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PAZIŅOJUMS PAR SĒDI 

Pāvilostas novada domes sēde tiek sasaukta 2016.gada 28.janvārī plkst. 14.00                                     

Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā 

 

Sēdes darba kārtības projekts 

1. Par darba algu palielināšanu SIA “Vērgales komunālā saimniecība” darbiniekiem 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņu un nokavējuma naudas neaprēķināšanu 

3. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

4. Par grozījumiem Pāvilostas novada domes 24.09.2016. lēmumā “Par Pāvilostas vidusskolas 

pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” (protokols Nr. 10., 8.§) 

5. Par atbalstu pilsonisko tiesību nostiprināšanā 

6. Par darba slodzes samazināšanu 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu politiski represētai personai 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu politiski represētai personai 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu politiski represētai personai 

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu politiski represētai personai 

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu politiski represētai personai 

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu politiski represētai personai 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu politiski represētai personai 

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu politiski represētai personai 

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu personai ar invaliditāti 

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu personai ar invaliditāti 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu personai ar invaliditāti 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu personai ar invaliditāti 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu personai ar invaliditāti 

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu personai ar invaliditāti 

21. Par nomas maksas dzēšanu 

22. Par nekustamā īpašuma nodokli Sakaslejas evaņģēliski luteriskās draudzes īpašumam 

23. Par nekustamā īpašuma nodokli Ziemupes evaņģēliski luteriskās draudzes īpašumam 

24. Par adreses piešķiršanu no nekustamā īpašuma Dzintaru 79, Pāvilosta, Pāvilostas novads, 

izveidotajam zemes gabalam 

25. Par zemes gabalu robežu pārkārtošanu, izstrādājot zemes ierīcības projektu 

26. Par grozījumiem Pāvilostas novada domes 24.09.2015.lēmumā “Par īpašuma atsavināšanu” 

(protokols Nr. 10.,3.§) 

27. Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu 

28. Par pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Kalni”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads 

iznomāšanu 

29. Par dzīvokļa īres tiesību pagarināšanu 
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30. Par dzīvojamās platības piešķiršanu 

31. Par grozījumiem Pāvilostas novada domes 24.09.2015. lēmumā “Par dienesta dzīvokļa statusa 

noteikšanu” (protokols Nr. 10., 24.) 

32. Par zemes ierīcības projekta “Jaunvagari” apstiprināšanu 

33. Par īres līguma pārslēgšanu 

34. Par pašvaldības ceļa “Vārsberģu dambis”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, nodošanu bez 

atlīdzības valsts īpašumā 

35. Par līdzdalību Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā 

 

 

  

 

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 


