
 

 

 

Ventspils novada domes sēdes 

darba kārtība 

 

 
2015.gada 26.februārī  plkst.10.00 

 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā. 

2. Par pamatlīdzekļu atsavināšanu un „Ventspils novada pašvaldības kustamās mantas –

autogreidera „Dz-99”, kravas automašīnas „GAZ 66”, ekskavatora  „PEA 1,0” un automašīnas 

„Ford Transit”  izsoles noteikumi”  apstiprināšanu. 

3. Par pieteikuma par saistības piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā. 

4. Par Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

5. Par pabalsta izmaksu. 

6. Par saistošo noteikumu projekta „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā” 

apstiprināšanu. 

7. Par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu. 

8. Par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma deleģēšanu nodibinājumam „Atbalsta centrs ģimenēm 

un bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš””. 

9. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 

„Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība”. 

10. Par sadalīšanas rezultātā izveidoto zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai Vārves 

pagastā. 

11. Par precizējumu Ances pagasta padomes 24.09.2008.lēmumā (protokols Nr.9, 5.§) „Par lauku 

apvidus zemes piekritību Ances pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes 

reformas pabeigšanai”. 

12. Par nekustamā īpašuma „Līdumi 104”, Tārgales pagastā, zemes vienības iegūšanu LR 

nepilsoņa īpašumā. 

13. Par dzīvokļa īpašuma „Dzintari”-1, Usmas pagastā, piekrītošā zemesgabala domājamās daļas 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības Irai Borisovai. 

14. Par starpgabala statusa noteikšanu pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām. 

15. Par nekustamā īpašuma „Upītes”, Puzes pagastā, atsavināšanu atklātā izsolē. 

16. Par nekustamā īpašuma „Strazdi”, Ziru pagastā, atsavināšanu atklātā izsolē. 

17. Par dzīvokļa īpašumam „Dzintari”-2, Usmas pagastā, piekrītošā zemesgabala domājamās 

daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības Mudītei Čaupalai. 

18. Par dzīvokļa īpašumam „Dzintari”-3, Usmas pagastā, piekrītošā zemesgabala domājamās 

daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības Ligitai Matisonei. 

19. Par dzīvokļa īpašumam „Dzintari”-4, Usmas pagastā, piekrītošā zemesgabala domājamās 

daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības Gundrai Šteinertei. 

20. Par dzīvokļa īpašumam „Dzintari”-5, Usmas pagastā, piekrītošā zemesgabala domājamās 

daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības Indrai Apšiņai. 

21. Par dzīvokļa īpašumam „Dzintari”-6, Usmas pagastā, piekrītošā zemesgabala domājamās 

daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības Ilutai Backānei. 

22. Par apbūvēta zemesgabala „Niedriņi”, Piltenes pagastā, atsavināšanu zemes nomniekam. 

23. Par zemesgabala „Laukmalas”, Vārves pagastā, atsavināšanu zemes pirmtiesību nomniekam. 

 

 

 


