
 

 

Ventspils novada domes sēdes  

darba kārtība 
 

2010.gada 25.februārī plkst. 10.00 

Ventspilī 

 

1. Par iestādes „Ventspils novada pašvaldība” nolikumu. 

2. Par Ventspils novada domes centrālās administrācijas (iestāde „Ventspils novada 

pašvaldība”) kancelejas nolikumu. 

3. Par Ventspils  novada pašvaldības publiskā pārskata sastādīšanas nolikumu. 

4. Par Ventspils novada pašvaldības mantas un finanšu resursu izmantošanas 

noteikumiem. 

5. Par Ventspils novada domes Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komitejas 

nolikumu. 

6. Par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu.  

7. Par domes Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas 18.02.2010. 

lēmuma Nr.3, 1.§ apstiprināšanu „Par Ventspils novada pašvaldības Sociālo lietu 

komisijas 2010.gada 2.februāra lēmuma Nr.4 „Par piešķirtajiem sociālajiem 

pabalstiem”  un 2010.gada 16.februāra lēmuma Nr.4 „Par piešķirtajiem sociālajiem 

pabalstiem” apstiprināšanu. 

8. Par nolikuma „Par Ventspils novada amatierkolektīvu vadītāju finansēšanas kārtību” 

atcelšanu. 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīdus kārtībā. 

10. Par SIA „Laņģi” iesnieguma izskatīšanu. 

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājiem 

Ventspils novadā. 

12. Par detālplānojuma „Garenči” izstrādes uzsākšanu. 

13. Par īpašuma „Lipstiņi”, Popes pagastā, detālplānojuma uzsākšanu. 

14. Par izmaiņām Ventspils novada domes Projektu, investīciju un būvniecības 

komisijas sastāvā. 

15. Par iespējamo pieteikšanos ERAF līdzfinansējumam ūdenssaimniecības 

infrastruktūras sakārtošanai apdzīvotās vietās līdz 2000 iedzīvotājiem. 

16. Par iespējamo līdzdalību projektu konkursos par energoefektivitātes paaugstināšanu 

pašvaldību ēkās. 

17. Par detālplānojuma „Vēja parks Polderi” precizētā darba uzdevuma apstiprināšana. 

18. Par atļauju Ludmilai Macko iegūt īpašumā zemes vienību „Priedes 195”, Tārgales 

pagastā 

19. Par atļauju Raisai Koršunovai iegūt īpašumā zemes vienību „Akmeņdziras 37”, 

Tārgales pagastā. 

20. Par adrešu piešķiršanu AS „Latvenergo” transformatoru būvēm. 

21. Par adreses piešķiršanu Ziru skolas ēkām un būvēm. 

22. Par adrešu piešķiršanu zemes vienībā un ēkai Tārgales pagastā. 

23. Par zemes vienību platību precizēšanu Tārgales pagastā. 

24. Par 17.12.2009. Ventspils novada domes lēmuma (prot. Nr.12, 32.§) 1.punkta 

1.23.apakšpunkta atcelšanu. 

25. Par pašvaldības zemes gabalu iznomāšanu. 

26. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Lunkas”). 

27. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Priedes 254”). 

28. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Vienības iela 22”). 

29. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Jūrmalas”). 

30. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Priedes 195”). 

 


