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Ventspils novada domes sēdes 

darba kārtība 
 

2021. gada 30. septembrī, plkst. 10.00, Skolas ielā 4, Ventspilī 

 

1. Par Ventspils novada domes 28.05.2015. sēdes lēmuma (protokols Nr.53, 3.§) 2.2. punkta 

atzīšanu par spēku zaudējušu. 

2. Par Ventspils novada Sociālā dienesta vadītāja atbrīvošanu no amata. 

3. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2021.gada 1.jūlija lēmumā (protokols Nr.2, 3.§) “Par 

Ventspils novada domes komisiju sastāva noteikšanu. 

4. Par Ingrīdas Girvaites atbrīvošanu no Bāriņtiesas locekļa amata. 

5. Par Ventspils novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizāciju. 

6. Par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanu. 

7. Par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu. 

8. Par Ventspils novada domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 27 “Par 

detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Gadi”, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem. 

9. Par Ventspils novada domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 37 “Par 

detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Mazkalnieki”, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem. 

10. Par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņa īpašumā zemesgabalu “***”, Tārgales pagastā. 

11. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem. 

12. Par Ventspils novada domes 2009. gada 26. novembra lēmuma “Par Popes pagasta zemes 

vienības ar kadastra numuru 98560030302 grafiskā pielikuma saskaņošanu”  atcelšanu. 

13. Par dzīvokļa īpašuma “Šalkas” – 9, Jūrkalnes pagastā, atsavināšanu. 

14.  Par dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas ielā 2 – 35, Ugāles pagastā, atsavināšanu. 

15. Par dzīvokļa īpašuma Rožu ielā 2 – 7, Piltenē, atsavināšanu. 

16. Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 5 – 4, Piltenē, atsavināšanu. 

17. Par dzīvokļa īpašuma Lielā ielā 6 – 19, Piltenē, atsavināšanu. 

18. Par nekustamā īpašuma “Akmeņdziras 17”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu. 

19. Par nekustamā īpašuma “Akmeņdziras  143”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu. 

20. Par nekustamo īpašumu “Priedes 65” un “Priedes 66”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, 

atsavināšanu. 

21. Par nekustamā īpašuma “Kaija 18”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu. 

22. Par nekustamā īpašuma “Dzintars 187”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu. 

23. Par dzīvokļa īpašuma “Dzintari” – 8, Zlēku pagastā, atsavināšanu. 

24. Par nekustamā īpašuma “Birztalas” Zlēku pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu. 

25. Par nekustamā īpašuma “Akācijas” Puzes pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu elektroniskā 

izsolē. 

26. Par nekustamā īpašuma “Talce” Tārgales pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu elektroniskā 

izsolē. 

27. Par nekustamā īpašuma “Jaunbirzmaļi” Tārgales pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu 

elektroniskā izsolē. 

28. Par nekustamā īpašuma “Kristapi” Piltenes pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu elektroniskā 

izsolē. 

29. Par nekustamā īpašuma “Hermaņi” Piltenes pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu elektroniskā 

izsolē. 

 

 

 

 

 

 


