APSTIPRINU:
Domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis
________________________
(personiskais paraksts)
29.04.2020.

DARBA KĀRTĪBA KOCĒNU NOVADA
DOMES SĒDEI Nr. 8
2020. gada 30. aprīlī plkst.10.00
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IZSKATĀMAIS JAUTĀJUMS
Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma Kultūras ielā 11, Zilākalnā, Zilākalna pagastā,
Kocēnu novadā atsavināšanas ierosināšanu
Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma- zemes gabala ar kadastra numuru 9664 004 0183,
“Puškari”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā atsavināšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.17 Kultūras ielā 12, Zilaiskalns,
Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā atsavināšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.20 Kultūras ielā 19, Zilaiskalns,
Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā atsavināšanu
Par telpas nomu nekustamā īpašumā “Kalmes”, Dikļu
pagastā
Par zemes nomas tiesību izsoles organizēšanu brīvām
lauksaimniecībā izmantojamām zemes vienībām Kocēnu
novadā un tirgus nomas maksas novērtējuma pasūtīšanu
Par Kocēnu novada domes priekšsēdētāja 04.04.2020.
Rīkojuma Nr.3.9.1/15 apstiprināšanu
Par Ārpus meža zemēm augošo koku ciršanai saņemto
iesniegumu izskatīšanas komisijas izveidošanu
Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
nekustamā īpašuma “Aizupes”, Kocēnu pagastā, Kocēnu
novadā (kadastra numurs 9664 011 0033), zemes vienībai
Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
nekustamā īpašuma “Jaunrobežnieki”, Kocēnu pagastā,
Kocēnu novadā (kadastra numurs 9664 008 0329), zemes
vienības daļai
Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
nekustamā īpašuma “Vāveres”, Kocēnu pagastā, Kocēnu
novadā (kadastra numurs 9664 006 0066), zemes vienībai
Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam- zemes vienība “Jaunteikas”,
Dikļu pagastā, Kocēnu novadā
Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Krogzemji 1”,
Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, (kadastra numurs 9664
011 0044), zemes vienības nomas tiesību izsoles
organizēšanu
Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Rubenes centrs”,
Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, (kadastra numurs 9664
015 0107), zemes vienības nomas tiesību izsoles
organizēšanu
Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Rudzupuķes”,
Dikļu pagasts, Kocēnu novads, (kadastra numurs 9652 005
0462), zemes vienības nomas tiesību izsoles organizēšanu
Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Vārpas 2”, Dikļu
pagasts, Kocēnu novads, (kadastra apzīmējums 9652 002
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0035), zemes vienības daļas nomas tiesību izsoles
organizēšanu
Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Straumēni”,
Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, (kadastra apzīmējums
9688 001 0069), zemes vienības nomas tiesību izsoles
organizēšanu
Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Straumēni”,
Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, (kadastra apzīmējums
9688 001 0070), zemes vienības nomas tiesību izsoles
organizēšanu
Par atbrīvošanu no nedzīvojamo telpu un inventāra nomas
maksas sakarā ar Covid 19 izplatību
Par nekustamā īpašuma telpu nomas līguma pārjaunošanu
ar Vitu Kārkliņu par garāžas telpām “Ķimenes, Dikļu
pagastā, Kocēnu novadā
Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošānekustamā
īpašuma ar nosaukumu “Krumpiņas”, Kocēnu pagastā,
Kocēnu novadā, atsavināšanu
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
nekustamā
īpašuma „Lielbrieži”, Vaidavas pagastā,
Kocēnu novadā, zemes vienības daļai ar kadastra
apzīmējumu 9688 005 0056
Par nekustamā īpašuma “Jaunnaudieši”, Kocēnu pagastā,
Kocēnu novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma “Jauntilgaļi-1”, Kocēnu pagastā,
Kocēnu novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma “Kapteiņi”, Kocēnu pagastā,
Kocēnu novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2020. gada 30.
janvāra sēdes lēmumā Nr. 21 (protokols Nr. 3, 17.§) “Par
nekustamā īpašuma “Anuļi 1”, Vaidavas pagastā, Kocēnu
novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”
Par Kocēnu novada domes palīdzības piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piegulošās teritorijas
labiekārtošanu Kocēnu novadā nolikuma apstiprināšanu un
projektu konkursa organizēšanu
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9664 002 0071
“Valsts mežs Nr.9664” pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā
Par Kocēnu novada domes Saistošo noteikumu Nr. __/2020
“Par sabiedrisko kārtību Kocēnu novadā” apstiprināšanu
Par sadarbības līguma slēgšanu bāriņtiesas darbības
nepārtrauktības nodrošināšanai ārkārtējās situācijas laikā
Par grozījumiem 2017.gada 30.augusta Kocēnu novada
domes saistošajos noteikumos Nr.8/2017 “Par sociālās
palīdzības pabalstiem Kocēnu novadā”, sakarā ar Covid19 izplatību
Par grozījumiem Kocēnu novada domes Sociālā dienesta
struktūrā
Par Kocēnu novada domes finansētu neformālo iedzīvotāju
iniciatīvu projekta konkursa nolikumu 2020.gadam un
konkursa komisijas apstiprināšanu
Par Kocēnu novada domes Saistošo noteikumu Nr./2020
“Grozījumi 2014. gada 20. marta saistošajos noteikumos
Nr. 7/2014 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā””
apstiprināšanu
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Par finansējuma piešķiršanu Kocēnu pamatskolas
remontdarbiem
Par finansējuma piešķiršanu patvaļīgās būvniecības radīto
seku novēršanai ēkā Alejas ielā 7, Kocēnos, Kocēnu pag.,
Kocēnu nov.
Par vecāku līdzfinansējuma maksu ārkārtējās situācijas
laikā
Par Kocēnu novada domes 28.01.2020. ārkārtas sēdes
lēmuma “Par kapitālsabiedrības finansiālās darbības
ietekmi uz Kocēnu novada pašvaldības budžeta
izdevumiem” grozījumiem
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU
KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pamatkapitāla palielināšanu
Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU
KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” līgumu projektu par kurināmā
iegādi apstiprināšanu
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DOMES SĒDE NOTIKS KOCĒNU KULTŪRAS NAMĀ, nodrošinot
Hangouts Meet lietotnē.
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