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1. Par  grozījumiem Ventspils novada domes normatīvajos aktos. (Ziņo: Juridiskās 

nodaļas vadītāja G. Rozefelde) 

2. Par patvaļīgas būvniecības seko novēršanu nekustamos īpašumos Zlēku pagastā, 

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

3. Par patvaļīgas būvniecības seko novēršanu nekustamā īpašumā Tārgales pagastā, 

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

4. Par patvaļīgas būvniecības seko novēršanu nekustamā īpašumā Piltenes pagastā, 

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

5. Par patvaļīgas būvniecības seko novēršanu nekustamā īpašumā Užavas pagastā, 

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

6. Par patvaļīgas būvniecības seko novēršanu nekustamā īpašumā Vārves  pagastā, 

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

7. Par paredzētās darbības – smilts-grants un smilts ieguves derīgo izrakteņu atradnē 

“Dambkalni” akceptēšanu (Ziņo : priekšsēdētāja vietnieks M. Dadzis) 

8. Par dzīvokļa īpašuma “Jaunmuiža 2”, Vārves pag., piekrītošā zemesgabala 

domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības (Ziņo: Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

9. Par dzīvokļa īpašuma Ventas iela 7 Vārves pag. piekrītošā zemesgabala domājamo 

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

G. Landmanis) 

10. Par dzīvojamā mājas Skolas ielā 7 Vārves pag. pārvaldīšanas nodošanu biedrībai 

“Skolas 7” (Ziņo: Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

11. Par dzīvokļa īpašuma Peldu ielā 9 – 1 Piltenē atsavināšanu (Ziņo: Nekustamo 

īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

12. Par dzīvokļa īpašuma “Celtnieki 2” – 31 Tārgales pag. atsavināšanu (Ziņo: 

Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

13. Par dzīvokļa īpašuma “Ventas ielā 10 – 1 Vārves pag. atsavināšanu (Ziņo: 

Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

14. Par nekustamā īpašuma “Medņi” Tārgales pag. atsavināšanu atklātā izsolē (Ziņo: 

Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

15. Par nekustamā īpašuma “Pīlādži” – 14 Tārgales pag. atsavināšanu atklātā izsolē 

(Ziņo: Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

16. Par zemes vienības Ugāles pag. iegūšanu LR nepilsoņa īpašumā (Ziņo: Nekustamo 

īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

 

 

 

 

 


