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Informācija starpsēžu laikā.
Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu SIA “Saldus ceļinieks” Brocēnos.
Par pašvaldībai īpašumā esošās zemes nomu SIA “Viduskurzemes AAO” Brocēnos.
Par precizētu saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Brocēnu novada pašvaldības 2013.gada
18.septembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Brocēnu
novadā”” pieņemšanu.
Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības
iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības sporta programmas” pieņemšanu.
Par Brocēnu novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas
nolikuma apstiprināšanu.
Par Brocēnu novada teritorijas plānojuma redakcijas 1.0. nodošanu publiskai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai.
Par grozījumu Brocēnu novada kultūras un izglītības centra nolikumā.

9. Par grozījumu Brocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas” nolikumā.

10. Par grozījumu Blīdenes pagasta pārvaldes nolikumā.
11. Par grozījumiem Blīdenes pagasta bibliotēkas nolikumā.
12. Par grozījumiem Brocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” nolikumā.
13. Par grozījumiem Blīdenes kultūras nama nolikumā.

14. Par grozījumu Remtes pagasta pārvaldes nolikumā.
15. Par grozījumu Remtes kultūras nama nolikumā.
16. Par grozījumu Gaiķu pagasta pārvaldes nolikumā.
17. Par grozījumiem Gaiķu pagasta Satiķu bibliotēkas nolikumā.
18. Par grozījumiem Gaiķu pagasta bibliotēkas nolikumā.
19. Par grozījumu Gaiķu pagasta Tautas nama nolikumā.
20. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Māliņi”, Gaiķu pagasts, Brocēnu
novads.
21. Par adreses “Transformatora punkts Gaiķi” piešķiršanu Gaiķu pagastā.
22. Par nosaukuma un adreses “Cīruļi” piešķiršanu Gaiķu pagastā.
23. Par nosaukumu “Stīgas 3” un “Stīgas 4” piešķiršanu Remtes pagastā.
24. Par pašvaldībai piekritīgām zemēm Brocēnu pilsētā.
25. Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu Mārtiņam Mušam Brocēnos.
26. Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu Mildai Žvirzdinai un Vitautam Normantam Cieceres
pagastā.
27. Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala “Upesleju mežs”, Remtes pagasts, Brocēnu novads
ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz Brocēnu novada pašvaldības vārda.
28. Par Brocēnu novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Nr.24 Skolas ielā 22, Brocēnos,
Brocēnu novadā nodošanu publiskai atsavināšanai.
29. Par cesijas līguma slēgšanu.
30. Par lēmuma par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu SIA “SALDUS JĀŠANAS SPORTA
SKOLA” atcelšanu.
31. Par lēmuma par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu D.Čūderam atcelšanu.
32. Par Brocēnu novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma ,,Gaiķu sākumskola”, Gaiķu
pagastā, Brocēnu novadā nodošanu publiskai atsavināšanai.

33. Par Aļģirta Vareviča uzņemšanu vispārējās palīdzības reģistra grupā.
34. Par dzīvokļa izīrēšanu Aļģirtam Varevičam.
35. Par 2014.gada 5.janvārī noslēgtā līguma lietderības izvērtēšanu.

