APSTIPRINU:
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

J.Olmanis
10.12.2014.

DARBA KĀRTĪBA KOCĒNU NOVADA
DOMES SĒDEI Nr. 19
2014. gada 11. decembrī plkst. 15.00
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Izskatāmais jautājums

Ziņotājs

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībām „Ozolu iela 2” un „Ozolu iela 2A”, Kocēnu
pagastā, Kocēnu novadā
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai „Lielgreiži”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā
Par nekustamā īpašuma „Kaņepītes”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam „Kalna Rūķi”, Kocēnu
pagastā, Kocēnu novadā
Par Kocēnu novada domei piekrītošās zemes vienības „Jaunaudzes”, Dikļu pagastā, Kocēnu
novadā, zemes robežu uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā, tirgus novērtējuma noteikšanu un
atsavināšanu
Par Kocēnu novada domei piekrītošā nekustamā īpašuma „Noriņas”, Bērzaines pagastā, Kocēnu
novadā, zemes robežu uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā, tirgus novērtējuma noteikšanu un
atsavināšanu
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai „Lejas Cipuļi”, Kocēnu pagastā, Kocēnu
novadā
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai „Šķesteri”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā

D.Pētersone

Par grozījumiem zemes dzīļu izmantošanas nomas līgumos
Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Vecpankas” – 4, Kocēnu pagastā,
Kocēnu novadā atsavināšanu
Par nekustamā īpašuma - „Makuļi”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, īpašuma kadastra Nr.9664
005 0078 nomas tiesību izsoles organizēšanu
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pārtraukšanu un jauna līguma slēgšanu
Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Smilgas”, Bērzaines pagastā,
Kocēnu novadā atsavināšanu
Par Kocēnu novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu
Par saistošo noteikumu Nr. /2014 „Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem
Kocēnu novadā” apstiprināšanu
Par Kocēnu novada domes saistošo noteikumu Nr.___/2014
“Grozījumi Kocēnu novada domes 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos
Nr.5/2014 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kocēnu novadā“ apstiprināšanu.
Par Kocēnu novada domes saistošo noteikumu Nr.___/2014 “Grozījumi Kocēnu novada domes
2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumosNr.6/2014 “Par materiālo atbalstu Kocēnu novada
iedzīvotājiem“ apstiprināšanu.
Par Kocēnu novada domes saistošo noteikumu Nr.___/2014 „Par dzīvokļa pabalstu bāreņiem pēc
pilngadības sasniegšanas Kocēnu novadā” apstiprināšanu
Par izmaiņu apstiprināšanu Kocēnu novada domes Sociālā dienesta struktūrā
Par dzīvojamās telpas piešķiršanu sociālajā dzīvoklī
Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem Kocēnu novada domes pamatbudžetā 2014. gadam”
apstiprināšanu
Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem Kocēnu novada domes speciālajā budžetā 2014. gadam”
apstiprināšanu
Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniecei Evijai
Naglei
Par atbalsta piešķiršanu par dalību starptautiskajās sacensībās orientēšanās sportā skriešanas un
velo disciplīnās

D.Endzeliņs
D.Endzeliņs

Par atbalsta piešķiršanu par dalību Baltijas čempionātā Lietuvā un Pasaules junioru čempionātā
Bulgārijā orientēšanās sportā
Par instrukcijas “Kocēnu novada domes budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un
kontroles kārtība” apstiprināšanu
Par iesnieguma izskatīšanu par PII „Auseklītis” telpu paplašināšanu
Par feldšeru-vecmāšu punktu maksas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
Par ilgtermiņa ieguldījuma izslēgšanu no bilances
Par ikmēneša pabalsta daļas izmaksu Renātei Zīderei
Par grozījumiem lēmumā par ikmēneša pabalsta daļas izmaksu Sk.Vahitovai
Par atbalstu pulciņu darbības nodrošināšanai
Par izmaksu noteikšanu izglītības pārvaldes darbības nodrošināšanai

S.Greka
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38.

Par izmaksu noteikšanu būvvaldes darbības nodrošināšanai
Par grāmatvedības darba organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu
Par darba samaksas nolikuma grozījumiem
Par Kocēnu novada domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku un deputātu darba samaksas
apstiprināšanu
Par komisijās strādājošo darba samaksu apstiprināšanu

39.

Par amatu saraksta apstiprināšanu jaunā redakcijā (saistībā ar minimālās algas paaugstināšanu)

S.Greka

40.

Par Kocēnu novada domes 2013.gada 12.decembra sēdes lēmuma Par sakaru pakalpojumu limitu
apstiprināšanu” (protokols Nr.17, 22.§) grozījumiem
Par komandējumu uz Helsinkiem (Somija), pārstāvot Entergauja galamērķi starptautiskajā tūrisma
izstādē „Matka”

S.Greka
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S.Greka

S.Greka

Papildu jautājumi:
42.
43.
44.
45.

Par Finanšu nodaļas nolikuma apstiprināšanu
Par lēmuma grozījumiem
Par finansējuma piešķiršanu
Par sadarbību Rubenes kultūrvēsturiskā centra ilgtspējīgai attīstībai

S.Greka
S.Greka
S.Greka
E.Nagle

46.

Par Kocēnu novada attīstības programmes 2014.-2020. gadam un Kocēnu novada attīstības
stratēģijas 2014. – 2030. gadam gala redakcijas apstiprināšanu
Par sadarbības līguma slēgšanu Norvēģijas finanšu instrumenta projekta “Lietpratīga pārvaldība un
Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” aktivitāšu realizēšanai

E.Nagle

47.

E.Nagle

