APSTIPRINU:
Domes priekšsēdētājs
(personiskais paraksts)

J.Olmanis
09.06.2015.

DARBA KĀRTĪBA KOCĒNU NOVADA
DOMES SĒDEI Nr. 13
2015. gada 11. jūnijā plkst. 15.00
Nr.
p.k
1.

IZSKATĀMAIS JAUTĀJUMS

Ziņotājs

Par Kocēnu novada domes 2014. gada 11. decembra sēdes lēmuma Nr. 375 (protokols
Nr.19, 8.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai „Šķesteri”, Kocēnu
pagastā, Kocēnu novadā”, atcelšanu
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai „Šķesteri”, Kocēnu pagastā, Kocēnu
novadā
Par nekustamā īpašuma „Mūrnieki”, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā, zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu SIA „Matadors” izbraukuma tirdzniecības
organizēšanai Kocēnu novada teritorijā
Par ielu tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA „Valmiermuižas pils” izbraukuma
tirdzniecības organizēšanai Kocēnu novada Vaidavas pagasta Vaidavā
Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošās ½ domājamās daļas no nekustamā īpašuma
„Baloži”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā atsavināšanu
Par atļaujas saņemšanu publiska pasākuma “Valmieras magnēts” rīkošanai Kocēnu
novadā
Par atļaujas saņemšanu publiska pasākuma“Sportlat Vaidavas triatlons” rīkošanai Kocēnu
novada Vaidavas pagastā
Par finansējumu sportam
Par krājumu pārdošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ
SAIMNIECĪBA”
Par atbalstu piešķiršanu Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādes 2015.gada 3.- 5.jūlijā
ietvaros

D.Pētersone

12.

Par galvojumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”
aizņēmuma saņemšanai projektu realizācijai

S.Vantere

13.

Par papildu finansējuma piešķiršanu skolēnu nodarbinātības pasākumu ietvaros

S.Vantere

14.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Kocēnu pamatskolas tautas deju kolektīva “Saulīte”
darbības nodrošināšanai, gatavojoties Vispārējiem skolēnu dziesmu un deju svētkiem

S.Vantere

15.

Par atvaļinājuma piešķiršanu Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniecei Evijai
Naglei

S.Vantere

16.

Par Kocēnu novada domes 2011.gada 7.septembra lēmuma „Par dienesta automašīnu
piešķiršanu darba pienākumu nodrošināšanai un autostāvvietu noteikšanu” (protokols
Nr.12, 4.§) grozījumiem

S.Vantere

17.

Par ERAF projekta “Ģimenes ārsta pieejamības uzlabošana Kocēnu novada Dikļos”
priekšfinansējuma piešķiršanu

S.Vantere

18.

Par iesnieguma izskatīšanu par finanšu līdzekļu piešķiršanu

S.Vantere

19.

Par grozījumiem Kocēnu novada domes 30.04.2015. lēmumā Nr. 162 “Par siltummezgla
ekspluatācijas maksas noteikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām”
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”
pamatkapitāla palielināšanu
Par dalību Vidzemes tūrisma asociācijas projekta “GreenWays Outdoor” aktivitātēs

S.Vantere

2.
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20.
21.

D.Pētersone
D.Pētersone
D.Endzeliņš
D.Endzeliņš
D.Endzeliņš
J.Dainis
J.Dainis
J.Dainis
S.Vantere
S.Vantere

S.Vantere
E.Nagle

22.

Par Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera projekta aktivitātes “Enter Kids/Family”
priekšfinansējumu un aktivitāšu nodrošināšanu

E.Nagle

23.

Par Kocēnu novada domes iesaistīšanos „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs” īstenošanā

E.Nagle

24.

Par papildinājumu Kocēnu novada domes 2013.gada 8.augusta sēdes lēmumā Nr.11 (10.§)
“Par atļauju Jānim Olmanim savienot Kocēnu novada domes priekšsēdētāja amatu ar
citiem amatiem”

E.Nagle

25.

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī

S.Bračka

