
 

 

 

 

Ventspils novada domes ārkārtas sēdes 

darba kārtība 
2015.gada 24.septembrī  plkst. 10.00 

 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

(ziņo: L.Rollande). 

2. Par Ventspils novada domes saistošo noteikumu “Par grozījumiem Ventspils novada domes 

2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Ventspils novada pašvaldības 2015.gada 

budžets” apstiprināšanu. (ziņo: I.Garoza). 

3. Par maksas noteikšanu parakstu apliecināšanai. (ziņo: I.Straume). 

4. Par detālplānojuma nekustamos īpašumos “Simsoni”, “Imulas”, “Niedragi”, “Jāņi”, “Edgari” 

Tārgales pagastā un “Buntiki” Popes pagastā, īstenošanas termiņa pagarinājumu. (ziņo: I.Straume). 

5. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā “Kurzeme Nr.122”, Tārgales 

pagastā, Ventspils novadā. (ziņo: D.Gerule). 

6. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā “Liepmalas”, Piltenes pagastā, 

Ventspils novadā. (ziņo: D.Gerule). 

7. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā “Muižarāji”, Piltenes pagastā, 

Ventspils novadā. (ziņo: D.Gerule). 

8. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā “Priedes Nr.145”, D/s “Priedes”, 

Tārgales pagastā, Ventspils novadā. (ziņo: D.Gerule). 

9. Par pieteikuma par saistības piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā. (ziņo: A.Paulāns). 

10. Par grozījumiem Ventspils novada domes  2012.gada 25.oktobra nolikumā Nr.29 “Kārtība, kādā 

slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Ventspils novada iekšējos ūdeņos”. (ziņo: 

I.Meinarde). 
11. Par noteikumu “Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Ventspils novada pašvaldībā” 

apstiprināšanu. (ziņo: E.Roģe). 

12. Par noteikumu apstiprināšanu. (ziņo: G.Treigūte). 

13. Par ierosinājuma pārņemt no valsts nekustamo īpašumu “Mežvirsaiši”, Popes pagastā. (ziņo: 

G.Landmanis). 
14. Par atteikšanos pārņemt no Privatizācijas aģentūras valsts neprivatizētos mājokļus. (ziņo: 

G.Landmanis). 
15. Par Ventspils novada domes 26.06.2014. lēmuma “Par zemes vienību piederību un statusu, un 

platību precizēšanu Ventspils novadā” grozīšanu. (ziņo: G.Landmanis). 

16. Par nekustamā īpašuma –nedzīvojamās ēkas “Slimnīca”, Ugālē nodošanu bezatlīdzības lietošanās 

sabiedriskā labuma organizācijai. (ziņo: G.Landmanis). 

17. Par Ventspils novada domes lēmuma (28.05.2015., prot. Nr.53, 10.§) –dzīvokļa īpašuma 

“Skaistkalni”-5, Tārgales pagastā, nodošanu atsavināšanai atcelšanu. (ziņo: G.Landmanis). 

18. Par Ventspils novada domes nekustamo īpašumu nodaļas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo: 

G.Landmanis). 
19. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar Solvitu Ratnieci Ances pagastā. (ziņo: G.Landmanis). 

 

 

 


