
 

 

Ventspils novada domes sēdes  

darba kārtība 
 

2010.gada 27.maijā  plkst. 10.00 

Ventspilī 

 

 

1. Par novada pašvaldības izglītības pārvaldes iesniegumu. 

2. Par Užavas pagasta pārvaldes iesniegumu.  

3. Par PSIA „Ugāles nami” iesniegumu. 

4. Par  Sociālā dienesta iesniegumu. 

5. Par biedrības „Usmas jahtklubs” iesniegumu. 

6. Par grozījumiem Ventspils novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā. 

7. Par Ventspils novada domes Sociālo lietu komisijas likvidāciju. 

8. Par administratīvā līguma apstiprināšanu (administratīvajā lietā Nr.A42678407). 

9. Par noteikumu „Noteikumi darbā ar bērniem, kuri pieļāvuši normatīvo aktu 

pārkāpumus” apstiprināšanu. 

10. Par grozījumiem un papildinājumiem Ziru pagasta padomes 12.03.2008.lēmumā 

Nr.4, 4.§. 

11. Par Ventspils novada Puzes pagasta teritorijas plānojuma gala redakciju. 

12. Par īpašumu „Granīti”/ „Smilšarāji”, Užavas pagastā, detālplānojuma gala redakciju. 

13. Par īpašumu „Raisi”/ „Rožnieki”, Užavas pagastā, detālplānojuma 1.redakciju. 

14. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un saistībām ūdenssaimniecības 

attīstības investīciju projekta īstenošanai. 

15. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un saistībām projekta 

„Ventspils novada Puzes pagasta Blāzmas ciema ūdenssaimniecības attīstība” 

īstenošanai. 

16. Par atļauju Nataļjai Komarovai iegūt īpašumā zemes vienību „Bušnieki 505”, 

Tārgales pagastā 

17. Par zemes nomas līguma ar I.Zoli izbeigšanu. 

18. Par zemes vienības „Krastiņi” Zlēku pagastā, ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 

19. Par pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemes gabalu iznomāšanu. 

20. Par zemes vienības „Birztalas”, Zlēku pagastā, ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 

21. Par zemes vienības „Vecvagari-1”, Zlēku pagastā, ieskaitīšanu rezerves zemes 

fondā. 

22. Par zemes vienības „Siliņi”, Zlēku pagastā, ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 

23. Par D.Ulānova zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes vienības  „Kreimenes”, 

Vārves pagastā, ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 

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

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

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

27. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Enkuri/ Līči”). 

28. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Irškalni”). 

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

30. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Kaija 112”). 

31. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Kaija 175”). 

32. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Kaija 204”). 

33. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Kalniņi”). 

34. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Mežklungsti”). 

35. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Rieti”). 

 

 

 

 



 

1. Par nekustamā īpašuma „Ziru pamatskola” reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

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

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu nekustamam īpašumam „Margaritas”, 

Usmas pagastā. 

4. Par grozījumiem un papildinājumiem Ventspils novada domes 2010.gada 

8.maija (protokols Nr.18, 1.§) „Par izmaiņām Ventspils novada pašvaldības 

struktūrā un darbības organizācijā”. 

 

 


