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PAZIŅOJUMS 
Pāvilostas novada domes sēde tiek sasaukta 2016.gada 31. martā plkst. 14.00 

“ Pagasta mājā” Vērgalē, Vērgales pagastā 

 

Sēdes darba kārtības projekts 

 
1. Par priekšfinansējuma piešķiršanu Pāvilostas vidusskolai 

2. Par līdzfinansējumu Pāvilostas novadpētniecības muzejam 

3. Par dalību un līdzfinansējumu “Fonda 1836” projektā 

4. Par alternatīvā sporta veidu betona laukuma izveides ieceri un līdzfinansējumu 

5. Par degvielas limitiem 

6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu 

7. Par darba laika uzskaites maiņu Pāvilostas bibliotēkas darbiniecēm 

8. Par grozījumiem štatu sarakstā un tarifikācijā Pāvilostas novada pašvaldības policijai 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu personai ar invaliditāti 

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu personai ar invaliditāti 

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas atlikšanu un sankciju nepiemērošanu 

13. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam 

14. Par detālplānojuma apstiprināšanu 

15. Par zemes ierīcības projekta Pārvārti, Vērgales pagastā apstiprināšanu 

16. Par zemes ierīcības projekta Pārvārti, Vērgales pagastā apstiprināšanu 

17. Par zemes ierīcības projekta, Vērgales pagastā apstiprināšanu 

18. Par nekustamā īpašuma “Ceļmalas”, Sakas pagastā sadalīšanu 

19. Par zemes gabalu robežu pārkārtošanu Klusā ielā 25 un Kalna ielā 17 Pāvilostā 

20. Par zemes nomu “Kalni”, Sakas pagastā 

21. Par zemes nomu “Stembrīte”, Sakas pagastā 

22. Par zemes nomu Dzintaru ielā 125, Pāvilostā 

23. Par zemes nomu “Ērģeles”, Vērgales pagastā 

24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu “Mežupes”, Vērgales pagastā 

25. Par zemes nomas līguma pagarināšanu īpašumiem “Poči” un “Poriņi”, Vērgales pagastā 

26. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu  

27. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu  

28. Par grozījumiem Pāvilostas novada domes 25.02.2016. lēmumā, protokols 3., 14.§ 

29. Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piemērošanu Pāvilostas novadā” projektu 

30. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

31. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

32. Par juridiskās adreses reģistrēšanas piekrišanu 

33. Par Satiksmes ministrijas amatpersonu Pāvilostas ostas valdē 

34. Par dalību projektā 

35. Par konkursa “Mana mīļākā grāmata” nolikuma apstiprināšanu 

36. Par grozījumu noteikumos “Pāvilostas novada vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu labāko 

skolēnu un skolotāju izvirzīšanu un svinīgo pieņemšanu pie domes priekšsēdētāja” apstiprināšanu 

 

 

 Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
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