
 

Ventspils novada domes sēdes 

darba kārtība 
 

2010.gada 26.augustā  plkst. 14.30 

 

1. Par Jūrkalnes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja apstiprināšanu. 

2. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra sēdē (protokols 

Nr.8, 2.§) apstiprinātajā Ventspils novada Vārves pirmsskolas izglītības iestādes 

„Zīļuks” nolikumā. 

3. Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Ventspils novada vispārējās 

pirmsskolas izglītības iestādes grupās. 

4. Par saistošiem noteikumiem „Kārtība, kādā Ventspils novada pašvaldība sedz 

braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

iestāžu izglītojamiem”. 

5. Par Pedagogu atlases nolikumu 

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 

apstiprināšanu. 

6. Par tiesas sprieduma izpildi. 

7. Par būvniecības legalizāciju īpašumā „Uno Lat”, Vārves pagastā. 

8. Par saimniecības ēku un dzīvojamās mājas būvniecības legalizāciju saimniecības ēkā 

„Līcnieki”, Ances pagastā. 

9. Par īpašumu „Garenči”, Užavas pagastā, detālplānojuma gala redakciju. 

10. Par īpašumu „Raisi” un „Rožnieki”, Užavas pagastā, detālplānojuma gala redakciju. 

11. Par tehniskā novērošanas punkta būvniecības ieceri īpašumā „Jaunupītes”, Tārgales 

pagastā. 

12. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta „Piltenes brīvdabas estrādes 

rekonstrukcija”  darbu veikšanai. 

13. Par 2010.gada 29.jūlija Ventspils novada domes lēmuma „Par Ventspils novada 

Usmas pagasta teritorijas plānojuma gala redakciju” precizēšanu. 

14. Par Jāņa Voldeka zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu. 

15. Par zemes nomas līguma ar J.Ulanovu izbeigšanu. 

16. Par Ērika Šteinberga zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu. 

17. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu Ugāles pagastā. 

18. Par pašvaldībai piekrītošu un piederošu zemes gabalu iznomāšanu. 

19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes reformas pabeigšanai 

nodotajām zemes vienībām. 

20. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Nomaļi”). 

21. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Gulbīši”). 

22. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Vēsmas”). 

23. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Kalnarāji-2”). 

24. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Žubītes”). 

25. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Lāči”). 

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

27. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Jannas”). 

 

 

 

 

 



 

 

Papildus jautājumi: 

 

1. Par grozījumiem Ventspils novada  domes 2010.gada 29.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr. 25 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Ventspils novadā”. 

2. Par SIA „Jaunpope” iesniegumu. 

3. Par Jūrkalnes pagasta pārvaldes iesniegumu par kurināmā iegādi. 

4. Par Lauku attīstības speciālista I.Hemkes-Lapsiņas iesniegumu. 

5. Par skatu torņa legalizāciju nekustamā īpašumā „Silmači”, Ugāles pagastā. 

6. Par papildus finansējumu novada izglītības iestādēm. 

7. Par finansējumu Ugāles Mūzikas un mākslas skolai. 

8. Par finansējumu Piltenes mūzikas skolai. 

9. Par ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizēšanu Ventspils 

novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās. 

10. Par zemes vienības  „Rūpnīca” iznomāšanu. 

11. Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu. 

 

 


