
 

 

 

Ventspils novada domes sēdes 

darba kārtība 
2018. gada 29. martā, plkst. 10.30 

 

1. Par Ventspils novada domes 2018. gada 15. marta saistošo noteikumu Nr. 9 “Nolikums par 

Licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā” apstiprināšanu un pilnvaroto personu licencētās 

makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolei Puzes ezerā. (ziņo: licencēšanas un vides 

pārvaldes speciāliste I. Meinarde) 

2. Par Ventspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un grupu darba laiku 2018. 

gada vasaras mēnešos.  (Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja A. Klimoviča) 

3. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2017. gada 14. decembra lēmumā (protokols Nr. 12, 

3.§) “Par Ventspils novada Civilās aizsardzības komisijas nolikuma un komisijas sastāva 

apstiprināšanu”. 

4. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2017. gada 20. jūnija lēmumā (protokols Nr. 1, 3.§) 

“Par Ventspils novada domes komisiju sastāva apstiprināšanu”. 

5. Par grozījumiem SIA “VNK serviss”  statūtos. (Ziņo: atbildīgā darbiniece Ī. Roze-Posuma) 

6. 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: izpilddirektora vietnieks I. Bērtulsons) 

7. Par dzīvokļa īpašumam “Centrs 6” – 8, Vārves pagastā, piekrītošā zemes gabala domājamās 

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

G. Landmanis) 

8. Par dzīvokļa īpašumam Ventas iela 8 – 11, Vārves pagastā, piekrītošā zemes gabala 

domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. (Ziņo: Nekustamo īpašumu nodaļas 

vadītājs G. Landmanis) 

9. Par dzīvokļa īpašumam “Dimanti” – 16, Usmas pagastā, piekrītošā zemes gabala domājamās 

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

G. Landmanis) 

10. Par dzīvokļa īpašuma “Šalkas” – 6, Jūrkalnes pagastā, atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo 

īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

11. Par dzīvokļa īpašuma Peldu ielā 9 – 24, Piltenē atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

12. Par dzīvokļa īpašuma “Apiņi”-4, Tārgales pagastā atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

13. Par dzīvokļa īpašuma “Celtnieki 2” – 24, Tārgales pagastā atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo 

īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

14. Par dzīvokļa īpašuma “Liepas” – 2, Zlēku pagastā atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

15. Par dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas iela 8 – 31, Ugāles pagastā atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo 

īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

16. Par nekustamā īpašuma “Rēdnieki”, Ances pagastā, atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

17. Par dzīvokļa īpašuma “Kļavziedi” – 1A, Puzes pagastā, atsavināšanu atklātā izsolē. (Ziņo: 

Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

18. Par dzīvokļa īpašuma “Klusumi” – 1 un “Klusumi” – 2, Puzes pagastā, atsavināšanu atklātā 

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

 

 

 

 

 


