
 

 

 

 

Ventspils novada domes sēdes 

darba kārtība 

 
2017. gada 26. janvārī plkst. 10.00 

  

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

(Ziņo: Nodokļu nodaļas vadītāja L. Rollande) 
2. Par grozījumiem noslēgtā ar biedrību “Usmas krasts” 2016.gada 30.decembra pilnvarojuma 

līguma par zivju aizsardzības un uzraudzības pārvaldes uzdevuma izpildi” noteikumos.  (Ziņo: 

jurists A. Stepanovičs) 
3. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2015.gada 28.augusta noteikumos “Ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanas metodika Ventspils novada pašvaldības 

teritorijā” un noteikumos “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika 

Ventspils novada pašvaldības teritorijā”. (Ziņo: jurists A. Paulāns) 

4. Par pieteikuma par saistības piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā. (Ziņo: jurists A. Paulāns) 

5. Par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanu. 

(Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja A. Klimoviča) 
6.  Par nolikumu apstiprināšanu. (Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja A. Klimoviča) 

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

“Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība”. (Ziņo: Sociālā dienesta vadītāja 

I. Rudbaha) 
8. Par grozījumiem 2014. gada 27. februāra Ventspils novada domes saistošajos noteikumos Nr. 9 

“Par Ventspils novada pašvaldības pabalstiem”. (Ziņo: Sociālā dienesta vadītāja I. Rudbaha) 

9. Par grozījumiem 2016. gada 17. marta Ventspils novada domes saistošajos noteikumos Nr. 7 

“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu”. (Ziņo: Sociālā 

dienesta vadītāja I. Rudbaha) 
10. Par zemes vienības “Galdiņi”, Tārgales pagastā, iegūšanu LR nepilsoņa īpašumā. (Ziņo: 

Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
11. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 98660010068 un 98660040061, Tārgales pagastā, 

platību precizēšanu. (Ziņo: Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

12. Nekustamā īpašuma “Liepas” nomas līguma izbeigšanu ar SIA “Ostas celtnieks”. (Ziņo: 

Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
13. Par zemes starpgabala “Lapsiņas”, Ances pagastā, atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
14. Par dzīvokļa īpašuma “Sildegas” – 5, Puzes pagastā, atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
 

 

 


