas MAN 17.232 (reģistrācijas numurs HL8242) pārdošanu par brīvu
cenu

D.Endzeliņš

