
 

 

 

 

Ventspils novada domes sēdes  

darba kārtība 

 

2009.gada 29.oktobrī  plkst. 10.00 

Ventspilī 

 

1. Par novada pašvaldības iestāžu vadītāju apstiprināšanu.  

2. Lēmuma projekts „Par novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas 

izveidošanu”. 

3. Administratīvo aktu strīdus komisijas nolikums. 

4. Ventspils novada domes Finanšu komitejas nolikums. 

5. Ventspils novada domes Finanšu un Budžeta komisijas nolikums. 

6. Ventspils novada pašvaldības Ētikas kodekss. 

7. Par Ventspils pilsētas izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu apmaksu. 

8. Par Ances pamatskolas sniegto pakalpojumu apmaksu. 

9. Par novada domes darba grupu locekļu izdevumu atlīdzināšanu. 

10. Par līdzdalību Latvijas –Šveices sadarbības programmas projekta īstenošanā. 

11. Par bibliotēku informācijas sistēmas Skolu Alise ieviešanu novada izglītības iestāžu 

bibliotēkās. 

12. Par Ventspils novada Kultūras un sporta komisijas nolikumu. 

13. Par Ingūnas Grantas atbrīvošanu no Bāriņtiesas locekļa amata un par Jura Krilovska 

iecelšanu Bāriņtiesas locekļa amatā. 

14. Par Ventspils novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja, Bāriņtiesas priekšsēdētāja 

vietnieka un Bāriņtiesas locekļu amatalgu noteikšanu. 

15. Par līdzfinansējumu projektam „Energoefektivitātes pasākumu paaugstināšana 

pirmsskolas iestādei „Taurenītis””. 

16. Par Usmas Kristīgās skolas iesniegumu.  

17. Par Paulīnas Brūnas iesniegumu. 

18. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu (V.Uļjanovam). 

19. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu (A.Gainetdinovai). 

20. Par IK „Bella K” iesnieguma izskatīšanu. 

21. Par dalību biedrībā „Etniskās kultūras centrs „Suiti””. 

22. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Seši krasti”. 

23. Ventspils novada saistošie noteikumi „Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to 

piešķiršanas kārtība”. 

24. Par savstarpējo norēķinu veikšanu (Vārve). 

25. Par lietoto automašīnu norakstīšanu. 

26. Par domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.10.2009. lēmuma Nr.7, 13.§ 

apstiprināšanu „Par Ventspils novada pašvaldības Sociālo lietu komisijas 2009.gada 

15.oktobra lēmuma Nr.4 apstiprināšanu”. 

27. Par SIA „Ro-Ro” iesnieguma izskatīšanu. 

28. Par mācības maksu D.Bottere 

29. Par piekrišanas sniegšanu iegūt īpašumā zemes gabalu „Augšakmeņdziras 82” un 

par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām (Gapoņenko). 

30. Par nekustamā īpašuma „Teikas” zemes vienības iemērītās platības un robežu 

apstiprināšanu, zemes lietošanas mērķu noteikšana. 

31. Par z/s „LĪDUMI” īpašnieces A.Zēmanes iesnieguma izskatīšanu. 

32. Par koku likvidēšanu. 

33. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles konkursa nolikumu uz nēģu zvejas 

rīku limitiem un izsoles komisijas apstiprināšanu. 

34. Par zemes piešķiršanu nomā (S.Zaļkalns). 

35. Par nekustamo īpašumu „Vīnkalni”-1. 



36. Par izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam „Rūcēni” Ugāles pagastā. 

37. Par zemes platības precizēšanu (Pope). 

38. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam. („Mednieka aka”) 

39. Par izpērkamās zemes samaksas apmēra samazinājumu. („Damakšņi”) 

40. Par izpērkamās zemes samaksas apmēra samazinājumu.(„Jaunskaldnieki”)  

41. Par izpērkamās zemes samaksas apmēra samazinājumu.(„Brēdiki”)  

42. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes vienību nodošanu bez 

atlīdzības valstij zemes reformas pabeigšanai (Iļučeka). 

43. Par vienotas adreses piešķiršanu ēkām „Krīkļu garāžas”. 

44. Par adreses piešķiršanu (transformators). 

45. Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Brasliņi”. 

46. Par pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemes gabalu iznomāšanu, zemes nomas 

līguma izbeigšanu (I.Grugulis). 

47. Par pašvaldībai piederošu zemes gabalu zemes nomas līguma noslēgšanu 

(A.Gebauers). 

48. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām (I.Skujiņa). 

49. Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašuma Skolas ielā 3, Piltenē. 

50. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Bungas”). 

51. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Mežirbes”). 

52. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Meža strēlnieki”). 

53. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Kāpas”). 

54. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Ielejas”). 

55. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Vecstrazdi”). 

56. Par zemes nomas līguma pagarināšanu (I.Krieviņš). 

57. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Imalas”). 

58. Par pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemesgabalu iznomāšanu, zemes nomas 

līguma izbeigšanu (Grietnieks). 

59. Par zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

60. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas līguma 

noslēgšanu (Kristiņš). 

61. Par Popes pagasta teritorijas plānojuma gala redakciju. 

62. Par Piltenes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes 

uzsākšanu. 

63. Par Ugāles pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu. 

64. Par Projektu „”Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Vārves ciemā” un 

„Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Ventavas ciemā” apstiprināšanu. 

65. Par projektu „Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana un kanalizācijas notekūdeņu 

attīrīšanas sistēmas uzlabošana Piltenes pašvaldības teritorijā”. 

66. Par detālplānojuma „Mazrunči” pirmo redakciju. 

67. Par detālplānojuma „Īrisi” pirmo redakciju. 

68. Par zemes ierīcības projekta „Gulbji 2” apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

69. Par nekustamā īpašuma „Sanikas” zemes lietošanas mērķa maiņu. 

70. Par Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra lēmuma „Par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu”  atcelšanu („Laimiņas”). 

71. Par zemes ierīcības projekta „Zaksi” un „Nagaži” apstiprināšanu. 

72. Par nekustamā īpašuma robežu pārvietošanu un zemes ierīcības projekta 

izstrādāšanu (”Mežnieki”, „Gandri”). 

73. Par zemes ierīcības projektu „Kratsnieki”. 

74. Ventspils novada domes Projektu, investīciju un būvniecības komisijas nolikums. 

 

 


