
 

Ventspils novada domes sēdes  

darba kārtība 
 

2010.gada 29.decembrī plkst. 13.00 

Ventspilī 

 

 

1. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2010.gada 25.marta lēmumā (protokols 

Nr.16, 16.§) ”Par Ventspils novada domes Licencēšānas komisijas nolikuma un 

komisijas sastāva apstiprināšanu”. 

2. Par darba samaksas izmaksas kārtību ievēlētajām amatpersonām un deputātiem. 

3. Par Ventspils novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstu. 

4. Par pabalsta izmaksu. 

5. Par pilnvarojumu slēgt līgumus. 

6. Par Zūru pamatskolas nolikumu. 

7. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra sēdes 

apstiprinātajā nolikumā Nr.13 (protokols Nr.8, 2.§, 1.4.p.) „Ventspils novada 

Jūrkalnes pamatskolas nolikums”. 

8. Par saimniecības ēkas legalizāciju nekustamā īpašumā „Darbinieki”, Vārves pagastā. 

9. Par saimniecības ēkas legalizāciju nekustamā īpašumā „Kalnarāji”, Ziru pagastā. 

10. Par patvaļīgu būvniecību nekustamā īpašumā „Dūdas”, Vārves pagastā. 

11. Par zivju noliktavas legalizāciju nekustamā īpašumā „Muiža”, Ugāles pagastā. 

12. Par Ventspils novada Vārves pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem. 

13. Par medību tiesību nomas līguma pārjaunošanu. 

14. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pārjaunošanu. 

15. Par nekustamā īpašuma „Asari”, Ances pagastā, zemes vienības platības precizēšanu 

16. Par zemes nomas pirmtiesību līguma ar J.Jevtjuginu izbeigšanu. 

17. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes gabalu ieskaitīšanu rezerves zemes 

fondā. 

18. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu. 

19. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz apbūvētiem zemesgabaliem 

Piltenes pilsētā, zemesgabalu piekritību Ventspils novada pašvaldībai. 

20. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

21. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu. 

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

noslēgšanu. 

23. Par 28.10.2010.domes lēmuma „Par atzinumu meža zemes transformācijai” 

papildināšanu. 

24. Par pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemes gabalu iznomāšanu. 

25. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu (A.Boitmanis). 

26. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu (D.Indriksone). 

27. Par nedzīvojamās telpas iznomāšanu „Piltenes dejotāju biedrībai”. 

28. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu sabiedriskā labuma organizācijai nodibinājumam 

„Zlēku attīstības fonds”. 

29. Par SIA "TCK" ierosinātā detālplānojuma Tārgales pagastā, Ventspils novadā, 

pilnveidoto redakciju. 

 

 

Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību nodaļas vadītājas M.Bīdermanes informatīvs 

ziņojums par 11mēnešu budžeta izpildi. 

 


