
 

 

Ventspils novada domes sēdes 

darba kārtība 
2019.gada 30.maijā, plkst.10.00 

 

1. Par Annahites pamatskolas nolikumu. (Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja A.Klimoviča) 

2. Par Ventspils novada domes saistošo noteikumu “Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm” 

apstiprināšanu. (Ziņo: Sociālā dienesta vadītāja I.Rudbaha) 

3. Par saistošo noteikumu “Grozījums Ventspils novada domes 2014.gada 12.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.9 “Par Ventspils novada pašvaldības pabalstiem”  apstiprināšanu. (Ziņo:Sociālā 

dienesta vadītāja I.Rudbaha) 

4. Par dzīvojamo māju Ventspils novada Popes pagasta, pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA “VNK 

serviss”. 

5. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas organizēšanu Popes pagastā un grozījumiem ar 

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

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

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem Popes  pagastā. 

7. Par grozījumiem 2009.gada 29.oktobra Ventspils novada domes nolikumā N.28 “Ventspils novada 

domes Finanšu komitejas nolikums”. (Ziņo:Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs 

G.Landmanis) 
8. Par Ventspils novada Piltenes pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu. (Ziņo:Nekustamo 

īpašumu nodaļas vadītājs G.Landmanis) 
9. Par pašvaldības ceļa "Ceļš 9856C02 Brūveri", Popes pagastā, nodošanu valsts īpašumā. 

(Ziņo:Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G.Landmanis) 
10. Par zemes vienības Rūpnīcas iela 9, Ugāles pag., iegūšanu Krievijas pilsoņa īpašumā. 

(Ziņo:Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G.Landmanis) 
11. Par zemes vienības "Bušnieki 414”, Tārgales pag., iegūšanu Krievijas pilsoņa īpašumā. 

(Ziņo:Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G.Landmanis) 
12. Par dzīvokļa īpašuma “Varavīksnes” - 1, Ances pagastā, atsavināšanu. (Ziņo:Nekustamo 

īpašumu nodaļas vadītājs G.Landmanis) 
13. Par dzīvokļa īpašuma “Varavīksnes” - 2, Ances pagastā, atsavināšanu. (Ziņo:Nekustamo 

īpašumu nodaļas vadītājs G.Landmanis) 
14. Par dzīvokļa īpašuma “Varavīksnes” - 5, Ances pagastā, atsavināšanu. (Ziņo:Nekustamo 

īpašumu nodaļas vadītājs G.Landmanis) 
15. Par dzīvokļa īpašuma “Vītoli” – 7, Ances pagastā, atsavināšanu. (Ziņo:Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G.Landmanis) 
16. Par dzīvokļa īpašuma “Liepas” – 3, Zlēku pagastā, atsavināšanu. (Ziņo:Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G.Landmanis) 
17. Par dzīvokļa īpašuma “Liepas” – 7, Zlēku pagastā, atsavināšanu. (Ziņo:Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G.Landmanis) 
18. Par dzīvokļa īpašuma “Dzeņi” – 12, Vārves pagastā, atsavināšanu. (Ziņo:Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G.Landmanis) 
19. Par dzīvokļa īpašuma Ventas ielā 10 – 5, Vārves pagastā, atsavināšanu. (Ziņo:Nekustamo 

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

nodaļas vadītājs G.Landmanis) 
21. Par dzīvokļa īpašuma “Akmentiņi” – 16, Ziru pagastā, atsavināšanu. (Ziņo:Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G.Landmanis) 
22. Par dzīvokļa īpašuma “Saulītes” – 4, Ziru pagastā, atsavināšanu. (Ziņo:Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G.Landmanis) 
23. Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 12 – 10, Piltenē, atsavināšanu. (Ziņo:Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G.Landmanis) 
24. Par dzīvokļa īpašuma “Celtnieki 2” – 22, Tārgales pagastā, atsavināšanu. (Ziņo:Nekustamo 

īpašumu nodaļas vadītājs G.Landmanis) 



25. Par dzīvokļa īpašuma Ventas ielā 8 – 2, Vārves pagastā, atsavināšanu. (Ziņo:Nekustamo 

īpašumu nodaļas vadītājs G.Landmanis) 

26. Par nekustamā īpašuma “Ostupe”, Ances pagastā, atsavināšanu. (Ziņo:Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G.Landmanis) 

27. Par nekustamā īpašuma “Miķeļi”, Ugāles pagastā, atsavināšanu atklātā izsolē. (Ziņo:Nekustamo 

īpašumu nodaļas vadītājs G.Landmanis) 

28. Par nekustamā īpašuma “Mežavaski”, Ances pagastā, atsavināšanu atklātā izsolē. 

(Ziņo:Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G.Landmanis) 

29. Par nekustamā īpašuma “Vilkastes”, Ances pagastā, atsavināšanu atklātā izsolē. 

(Ziņo:Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G.Landmanis) 

30. Par nekustamā īpašuma “Puskazarma”, Usmas pagastā, atsavināšanu. (Ziņo:Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G.Landmanis) 

31. Par Ventspils novada domes 2019.gada 28.februāra lēmuma “Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 

14A – 14, Piltenē, atsavināšanu”, atcelšanu. (Ziņo:Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs 

G.Landmanis) 
32. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumā “Par dzīvokļa īpašuma 

“Selgas” – 7, Užavas pagastā, atsavināšanu”. (Ziņo:Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs 

G.Landmanis) 

33. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā “Sārce” zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 9856 004 0061, Popes pagastā, Ventspils novadā. 

 

 

 

 

 

 

 


