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1.§ 

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

1. Par reģistrēšanu palīdzības reģistrā un dzīvojamo telpu izīrēšanu 

2. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.6 Lielajā prospektā 15, Ventspilī, atsavināšanu 

3. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.38 Siguldas ielā 21, Ventspilī, atsavināšanu 

4. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.47 Inženieru ielā 97, Ventspilī, atsavināšanu 

5. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.69 Siguldas ielā 12, Ventspilī, atsavināšanu 

6. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.90 Brīvības ielā 21, Ventspilī, atsavināšanu 

7. Par palīdzības piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sarkanmuižas dambī 21, 

Ventspilī īpašniekiem pagalma labiekārtojuma atjaunošanai 

8. Par palīdzības piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ganību ielā 120, Ventspilī 

īpašniekiem pagalma labiekārtojuma atjaunošanai 

9. Par palīdzības piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas P.Stradiņa ielā 9, Ventspilī 

īpašniekiem pagalma labiekārtojuma atjaunošanai 

10. Par palīdzības piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Talsu ielā 7, Ventspilī 

īpašniekiem pagalma labiekārtojuma atjaunošanai  

11. Par projekta “Brauktuves pārbūve Šķērsu ielā pie ēkas Siguldas ielā Nr.14, Ventspilī” 

īstenošanu 

12. Īres dzīvojamo māju Ventspilī jaunbūvju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums 

13. Par Vides pārskata projekta kopā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils 

novada pašvaldības kopīgo attīstības plānošanas dokumentu 2. redakciju nodošanu 

sabiedriskajai apspriešanai  

14. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam Talsu ielā 80A, 

Ventspilī, grozot Ventspils pilsētas teritorijas plānojumu 

15. Par izmaiņām pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” valdes sastāvā 

16. Par Ventspils Sociālās aprūpes nama “Selga” pakalpojumu maksu  

17. Par Ventspils pilsētas domes 2021.gada 22.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 10 “Par 

Ventspils pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu Covid-19 infekcijas izplatības seku 

mazināšanai” atzīšanu par spēku zaudējušiem 

18. Par pašvaldības aizņēmumu projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas 

mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” realizācijai 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību, lai mazinātu Covid-

19 infekcijas izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Ventspils pilsētā 

2022.gadā  

20. Par līdzekļu piešķiršanu izmitināšanas un ēdināšanas izdevumu segšanai Ukrainas 

civiliedzīvotājiem  

21. Par grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra 

lēmumā Nr.61 “Par patstāvīgo komisiju izveidošanu” 

22. Par projekta “Asfalta seguma virskārtas atjaunošana Staldzenes ielas posmā pie 
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Jaunupes ielas, Ventspilī” īstenošanu 

23. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai K.Vitenbergam ar amatu Ventspils 

Augstskolas Padomnieku konventā 

24. Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu Profesionālās izglītības 

kompetences centra “Ventspils Tehnikums” padomē 

25. Par pieprasījumu Ministru prezidentam A.K.Kariņam virzīt izskatīšanai Ministru 

kabinetā jautājumu par SIA “Ventamonjaks” šķidrā amonjaka termināla drošu darbību 

un Ventspils valstspilsētas pašvaldības iedzīvotāju dzīvības un veselības apdraudējuma 

nepieļaušanu 

26. Par Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas nolikuma apstiprināšanu 

27. Par grozījumu Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 4. janvāra lēmumā 

Nr.2 “Par Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijas personālsastāva apstiprināšanu” 

28. Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes nākamās kārtējās sēdes sasaukšanu 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         J.Vītoliņš 

 


