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DARBA KĀRTĪBA

1. Par Matīšu tautas nama rekonstrukcijas projektēšanas uzdevuma
sagatavošanu – ziņo M.Ērglis
2. Par finansējumu Burtnieku pagasta brīvdabas estrādes mūra atjaunošanai
un jumta izbūvei – ziņo J.Millers
3. Par Rencēnu pamatskolas internāta siltumapgādi -ziņo M.Ērglis
4. Par Vecates pagasta “Parkmaļi” pievedceļa izbūvi – ziņo M.Ērglis
5. Par finansējumu PII Sienāzītis virtuves aprīkojuma iegādei – ziņo M.Ērglis
6. Par finansējumu Ēveles pamatskolas remonta darbu veikšanai un virtuves
aprīkojuma iegādei – ziņo M.Ērglis
7. Par finansējumu pirmsskolas izglītības iestādes „Burtiņš” papildus
būvdarbu veikšanai – ziņo J.Millers, M.Ērglis
8. Par aizņēmumu projektam „Lauku ielas seguma pārbūves 1.kārta
Valmieras pagastā, Burtnieku novadā” – ziņo S.Pilsneniece
9. Par Ēveles pagasta tīrības istabas maksas pakalpojumu apstiprināšanu ziņo S.Rodziņa
10. Par grozījumiem Burtnieku novada domes 22.07.2015. lēmumā Nr.177
(protokols Nr.7, 4.punkts) „Par Vecates pagasta Sadzīves pakalpojumu
istabas maksas pakalpojumu apstiprināšanu” - ziņo M.Kozlovska
11. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Pāvulēni” projekta „Es un mans
Draugs” īstenošanai - ziņo K.Auziņa

12. Par naudas balvu SavēlijamSuharževskim – ziņo M. Ērglis
13. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Burtnieks sportam un kultūrai”
2015.gadā -ziņoM.Ērglis
14. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Burtnieks sportam un kultūrai”
2015.gadā – ziņo M.Ērglis
15. Par nedzīvojamo telpu nomu ārsta privātpraksei – ziņo S.Klāsone
16. Par bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanu – ziņo A.Jurāne - Brēmane
17. Par
pamatkapitāla
palielināšanu
pašvaldības
SIA “BN KOMFORTS” – ziņo M.Ērglis, A.Mičulis

kapitālsabiedrībai

18. Par valsts 2015.gadam piešķirtās mērķdotācijas un pašvaldības
finansējuma vispārējās pamatizglītības, pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai sadales kārtības noteikšanu – ziņo M.Ērglis
19. Par Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.../2015 „Par
sabiedrisko kārtību Burtnieku novadā” apstiprināšanu – ziņo R.Grišāne
20. Par nekustamā īpašuma Zemgaļi Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā
zemes vienības nodošanu atsavināšanai – ziņo K.Sedvalds
21. Par nekustamā īpašuma Lizdēnu skola, Lizdēnos, Rencēnu pagastā,
Burtnieku novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu – ziņo J.Leitis

Domes priekšsēdētājs K.Sedvalds

