
 

 

Ventspils novada domes sēdes  

darba kārtība 
 

2010.gada 29.jūnijā plkst. 10.00 

Ventspilī 

 

1. Par saistošiem noteikumiem „Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas 

aizliegumu Ventspils novadā”. 

2. Par saistošiem noteikumiem „Par Ventspils novada pašvaldības nodevām”. 

3. Par Jūrkalnes pagasta pārvaldes iesniegumu. 

4. Par Ugāles pagasta pārvaldes iesniegumu (transporta norakstīšana). 

5. Par Ugāles pagasta pārvaldes iesniegumu.(Palēciens) 

6. Par Ziru pagasta pārvaldes iesniegumu. 

7. Par grozījumiem Ventspils novada domes 25.03.2010. sēdes lēmumā (protokols 

Nr.16, 22.§) „Par vienotu darba samaksas kritēriju noteikšanu Ventspils novada 

bibliotekāriem”. 

8. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra nolikumā Nr.25 

„Ventspils novada Bāriņtiesas nolikums”. 

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

10. Par Ventspils novada attīstības programmu. 

11. Par īpašuma „Garenči”, Užavas pagastā, detālplānojuma 1.redakciju. 

12. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā „Laimdotas”, Tārgales 

pagastā. 

13. Par Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.54 „par 

detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Virškalni” apstiprināšanu” atcelšanu. 

14. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta 

„Ventspils novada Puzes pagasta Blāzmas ciema ūdenssaimniecības attīstība” 

īstenošanai. 

15. Par atļauju Ivanam Loiko iegūt īpašumā dzīvojamam īpašumam Rīgas šoseja 7-8, 

Ugālē, piekrītošās  zemes vienības domājamo daļu. 

16. Par atļauju iegūt īpašumā Nikolajam Gaidukovam zemes vienību „Priedes 100”, 

Tārgales pagastā. 

17. Par dārza mājiņas Tārgales pagasta  „Līdumi 84” uzturēšanai nepieciešamās zemes 

platības noteikšanu. 

18. Par pašvaldība piederošu un piekrītošu zemes gabalu iznomāšanu. 

19. Par pašvaldībai piekrītošu apbūvētu zemes gabalu iznomāšanu. 

20. Par zemes nomas līguma ar I.Jarohnoviču izbeigšanu. 

21. Par personu pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

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

23. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Vecmauriņi”). 

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

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

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

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

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

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

30. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Mierkalni”). 

31. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Mēmeles”). 

32. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Mētras”). 

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

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

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

36. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Ozolbirzes”). 

37. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Kaija 210”). 

 



 

 

Papildus jautājumi: 

 

1. Par Ventspils novada pašvaldības 2009.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

2. Par nometnes darbības saskaņošanu. 

3. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīdus kārtībā. 

5. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu. 

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

Ventspils novadā 1.redakciju. 

7. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Ances pagasta pārvaldei līguma saistību 

izpildei ar SIA „CO Sistēmas”. 

8. Par starpresoru vienošanos. 

9. Par bērnu nama „Stikli” vienošanos. 

10. Par siltumenerģijas, ūdens un notekūdeņu tarifu apstiprināšanu. 

 


