
 
Ar *** apzīmētais teksts un lēmums nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par 
fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/679 par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 
95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).  

 

Ventspils novada domes sēdes 

darba kārtība 

 
2020.gada 26.martā, plkst.10.00 

 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu 2020.gadā. 

2. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2019.gada 31.oktobra nolikumā Nr.2 “Ugāles Mūzikas 

un mākslas skolas nolikums”.  

3. Par Ventspils novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam apstiprināšanu.  

4. Par Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu.  

5. Par kurināmā materiāla atsavināšanu SIA “VNK serviss”  deleģētās siltumapgādes funkcijas 

izpildes nodrošināšanai Stiklu ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā. 

6. Par piekrišanu iegūt Krievijas pilsones īpašumā zemes vienības "***” Tārgales pagastā.  

7. Par sociālās mājas Rīgas šoseja 15, Ugālē, atzīšanu par turpmākai izmantošanai nederīgu.  

8. Par zemesgabala zem pašvaldības ceļa "Ceļš US-47 Eži" izpirkšanu.   

9. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem.  

10. Par nekustamā īpašuma- zemesgabala “Elzas”, Piltenes pagastā, atsavināšanu atklātā izsolē.  

11. Par nekustamā īpašuma- zemesgabala Smilšu ielā 1, Piltenē, atsavināšanu atklātā izsolē.  

12. Par nekustamā īpašuma- zemesgabala “Priedes 1”, Tārgales pagastā, atsavināšanu atklātā izsolē. 

13. Par nekustamā īpašuma- zemesgabala “Upenieki”, Piltenes pagastā, atsavināšanu atklātā izsolē.  

14. Par dzīvokļa īpašuma “Varavīksnes”-5, Ances pagastā, atsavināšanu.  

15. Par nekustamā īpašuma Ventas ielā 33, Vārves pagastā, atsavināšanu.  

16. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2019.gada 27.decembra lēmumā “Par siltumapgādes 

nodrošināšanas Piltenes pilsētas un pagasta, Jūrkalnes pagasta, Tārgales pagasta un Ances pagasta 

administratīvajās teritorijās pārvaldes uzdevuma izpildi un grozījumiem ar SIA “VNK serviss”  

2014.gada 13.novembrī noslēgtajā deleģēšanas līgumā”. 

17. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2019.gada 27.decembra lēmumā “Par 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas organizēšanu Piltenes, Zlēku, Tārgales, Ances, 

Jūrkalnes pagastos grozījumiem ar SIA “VNK serviss”  2008.gada 4.jūnija līgumā”. 

18. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2019.gada 27.decembra lēmumā “Par dzīvojamo māju 

Ventspils novada Piltenes, Zlēku, Tārgales, Ances un Jūrkalnes pagastos pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu SIA “VNK serviss”. 

19. Par piekrišanu iegūt Krievijas Federācijas pilsoņa īpašumā zemesgabalu ***, Ugāles pagastā.  

20. Par skolēnu ēdināšanas pakalpojumu līgumu apturēšanu uz ārkārtas situācijas laiku.  

 

 

 

 


