
 

 

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 2017.gada 31. augustā plkst. 14.00 

Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā 

 

 

Sēdes darba kārtības projekts 

 

1. Par līdzfinansējumu projekta EST-LAT55 realizēšanai 

2. Par līdzfinansējumu projektam “Lai dzīvo bērni!” 

3. Par papildus finansējumu Pāvilostas mūzikas skolai 

4. Par grozījumiem Pāvilostas novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādī 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu 

6. Par nekustamā īpašuma, īres maksas un nomas maksas parāda dzēšanu 

7. Par nekustamā īpašuma nomas līguma pārslēgšanu 

8. Par īpašuma “Silavas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads atsavināšanu 

9. Par nekustamā īpašuma “Atvari”-3, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads 

10. Par autostāvvietu izbūvi 

11. Par nekustamā īpašuma Sakas iela 12a, Pāvilosta, Pāvilostas novads 

12. Par nekustamā īpašuma “Stembrīte”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads 

13. Par nekustamā īpašuma “Muižarāji”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads 

14. Par nekustamā īpašuma “Liepsalas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads 

15. Par zemes ierīcības projekta “Kalnarāji”, Saka, Sakas pagasts, Pāvilostas novads 

16. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam 

17. Par adreses piešķiršanu 

18. Par atteikšanos no dzīvokļa īres tiesībām 

19. Par atteikšanos no dzīvokļa īres tiesībām 

20. Par dzīvokļa īres tiesību izbeigšanu 

21. Par dzīvokļa piešķiršanu 

22. Par dzīvokļa piešķiršanu 

23. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

24. Par pilnvaru pagarināšanu SIA “Vērgales komunālā saimniecība” valdes loceklim 

25. Par amatu savienošanu 

26. Par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu Pāvilostas ostas valdē 

27. Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājam 

28. Par Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 31. augusta saistošo noteikumu Nr. 6 “Grozījumi 

Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos “Pāvilostas novada 

pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

29. Diskusija – par a/s “Grobiņa” novadīto notekūdeņu īpašumā “Ceļmalnieki”, Vērgales pagasts, 

Pāvilostas novads, neatbilstību normatīvajos aktos noteiktai limitējošai koncentrācijai 

30. Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums par administrācijas un iestāžu darbu 

 

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
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