
 

Ventspils novada domes sēdes 

darba kārtība 
2019. gada 25. aprīlī, plkst. 11.00 

 

1. Par Ventspils novada domes noteikumu “Izglītojamo nodarbinātības pasākumu 2019.gada vasaras 

brīvlaikā organizācijas kārtība Ventspils novadā”. (Ziņo: Sociālā dienesta vadītāja I. Rudbaha) 

2. Par nolikuma apstiprināšanu. (Jaunietis darbībā -2019) (Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja  

A. Klimoviča) 
3. Par nolikuma apstiprināšanu. (Radošās darbnīcas -2019) (Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja  

A. Klimoviča) 
4. Par nolikuma “Nolikums projektu konkursam “Mēs savā novadā - 2019”” apstiprināšanu. (Ziņo: 

projekta koordinatore E. Roģe) 
5. Par nolikuma “Nolikums projektu konkursam “Solis - 2019”” apstiprināšanu. (Ziņo: projekta 

koordinatore E. Roģe) 
6. Par dalību EJZF atklātā projektu konkursā 43.02. pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju īstenošana” jūras kultūras mantojuma centra izveidei. (Ziņo: projekta koordinatore  

E. Roģe) 
7. Par grozījumiem darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā. (Ziņo: Personāla nodaļas 

vadītāja I. Stradiņa) 
8. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Alki” ar kadastra numuru 9866 002 

0022, Tārgales pagastā, Ventspils novadā. 

9. Par dzīvojamo māju Ventspils novada Ziru pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA “VNK 

serviss”. 

10. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas organizēšanu Ziru pagastā un grozījumiem ar 

SIA “VNK serviss” noslēgtajā 2008. gada 4. jūnija līgumā. 

11. Par Ventspils novada pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “VNK serviss” 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem Ziru  pagastā. 

12. Par zemes vienību izslēgšanu no bilances. (Ziņo: Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs  

G. Landmanis) 
13. Par dzīvokļa īpašuma Maija iela 5 – 7, Piltenē, atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
14. Par dzīvokļa īpašuma “Purenes” – 17, Zlēku pagastā, atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
15. Par dzīvokļa īpašuma ”Jaunbirznieki” – 2, Ugāles pagastā, atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo 

īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
16. Par dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas ielā 1 – 6, Ugāles pagastā, atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo 

īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
17. Par dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas ielā 8 – 28, Ugāles pagastā, atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo 

īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
18. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas šoseja 5 – 4, Ugāles pagastā, atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo 

īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
19. Par dzīvokļa īpašuma “Selgas” – 7, Užavas pagastā, atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
20. Par dzīvokļa īpašuma “Selgas” – 10, Užavas pagastā, atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
21. Par dzīvokļa īpašuma “Tērces” – 6, Ziru pagastā, atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
22. Par dzīvokļa īpašuma “Rubīni” – 12, Usmas pagastā, atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
23. Par pašvaldības ceļa "Rubeņu dambis", Popes pagastā, nodošanu valsts īpašumā. (Ziņo: 

Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 



24. Par pašvaldības ceļa "Krojvalku dambis", Popes pagastā, nodošanu valsts īpašumā. (Ziņo: 

Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
25. Par pašvaldības ceļa "Plušķu dambis", Popes pagastā, nodošanu valsts īpašumā. (Ziņo: 

Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
26. Par pašvaldības ceļa "Garsilu dambis", Popes pagastā, nodošanu valsts īpašumā. (Ziņo: 

Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
27. Par pašvaldības ceļa "Vēlogu-Zārdavu dambis", Ugāles pagastā, nodošanu valsts īpašumā. (Ziņo: 

Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


