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Ventspils novada domes sēdes 

darba kārtība 
2019. gada 28. februārī, plkst. 10.00 

 

1. Par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādes Stiklu internātpamatskola nosaukumu maiņu. 

(Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja A. Klimoviča) 
2. Par Ugāles vidusskolas direktora atbrīvošanu no amata. (Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja  

A. Klimoviča) 
3. Par Tārgales pagasta kultūras pasākumu un amatierkolektīvu darbības norises vietu. (Ziņo: 

Kultūras nodaļas vadītāja Z. Pamše) 
4. 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”. 

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

Ventspils novada domes komisiju sastāva noteikšanu. 

6. Par dzīvokļa īpašuma Arāji-6, Ziru pagastā atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo īpašumu nodaļas 

vadītājs G. Landmanis) 
7. Par nekustamā īpašuma “Brunči”, Usmas pagastā atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
8. Par dzīvokļa īpašuma “Celtnieki 2”-19, Tārgales pagastā atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo 

īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
9. Par dzīvokļa īpašuma “Celtnieki 2”-28, Tārgales pagastā atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo 

īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
10. Par dzīvokļa īpašuma “Celtnieki 2”-45, Tārgales pagastā atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo 

īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
11. Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 7-5, Piltenē atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo īpašumu nodaļas 

vadītājs G. Landmanis) 
12. Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 14A-14, Piltenē atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
13. Par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās “Pīlādži” un “Zelmeņi”, Tārgales 

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

14. Par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņa īpašumā zemesgabalu “***”, Tārgales pagastā. (Ziņo: 

Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
15. Par dzīvokļa īpašuma “Zūras 4”-1, Vārves pagastā atsavināšanu atklātā izsolē. (Ziņo: Nekustamo 

īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
16. Par dzīvokļa īpašumiem Rūpnīcas iela ***, Rūpnīcas iela *** un Rūpnīcas iela ***, Ugāles 

pagastā, piekrītošo zemesgabalu domājamo daļu iegūšanu Turcijas pilsoņa īpašumā. (Ziņo: 

Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


