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1. Par grozījumiem Ventspils novada domes  2014.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 

“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ventspils novadā”.  

(Ziņo: nodokļu nodaļas vadītāja L.Rollande) 
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

(Ziņo: nodokļu nodaļas vadītāja L.Rollande) 
3. Par Ventspils novada domes 30.01.2014. lēmuma “Par detālplānojuma nekustamos īpašumos 

“Liedagi” un “Ceriņi”, Usmas pagastā, Ventspils novadā” atcelšanu. (Ziņo: domes 

priekšsēdētāja vietnieks M.Dadzis) 

4. Par biedrības “Usmas krasts” dalībnieka-Ventspils novada pašvaldības pārstāvja pilnvarošanu.   

(Ziņo: domes priekšsēdētāja vietnieks M.Dadzis) 
5. Par pieteikuma par saistības piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā. (Ziņo: jurists A.Paulāns) 

6. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. (Ziņo: domes priekšsēdētājs A.Mucenieks) 

7. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. (Ziņo: domes priekšsēdētājs A.Mucenieks) 

8. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2011.gada 29.septembra nolikumā Nr.7 “Par Ventspils 

novada pašvaldības apbalvojumiem”. (Ziņo: domes priekšsēdētājs A.Mucenieks) 

9. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā “***”, Tārgales pagastā, 

Ventspils novadā.(Ziņo: Būvvaldes vadītāja D.Gerule) 

10. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā “***”, Ziru pagastā, Ventspils 

novadā. (Ziņo: Būvvaldes vadītāja D.Gerule) 

11. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā “***”, Tārgales pagastā, 

Ventspils novadā. (Ziņo: Būvvaldes vadītāja D.Gerule) 

12. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā “***”, Tārgales pagastā, 

Ventspils novadā. (Ziņo: Būvvaldes vadītāja D.Gerule) 

13. Par Ventspils novada pašvaldības līdzdalību Igaunijas - Latvijas pārrobežu projektā. (Ziņo: 

uzņēmējdarbības atbalsta konsultante Ī.Roze-Posuma) 
14. Par nekustamā īpašuma “Štrampi”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā atsavināšanu. (Ziņo: 

Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G.Landmanis) 
15. Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 31, Piltenē, Ventspils novadā atsavināšanu. (Ziņo: 

Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G.Landmanis) 
16. Par nekustamā īpašuma –zemes starpgabala “Kraujas”, Usmas pagastā, Ventspils novadā 

atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G.Landmanis) 

17. Par nekustamā īpašuma –zemes starpgabala “Pauguri”, Usmas pagastā, Ventspils novadā 

atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G.Landmanis) 

18. Par dzīvokļa īpašuma Skolas ielā 5-18, Ugāles pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu. (Ziņo: 

Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G.Landmanis) 
19. Par dzīvokļa īpašuma “Briljanti”-15, Usmas pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu. (Ziņo: 

Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G.Landmanis) 
20. Par zemes gabala pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā Vecpēļu kapsētas uzturēšanai Zlēku 

pagastā. (Ziņo: Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G.Landmanis) 

 

 

 


