APSTIPRINU:
Domes priekšsēdētājs
(personiskais paraksts)

J.Olmanis
17.03.2015.

DARBA KĀRTĪBA KOCĒNU NOVADA
DOMES SĒDEI Nr. 5
2015. gada 19. martā plkst. 15.00
Nr.
p.k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Izskatāmais jautājums
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībām „Silmači” un „Noras”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā
Par nosaukuma maiņu
Par Kocēnu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 8/2010 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Kocēnu novadā” termiņa pagarinājumu
Par Kocēnu novada domes finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa nolikuma
2015. gadam un konkursa komisijas sastāva apstiprināšanu
Par projektu pieteikumu konkursa izsludināšanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai novada
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Par projekta iesniegumu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada pašvaldības
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” iesniegšanu
Par projekta iesniegumu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada Vaidavas
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” iesniegšanu
Par Valmieras rajona sieviešu apvienības rīkotās Vasaras nometnes atbalstīšanu
Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases noteikšanu un apstiprināšanu vasaras sezonai
Par precizējumiem Kocēnu novada domes 2014. gada 2. oktobra saistošajos noteikumos Nr.12/2014
“Par kārtību, kādā izmantojami un apsaimniekojami publiskā lietošanā esošie ūdeņi un to krasti
Kocēnu novadā”
Par dzīvojamās telpas īres līguma pārtraukšanu sociālajā dzīvoklī
Par dzīvojamās telpas piešķiršanu sociālajā dzīvoklī
Par papildfinansējuma piešķiršanu Jaunburtnieku pamatskolai remontmateriālu iegādei
Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Kocēnu novada domes priekšsēdētājam Jānim
Olmanim
Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” darba samaksas nolikuma apstiprināšanu

Ziņotājs
D.Pētersone
D.Pētersone
E.Nagle
E.Nagle
E.Nagle
E.Nagle
E.Nagle
E.Nagle
M.Permaņickis
D.Endzeliņš
S.Eglīte
S.Eglīte
S.Greka
S.Greka
M.Heinols

Papildu jautājumi:
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Par Kocēnu novada pašvaldības SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” amatu saraksta
apstiprināšanu
Par grozījumiem Kocēnu novada domes amatu sarakstā
Par Kocēnu novada domes Atlīdzības un sociālo garantiju nolikuma grozījumiem
Par Īpašuma apsaimniekošanas daļas nolikuma apstiprināšanu
Par Kocēnu novada pašvaldības nedzīvojamās telpas – garāžas „Krasta iela 2”,Rubenē, Kocēnu
pagastā, Kocēnu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par Kocēnu novada pašvaldības nedzīvojamās telpas – garāžas „Ķimenēs, Dikļu pagastā,
Kocēnu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par komandējumu uz Visbiju (Zviedrija) sadarbības ietvaros

M.Heinols
S.Greka
S.Greka
S.Greka
D.Endzeliņš
D.Endzeliņš
S.Greka

