
 

 

 

 

Ventspils novada domes sēdes  

darba kārtība 

 
2009.gada  26.novembrī plkst. 10.00 

Ventspilī 
 

 

1. Par izmaiņām administratīvās komisijas locekļu sastāvā. 

2. Par Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu. 

3. Par Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu. 

4. Par Piltenes pilsētas pārvaldes iesniegumu. 

5. Par Vārves pagasta pārvaldes iesniegumu. 

6. Par IK „Ārlava” iesniegumu. 

7. Par Ziemassvētku paciņu iegādi. 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīdus kārtībā. 

9. Par Ventspils novada Sociālā dienesta veidlapas apstiprināšanu. 

10. Pedagogu atlases nolikums Eiropas Sociālā fonda projekta „Noteikumi par darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. 

apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” īstenošanai Ventspils novada pašvaldības vispārējās 

izglītības pedagogiem, tai skaitā profesionālās ievirzes un interešu izglītības 

pedagogiem, kuri strādā izglītības iestādē, piedalās izglītības programmas 

īstenošanā un pēc izglītības sistēmas optimizācijas nonāk jaunos darba apstākļos 

izglītības iestādē vai var zaudēt darbu izglītības iestādē. 

11. Par domes Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas 19.11.2009. 

lēmuma Nr.8, 3.§ apstiprināšanu „Par Ventspils novada pašvaldības Sociālo lietu 

komisijas 2009.gada 3.novembra lēmuma Nr.6 „Par piešķirtajiem sociālajiem 

pabalstiem” apstiprināšanu” apstiprināšanu. 

12. Par Piltenes pilsētas domes 18.06.2009.lēmuma Nr.6/9& atcelšanu un par zemes 

vienību piekritību pašvaldībai. 

13. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Vārves pagasta padomes lēmumā. 

14. Par Puzes pagasta teritorijas plānojumu. 

15. Par detālplānojuma „Buļķi” gala redakciju. 

16. Par vēja elektrostaciju parka izbūvi zemes īpašumos „Raisi” un „Rožnieki”. 

17. Par vēja parka būvniecības ieceri īpašumā „Garenči”  Užavas pagastā. 

18. Par detālplānojuma „Granīti”/ „Smilšarāji”, Užavas pagastā, izstrādes vadītāju. 

19. Par detālplānojuma „Polderi”, Užavas pagastā, izstrādes vadītāja apstiprināšanu. 

20. Par zemes īpašuma sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi. 

21. Par novada domes Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisijas izveidošanu. 

22. Ventspils novada domes Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisijas nolikums. 

23. Par Saistošiem noteikumiem „Zemes ierīcības projekta izstrādāšanas kārtība 

Ventspils novadā”. 

24. Par domes Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas 19.11.2009. 

lēmuma Nr.8, 11.§ apstiprināšanu „Par Ventspils novada pašvaldības Izglītības, 

bērnu un jaunatnes lietu komisijas 2009.gada 6.novembra lēmuma Nr.15 „Par 

pirmsskolas izglītības iestāžu darba laiku” apstiprināšanu” apstiprināšanu. 

25. Par koku likvidēšanu. 

26. Par zemesgabala nomāšanu (Vīnkalni-1). 

27. Par Piltenes mūzikas skolas līdzfinansējuma noteikumiem. 



28. Par Ugāles Mūzikas un mākslas skolas izglītojamo vecāku līdzfinansējumu 

profesionālās  ievirzes izglītības programmās noteikumiem. 

29. Par valsts dzīvojamās mājas „Brigadiermāja”, Ugāles pagastā, neprivatizētās daļas 

pārņemšanu. 

30. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Robežu ielā 2, Piltenē. 

31. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Koki”). 

32. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Antes”). 

33. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Mežrozes”). 

34. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Klāņi”). 

35. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Ozolzīles”). 

36. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Bekas...”). 

37. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Aļļas”). 

38. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Eglītes”). 

39. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Balseri”). 

40. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Krustceles”). 

41. Par lauksaimniecības zemes iznomāšanu (Aumalis). 

42. Par lauksaimniecības zemes iznomāšanu (Erdmanis). 

43. Par lauksaimniecības zemes iznomāšanu (Vanga). 

44. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar A.Verenieku. 

45. Par Popes pagasta zemes vienības ar kadastra numuru 9856 003 0302 grafiskā 

pielikuma saskaņošanu. 

46. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Piltenes pilsētā un laiku teritorijā, agrāk 

pieņemto lēmumu papildināšanu. 

47. Par Tārgales pagastā zem ceļiem esošu zemes vienību piekritības un lietošanas 

mērķu noteikšanu. 

48. Par Tārgales pagastā esošu zemes vienību piekritības un lietošanas mērķu 

noteikšanu. 

49. Par zemes gabala „Platene 2” nomas līguma izbeigšanu, zemes gabala nodošanu 

valstij zemes reformas pabeigšanai. 

50. Par Tārgales pagastā esošu zemes vienību statusa un piekritības noteikšanu. 

 


