
 

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME 
Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, tālr. 63498261, fakss 63484567, e-pasts dome@pavilosta.lv 

 

PAZIŅOJUMS 
Pāvilostas novada domes sēde tiek sasaukta 2016.gada 29. septembrī plkst. 14.00 

Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā 

 

 

Sēdes darba kārtības projekts 

 
1. Par noteikumu “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta piešķirto mērķdotāciju izglītības 

iestādēm Pāvilostas novadā” apstiprināšanu 

2. Par papildus finansējumu pedagogu darba samaksai un grozījumiem tarifikācijā 

3. Par finansējuma grozīšanu Pāvilostas Mūzikas skolas pedagogu atalgojumam 

4. Par grozījumiem degvielas limitos 

5. Par finansējumu vingrošanas rīku iegādei 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

7. Par Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma, Pāvilostas novada 

amata saimju un mēnešalgu klasifikatora un Pāvilostas novada pašvaldības struktūras apstiprināšanu 

8. Par atkritumu apsaimniekošanas līguma apstiprināšanu 

9. Par nekustamā īpašuma “Ķirsīši”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu 

10. Par nekustamā īpašuma “Dižpauķi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanu 

11. Par platību atšķirību un grafiskā pielikuma precizēšanu nekustamajam īpašumam Parka iela 36, 

Pāvilosta, Pāvilostas novads 

12. Par kļūdas labošanu un grafiskā pielikuma precizēšanu Dzintaru iela 109, Pāvilosta, Pāvilostas novads 

13. Par zemes vienības E. Šneidera laukums 6, Pāvilosta, Pāvilostas novads datu aktualizāciju 

14. Par nekustamo īpašumu “Kupši”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads un “Grantiņi”, Sakas pagasts, 

Pāvilostas novads nomu 

15. Par nekustamo īpašumu Upes iela 3A, Pāvilosta, Pāvilostas novads un Sakas iela 3B, Pāvilosta, 

Pāvilostas novads nomu 

16. Par nekustamā īpašuma “Rozītes”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads nomu 

17. Par nekustamā īpašuma “Granti”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads nomu 

18. Par zemes nomu “Graudāres”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads 

19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

22. Par zemes vienības konfigurācijas labošanu 

23. Par zemes ierīcības projekta Dzintaru iela 70, Pāvilosta, Pāvilostas novads apstiprināšanu 

24. Par zemes ierīcības projekta Dzintaru iela 131, Pāvilosta, Pāvilostas novads apstiprināšanu 

25. Par zemes ierīcības projekta “Silmači” un “Reķi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads apstiprināšanu 

26. Par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu  

27. Par dzīvojamās platības piešķiršanu 

28. Par iekšējo noteikumu “Par ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību Pāvilostas pilsētā” apstiprināšanu 

29. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par administrācijas un iestāžu darbu 
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