
 

 

Ventspils novada domes sēdes 

darba kārtība 
 

2010.gada 28.oktobrī plkst. 10.00 

Ventspilī 

 

1. Par grozījumiem 2009.gada 17.decembra Ventspils novada domes sēdē 

apstiprinātajā nolikumā Nr.37 ”Ventspils novada Sociālā dienesta nolikums”. 

2. Par Airisas Tropiņas atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļa amata. 

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

4. Par darba samaksas izmaksas kārtību. 

5. Par izmaiņām pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekļu sastāvā. 

6. Par grozījumiem un papildinājumiem Ventspils novada domes 10.08.2010.lēmumā 

Nr.22, 3.§. 

7. Par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojumu. 

8. Par Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes nolikumu. 

9. Par Ventspils novada pašvaldības Kultūras nodaļas nolikumu. 

10. Par novērošanas torņa legalizāciju nekustamā īpašumā „Kāpas”, Tārgales pagstā. 

11. Par saimniecības ēkas legalizāciju nekustamā īpašumā „Līdumi 128”, Tārgales 

pagastā. 

12. Par dzīvnieku  pastaigu mītnes legalizāciju nekustamā īpašumā „Rembo”, Vārves 

pagastā. 

13. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta 

„Ventspils novada Tārgales pagasta Dokupes ciema ūdenssaimniecības attīstība” 

īstenošanai. 

14. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta 

„Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciema ūdenssaimniecības attīstība” 

īstenošanai. 

15. Par detālplānojuma uzsākšanu nekustamā īpašumā „Unkarti”, Vārves pagastā. 

16.    Par atļauju Eļai Jaščišinai iegūt īpašumā apbūvētu zemes gabalu „Kurzeme 3”, 

kopplatība 0.0661 ha (661 m
2
), Tārgales pagastā.  

17. Par pašvaldībai piederošu, piekrītošu zemesgabalu iznomāšanu.  

18. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes nomas pirmtiesību līgumu 

noslēgšanu.   

19. Par zemes nomas līguma ar Z.Vitti izbeigšanu. 

20. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu Vārves pagasta z.s. 

„Akmeņkalni”, zemes nomas pirmtiesību līguma noslēgšanu. 

 

Papildus jautājumi: 

1. Par M.Gruntmaņa iesniegumu. 

2. Par Ventspils novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas ar 

centralizēto grāmatvedību nolikumu. 

3. Par Ventspils novada pašvaldības pilsētas/pagastu pārvaldes nolikumu. 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējumu naudas piedziņu 

bezstrīdus kārtībā. 

5. Par nekustamā īpašuma „Aivas”, Tārgales pagastā, detālplānojuma gala 

redakciju. 

6. Par nekustamā īpašuma „Rutki”, Tārgales pagastā, detālplānojuma gala 

redakciju. 

7. Par atzinumu meža zemes transformācijai. 

8. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu nekustamajā īpašumā 

„Dūdas”, Vārves pagastā, Ventspils novadā. 

9. Par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala iznomāšanu. 

 

 


