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

2. Par sabiedriskās dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu punktiem Ventspils novada pašvaldībā. 

3. Par aizņēmuma ņemšanu kurināmā iegādei. 

4. Par aizņēmuma ņemšanu  Ventspils novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanai transporta 

iegādei. 

5. Par Ances pagasta sabiedriskā centra “Ances muiža” nolikumu. 

6. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2012.gada 25.oktobra nolikumā Nr.29 “Kārtība, kādā 

slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Ventspils novada iekšējos ūdeņos”. 

7. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2011.gada 27.oktobra lēmumā “Par pašvaldības SIA 

“Ugāles nami” siltumenerģijas pārvades tarifu apstiprināšanu”. 

8. Par pašvaldības darbinieku mēnešalgām. 

9. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2013.gada 30.maija lēmumā “Par Ventspils novada 

dome ievēlēto amatpersonu un deputātu atalgojumu”. 

10. Par grozījumie darba samaksas un social garantiju nolikumā. 

11. Par būvju īpašuma “Piedarbu ferma”, Ances pagastā, uzturēšanai nepieciešamās zemes vienības 

robežu un platības apstiprināšanu. 

12. Par būvju īpašuma “Muižarāji”, Ugāles pagastā, uzturēšanai nepieciešamās zemes vienības 

robežu un platības apstiprināšanu. 

13. Par piekrišanu iegūt LR nepilsoņa īpašumā zemes vienību “Priedes 208”, Tārgales pagastā. 

14. Par dzīvokļu īpašumam “Rubīni”-13 Usmas pagastā, piekrītošā zemesgabala domājamās daļas 

nodošanu D.Āboliņai īpašumā bez atlīdzības. 

15. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Kanti”, Ances pagastā, atsavināšanu būvju īpašniekam. 

16. Par zemes vienību, uz kurām atrodas būves, izslēgšanu no rezerves zemes fonda, piekritības 

noteikšanu pašvaldībai. 

17. Par zemes vienību zem pašvaldības ceļiem, izslēgšanu no rezerves zemes fonda, piekritības 

noteikšanu pašvaldībai. 

18. Par zemes vienību izslēgšanu no rezerves zemes fonda, piekritības noteikšanu pašvaldībai. 

19. Par zemes vienību izslēgšanu no rezerves zemes fonda, starpgabala statusa un piekritības 

noteikšanu pašvaldībai. 

20. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu personām Ances un Tārgales pagastā. 

21. Par zemes vienību izslēgšanu no rezerves zemes fonda, piekritības noteikšanu pašvaldībai. 

22. Par zemes vienību izslēgšanu no rezerves zemes fonda, piekritības noteikšanu pašvaldībai. 

23. Par dzīvokļa īpašumam “Briljanti”-12, Usmas pagastā, piekrītošaā zemesgabala domājamo daļu 

nodošanu V.Ķikānei īpašumā bez atlīdzības. 

 

 

 


