
 

 

Ventspils novada domes sēdes 

darba kārtība 
2019. gada 27. jūnijā, plkst. 10.00 

 

1. Par Ventspils novada pašvaldības 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. (Ziņo: 

sabiedrisko attiecību speciālists D. Veidemanis) 

2. Par Ventspils novada domes saistošiem noteikumiem “Grozījumi Ventspils novada domes 

2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr. 14. „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību 

Ventspils novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs””. 

3. Par Ventspils novada domes 2019. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 2 “Par pašvaldības 

palīdzību audžuģimenēm” precizēšanu. (Ziņo: Sociālā dienesta vadītāja I. Rudbaha) 

4.  Par Ventspils novada pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu. (Ziņo: Finanšu nodaļas 

ar centralizēto grāmatvedību vadītāja vietniece V. Jansone) 

5. Par Ventspils novada pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu. (Ziņo: Finanšu nodaļas 

ar centralizēto grāmatvedību vadītāja vietniece V. Jansone) 

6. Par L. Rollandes, E. Ozoliņas, I. Straumes darbības izbeigšanu Ventspils novada domes Vēlēšanu 

komisijā. (Ziņo: pašvaldības attīstības plānotāja I. Straume) 

7. Par Ventspils novada Vēlēšanu komisiju. (Ziņo: pašvaldības attīstības plānotāja I. Straume) 

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

Ventspils novada domes komisiju sastāva noteikšanu”. 

9. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2017. gada 16. novembra lēmumā (protokols Nr. 10, 

2.§) “Par Ventspils novada Bērnu lietu sadarbības grupas izveidošanu un nolikuma 

apstiprināšanu”. 

10. Par domes priekšsēdētāja ikgadējo atvaļinājumu. (Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja I. Stradiņa) 

11. Par Ventspils novada domes lēmumu atcelšanu. (Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja I. Stradiņa) 

12. Par saistošo noteikumu projektu “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību Ventspils novada pašvaldībā”. (Ziņo: Komunālās nodaļas vadītājs  

A. Šlangens) 
13. Par zemes vienības “***”, Tārgales pagastā, iegūšanu LR nepilsoņa īpašumā. (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 īpašuma tiesību atjaunošanu uz nekustamo īpašumu Robežu iela 1, Piltenē.  (Ziņo:Nekustamo 

īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
16. Par zemesgabala domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvojamās mājas "Birzgaļi", 

Amelēs, Puzes pagastā, dzīvokļu īpašniekiem. (Ziņo:Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs 

G.Landmanis) 
17. Par dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas ielā 2 – 36, Ugāles pagastā, atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo 

īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
18. Par dzīvokļa īpašuma “Auskekļi” – 3, “Akmentiņi” – 17, “Akmentiņi” – 20, “Akmentiņi” – 21, 

“Tērces” – 4 un “Tērces” – 20, Ziru pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu atklātā izsolē. (Ziņo: 

Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


