
 

 

 

 

Ventspils novada domes sēdes 

darba kārtība 

 
2017. gada 23. februārī plkst. 10.00 

 

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

(Ziņo: Nodokļu nodaļas vadītāja L. Rollande) 
2. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā “***”, Ziru pagastā, Ventspils 

novadā. (Ziņo: Būvvaldes vadītāja D. Gerule) 

3. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā ***, Piltenē, Ventspils novadā. 

(Ziņo: Būvvaldes vadītāja D. Gerule) 
4. Par grozījumiem Ventspils novada domes lēmumā.   

5. Par dzeramā ūdens piegādes maksas noteikšanu Ventavas ciemā, Vārves pagastā, Ventspils 

novadā līdz ūdensapgādes pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai.  

6. Par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu. (Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja  

A. Klimoviča) 
7. Par ēdināšanas pakalpojuma cenām Piltenes vidusskolā un Piltenes pirmsskolas izglītības iestādē 

“Taurenītis”. (Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja A. Klimoviča) 

8. Par nolikuma apstiprināšanu. (Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja A. Klimoviča) 

9. Par nolikuma apstiprināšanu. (Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja A. Klimoviča) 

10. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2015.gada 25.jūnija nolikumā Nr.7 “Licencēšanas 

komisijas nolikums”. (Ziņo: licencēšanas un vides pārvaldības speciāliste I. Meinarde) 

11. Par L.P. zaudējumu atlīdzināšanas pieprasījuma noraidīšanu. (Ziņo: Juridiskās nodaļas  

vadītāja G. Treigūte) 
12. Par atteikšanos pārņemt neprivatizēto valsts dzīvokli Piltenē. (Ziņo: Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
13. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 9866 008 0047 un 9878 003 0175, Tārgales 

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

14. Par dzīvokļa īpašumam “Briljanti”-8, Usmas pagastā, piekrītošā zemesgabala domājamās daļas 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības. (Ziņo: Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs  

G. Landmanis) 
15. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases. 

16. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases. 

17. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases. 

18. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases. 

19. Par Ventspils novada domes debitoru parāda izvērtēšanas komisijas izveidošanu un nolikuma 

apstiprināšanu. (Ziņo: Juridiskās nodaļas  vadītāja G. Treigūte) 

20. Par noteikumu apstiprināšanu. (Ziņo: Juridiskās nodaļas  vadītāja G. Treigūte) 

21. Par virtuves bloka telpu un iekārtu iznomāšanu Ugāles vidusskolā skolēnu ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanai. (Ziņo: Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

 

 


