
 

 

Ventspils novada domes sēdes 

darba kārtība 

 
2020. gada 27. februārī, plkst. 10.00 

 

1. Par saistošo noteikumu “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā 2020.-2025.gadam” 

apstiprināšanu (Ziņo: licencēšanas un vides pārvaldības speciāliste I. Meinarde) 

2. Par pilnvarotām personām licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolei un zivju 

resursu aizsardzībai un uzraudzībai publiskos iekšējos ūdeņos Ventspils novada Usmas pagasta 

administratīvajā teritorijā. (Ziņo: licencēšanas un vides pārvaldības speciāliste I. Meinarde) 

3. Par saistošo noteikumu ”Grozījumi Ventspils novada domes 2018.gada 15.marta saistošajos 

noteikumos Nr.9 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā”” apstiprināšanu. (Ziņo: 

licencēšanas un vides pārvaldības speciāliste I. Meinarde) 

4. Par Ventspils novada Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu. (Ziņo: Bāriņtiesas priekšsēdētājas 

vietniece Kitija Goldmane) 

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

centralizēto grāmatvedību vadītāja vietniece V. Jansone) 

6. Par grozījumiem Ventspils novada domes lēmumā. (Ziņo: Finanšu nodaļas ar centralizēto 

grāmatvedību vadītāja vietniece V. Jansone) 

7. Par nolikuma “Nolikums projektu konkursam “Solis-2020” apstiprināšanu. (ziņo: 

Uzņēmējdarbības atbalsta konsultante Ī. Roze-Posuma) 

8. Par nolikuma “Nolikums projektu konkursam “Mēs savā novadā-2020” apstiprināšanu. (ziņo: 

Uzņēmējdarbības atbalsta konsultante Ī. Roze-Posuma) 

9. Par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu. (Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja  

A. Klimoviča) 

10. Par vispārizglītojošo skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novadā. (Ziņo: 

Izglītības pārvaldes vadītāja A. Klimoviča) 

11. Par pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novada 

pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādēs. (Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja  

A. Klimoviča) 

12. Par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādes -Piltenes vidusskolas reorganizāciju. (Ziņo: 

Izglītības pārvaldes vadītāja A. Klimoviča) 

13. Par nolikuma apstiprināšanu. (Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja A. Klimoviča) 

14. Par nolikuma apstiprināšanu. (Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja A. Klimoviča) 

15. Par ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai” 

atklāta projektu konkursa nolikuma, vērtēšanas komisijas un vērtēšanas komisijas nolikuma 

apstiprināšanu. (Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja A. Klimoviča) 

16. Par Ventspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un grupu darba laiku 2020.gada 

vasaras mēnešos. (Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja A. Klimoviča) 

17. Par noteikumu Ventspils novada pašvaldības kapitālsabiedrības pārvaldības noteikumi” 

apstiprināšanu. (Ziņo: pašvaldības izpilddirektors J. Krilovskis) 

18. Par grozījumiem 2016.gada 28.aprīļa lēmumā Nr. 71, 13.§ ”Par Ventspils novada pašvaldības 

deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidošanu”. (Ziņo: Sociālā dienesta vadītāja  

I. Rudbaha) 

19. Par grozījumiem 2014.gada 12.jūnija Ventspils novada domes saistošajos noteikumos Nr.9 ”Par 

Ventspils novada pašvaldības pabalstiem”. (Ziņo: Sociālā dienesta vadītāja I. Rudbaha) 

20. Par nomas maksu garāžām nekustamā īpašumā “Gulbīši”, Ugāles pagastā. (Ziņo: Nekustamo 

īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

21. Par nomas maksu garāžām nekustamā īpašumā Rīgas šoseja 10A, Ugāles pagastā. (Ziņo: 

Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

22. Par dzīvokļa īpašuma “Buras”-18, Užavas pagastā atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G. Landmanis) 



23. Par dzīvokļa īpašuma “Tērces”-2, Ziru pagastā atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

24. Par nekustamā īpašuma Gaismas ielā 5, Piltenes pagastā, atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo 

īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

25. Par nekustamā īpašuma “Kurzeme 75”, Tārgales pagastā, atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo 

īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

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

nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

27. Par nekustamā īpašuma “Priedulāji”, Vārves pagastā, atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

28. Par nekustamā īpašuma “Dzirnavas”, Usmas pagastā, atsavināšanu atklātā izsolē. (Ziņo: 

Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

29. Par dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas ielā 1-58, Ugāles pagastā, atsavināšanu atklātā izsolē. (Ziņo: 

Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs G. Landmanis) 

30. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2020.gada 30.janvāra lēmumā “Par dzīvokļa īpašuma 

Maija ielā 12-6, Piltenē, atsavināšanu. (Ziņo: Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs  

G. Landmanis) 

31. Par Ventspils novada sportistu apbalvošanu. (Ziņo: Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore 

J. Ziemele) 

 

 

 

 

 

 

 


