
 

 

 

 

Ventspils novada domes sēdes  

darba kārtība 

 

2009.gada 17.decembrī plkst. 10.00 

Ventspilī 

 

1.  Par grozījumiem Ventspils novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā. 

2. Par autoceļa fonda līdzekļu izlietošanu 2010.gadā. 

3. Par savstarpējiem norēķiniem izglītības pakalpojumu sniegšanā 2010.gadā. 

4. Par maksas pakalpojumiem Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā. 

5. Par Ventspils novada bērnu nama „Stikli” nolikumu. 

6. Par Stiklu speciālās internātskolas pārņemšanu. 

7. Par Stiklu speciālās internātskolas nolikumu. 

8. Par izmaiņām Izglītības, bērnu un jaunatnes lietu komisijas locekļu sastāvā. 

9. Par novada Sociālā dienesta izveidošanu. 

10. Par Ventspils novada Sociālā dienesta nolikumu. 

11. Par Ventspils novada amatierkolektīvu vadītāju finansēšanas kārtības nolikumu 

12. Par domes Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.12.2009. 

lēmuma Nr.9, 3.§ apstiprināšanu „Par Ventspils novada pašvaldības Sociālo lietu 

komisijas 2009.gada 17.novembra lēmuma Nr.7 „Par piešķirtajiem sociālajiem 

pabalstiem” un 2009.gada 30.novembra lēmuma Nr.8 „Par piešķirtajiem sociālajiem 

pabalstiem” apstiprināšanu” apstiprināšanu. 

13. Par SIA „Marivine” iesniegumu. 

14. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu. 

15. Par koku likvidēšanu. 

16. Par koku ciršanu nekustamā īpašumā „Jēkabsoni”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā. 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

18. Par nedzīvojamo telpu nomu (Kitte). 

19. Par zemes vienības „Krīkļi” Tārgales pagastā uzmērītās platības un robežu 

apstiprināšanu. 

20. Par zemes vienības „Viņķi” Tārgales pagastā uzmērītās platības un robežu 

apstiprināšanu.  

21. Par adreses piešķiršanu pirts ēkai Tārgales pagasta „Upīši”. 

22. Par zemes nomas līguma izbeigšanu, iznomājamā zemesgabala platības maiņu (Sproģis). 

23. Par zemes gabala Lielā ielā 18, Piltenē uzmērītās platības un robežu apstiprināšanu. 

24. Par piekrišanas  sniegšanu Tatjanai Barakauskai iegūt īpašumā zemes vienību „Jauntuči” 

domājamo daļu. 

25. Par piekrišanas sniegšanu Ļubovai Bļinkovai iegūt īpašumā zemes vienību „Priedes 

199” domājamo daļu un atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām. 

26. Par Užavas pagastā esošu zemes vienību un lietošanas mērķu noteikšanu (par ceļiem). 

27. Par Tārgales pagastā esošu zemes vienību piekritības un lietošanas mērķu noteikšanu 

(par ceļiem). 

28. Par Tārgales pagasta padomes 29.04.2009. lēmuma precizēšanu. 

29. Par zemes nomas līguma izbeigšanu (Sluģevics). 

30. Par adreses piešķiršanu Ugāles evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcai. 

31. Par nosaukuma piešķiršanu zemes gabalam ar kadastra numuru 9890 001 0345 Ziru 

pagastā un zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

32. Par Ventspils novadā esošu zemes vienību piekritības un lietošanas mērķu noteikšanu. 

33. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Birzes”). 

34. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Avenes”). 

35. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Senlejas”). 

36. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Svīres”). 



37. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Svīķi”). 

38. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Jaungates”). 

39. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Simsoni”). 

40. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Vītolkalni”). 

41. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Dzenīši”). 

42. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Bērziņi”). 

43. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Lejas”). 

44. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Tēraudi”). 

45. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Dižpūšļi”). 

46. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Vēdzeles”). 

47. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Ķīķi”). 

48. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Būkas”). 

49. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Purvāji”). 

50. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Luteri”). 

51. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Geišas”). 

52. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Ežmalas”, „Smiltnieki”). 

53. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Teteri”). 

54. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Biedri”). 

55. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Priedes”). 

56. Par Ventspils novadā esošu zemes vienību piekritības un lietošanas mērķu noteikšanu. 

57. Par zemes gabala ar kadastra nr. 9894 004 0065 Zlēku pagastā, robežu grozīšanu. 

58. Par zemes gabala noteikšanu pašvaldības valdījumā esošu ēku uzturēšanai Ances 

pagastā, adreses piešķiršanu. 

59. Par saistošiem noteikumiem „Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes 

Ventspils novada teritorijā”. 

60. Publiskā iepirkuma kārtības noteikumi Ventspils novada domes izveidotajās iestādēs. 

61. Par izmaiņām valsts mērķdotācijās novada infrastruktūras attīstības izlietojumā. 

62. Par ELFLA pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” iesniegtā 

projekta „Jūrkalnes sporta zāles būvniecība” atsaukšanu. 

63. Par detālplānojumu „Rutki” pirmo redakciju. 

64. Par detālplānojuma „Griezes” gala redakciju. 

65. Par SIA „TCK” ierosinātā detālplānojuma īpašumiem Tārgales pagastā Ventspils 

novadā darba uzdevuma apstiprināšanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


