
 

 

Ventspils novada domes sēdes  

darba kārtība 
 

2010.gada 29.aprīlī  plkst. 10.00 

Ventspilī 

 

 

1. Par Ventspils novada pašvaldības konsolidēto 2009.gada pārskatu. 

2. Par kredīta kases vadībai atmaksāšanas grafiku. 

3. Par grozījumiem Ventspils novada pašvaldības Publiskā pārskata sastādīšanas 

nolikumā. 

4. Par līdzekļu piešķiršanu pavasara plūdos bojāto ceļu remontiem Piltenes pilsētas, 

Tārgales un Zlēku pagasta pārvaldēs. 

5. Par līdzekļu piešķiršanu Ugāles pagasta pārvaldei („Palēciens”). 

6. Par Ances pagasta pārvaldes iesniegumu (Pamatskolas remontam). 

7. Par Ugāles pagasta pārvaldes iesniegumu (darbu apmaksa). 

8. Par Puzes pagasta pārvaldes iesniegumu (Pamatskolas remontam). 

9. Par Jūrkalnes pagasta pārvaldes iesniegumu. 

10. Par automašīnas Chevrolet Tacuma izpirkšanu. 

11. Par līdzekļu iedalīšanu pašvaldības autotransporta apdrošināšanai. 

12. Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības informatīvā biļetena „Novadnieks” 

izdošanai. 

13. Par līdzekļu iedalīšanu Lielās talkas laikā savākto atkritumu aizvešanai. 

14. Par mobilo tālruņu sarunu limitu apstiprināšanu novada domes amatpersonām un 

pašvaldības izpilddirektoram. 

15. Par finansējuma piešķiršanu Ventspils novada sportistiem. 

16. Par biedru maksu biedrībā „Etniskās kultūras centrs „Suiti”. 

17. Par no ģenētiski modificētiem organismiem brīvas teritorijas noteikšanu un ģenētiski 

modificētu kultūraugu audzēšanas aizliegumu Ventspils novadā. 

18. Par nolikuma „Par dāvinājuma (ziedojumu) pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas 

kārtību Ventspils novada pašvaldībā”. 

19. Par AS „Lavenergo” dāvinājumu pieņemšanu. 

20. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra (protokols Nr.8, 

2.§) apstiprinātajos novada vispārizglītojošo skolu nolikumos. 

21. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2010.gada 25.marta lēmumā (prot.Nr.16, 

22.§). 

22. Par domes Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.04.2010. 

lēmuma Nr.6, 4.§ apstiprināšanu „Par Ventspils novada pašvaldības Sociālo lietu 

komisijas 2010.gada 13.aprīļa lēmumu Nr.8 „Par piešķirtajiem sociālajiem 

pabalstiem” apstiprināšanu. 

23. Par domes Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.04.2010. 

lēmuma Nr.6, 5.§ apstiprināšanu „Par audžuģimenes pakalpojuma līguma laušanu”. 

24. Par Ventspils novada sporta darba organizatoru atalgojumu. 

25. Par sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu Rīgas šosejas 15, Ugālē. 

26. Par izmaiņām Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā. 

27. Par grozījumiem novada domes 30.07.2009. lēmumā Nr.4, 17.§, un 24.09.2009. 

lēmumā Nr.8, 18.§. 
28. Par Usmas pagasta teritorijas plānojuma SIVN ietvaros izstrādātā vides pārskata 

nodošanu sabiedriskai apspriešanai. 

29. Par detālplānojuma „Platenes pļavas/Kamārcīte” Tārgales pagastā, Ventspils novadā, 

gala redakciju. 

30. Par SIA „TCK” ierosinātā detālplānojuma īpašumiem Tārgales pagastā, Ventspils 

novadā darba uzdevuma precizēšanu. 

31. Par Ventspils novada Vārves pagasta teritorijas plānojuma grozījumu gala redakciju. 



32. Par piekrastes joslu pārņemšanu un apsaimniekošanu. 

33. Par Ventspils novada Puzes pagasta teritorijas plānojuma vides pārskata gala 

redakciju. 

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

35. Par Ventspils novada Vārves pagasta teritorijas plānojuma grozījumu Vides pārskata 

gala redakciju. 

36. Par aizņēmumu no Valsts kases projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai. 

37. Par detālplānojuma „Aivas” Tārgales pagastā, darba uzdevuma izmaiņām. 

38. Par 2010.gada 28.janvāra domes lēmuma  „Par zemes izpirkuma maksas 

samazināšanu Marekam Jansonam” precizēšanu. 

39. Par adreses piešķiršanu dzīvojamai mājai un pirts ēkai Ugāles pagastā „Norās”. 

40. Par adreses piešķiršanu dzīvojamai mājai un palīgēkai Tārgales pagasta  „Upaļos”. 

41. Par nosaukuma maiņu Austras Priekules nekustamajam īpašumam „Vecmatīši”, 

Ugāles pagastā. 

42. Par adreses piešķiršanu dārza mājiņai Tārgales pagasta „Līdumos 84”. 

43. Par zemes vienību platību precizēšanu. 

44. Par adreses piešķiršanu nedzīvojamai ēkai Ziru pagasta „Baltbāržos”. 

45. Par pašvaldībai piekrītošu apbūvētu zemes gabalu iznomāšanu. 

46. Par pašvaldības zemes gabalu iznomāšanu. 

47. Par zemes izpirkuma maksas samazināšanu Armandam Boitmanim. 

48. Par adrešu piešķiršanu VAS „Latvijas Dzelzceļš” konteineru būvēm. 

49. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Priedes 23”). 

50. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Kaija 234”). 

51. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Kaija 90”). 

52. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Gaidas”). 

53. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Meždoņi”). 

54. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Mežkalni”). 

55. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Papardes”). 

56. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Zīlītes”). 

57. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Kandi”). 

58. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Gaiļpieši”). 

59. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Zīles”). 

 

 

Papildus jautājumi: 

 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīdus kārtībā. 

2. Par papildus finansējuma piešķiršanu  būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai 

objektam „Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Vārves ciemā”. 

3. Par izmaiņām valsts mērķdotācijas novada infrastruktūras attīstībai un 

izlietojumā. 

4. Par Ugāles pirmskolas izglītības iestādes „Lācītis” 5-6 gadīgo bērnu grupu 

apvienošanu. 

5. Par Ances pagasta pārvaldes iesniegumu. 

6. Par grozījumiem Ventspils novada domes Projektu, investīciju un būvniecības 

komisijas nolikumā. 

7. Par Ventspils novada sporta speciālistu finansēšanas kārtības noteikumiem. 

8. Par SIA „TCK” ierosinātā detālplānojuma īpašumiem Tārgales pagastā, 

Ventspils novadā, 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai. 

9. Par zemes izpirkuma maksas samazināšanu G.Beļakovam. 

 


