
 

 

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 25. maijā plkst. 14.00 

Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā 

 

 

Sēdes darba kārtības projekts 

 

1. Par dalību un līdzfinansējumu projektos 

2. Par finansējumu biedrībai “Trīs reiz trīs” 

3. Par finansējumu biedrībai “Cimdu ceļš” 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu par īpašumu “Jaunrieksti”, Vērgales pagasts, 

Pāvilostas novads 

5. Par papildus degvielas limita piešķiršanu 

6. Par telpu īres izcenojumu apstiprināšanu  

7. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

8. Par nekustamā īpašuma atvieglojumu piešķiršanu 

9. Par nekustamā īpašuma atvieglojumu piešķiršanu 

10. Par nekustamā īpašuma atvieglojumu piešķiršanu 

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārskatīšanu 

12. Par pilnvaru termiņa pagarināšanu SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” valdes loceklim 

13. Par atļauju amatu savienošanai 

14. Par atbrīvošanu no nekustamā īpašuma nodokļa un īres maksas samaksas 

15. Par ierosinājumu nekustamā īpašuma atsavināšanai 

16. Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā 

17. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu 

18. Par Pāvilostas novada sociālā dienesta darbības stratēģijas apstiprināšanu 

19. Par piešķirtās dzīvojamās platības maiņu 

20. Par atteikšanos no piešķirtās dzīvojamās platības 

21. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

22. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

23. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

24. Par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

25. Par zemes nomas līguma izbeigšanu  

26. Par zemes nomu 

27. Par zemes nomu ar izpirkšanas tiesībām 

28. Par zemes nomu 

29. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

30. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

31. Par zemes ierīcības projekta “Oškalni”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads grozījumu 

apstiprināšanu 

32. Par zemes ierīcības projekta “Dižozoli”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads 

33. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Parka iela 30, Pāvilosta, 

Pāvilostas novads 

34. Par apvienotā detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma atkārtotu apstiprināšanu un 

grozījumiem nekustamajiem īpašumiem Brīvības iela 39, Austrumu iela 9, Brīvības iela 35, 

Torņa iela 5, Pāvilosta, Pāvilostas novads 
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35. Par nekustamā īpašuma “Novada lauki”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanu 

36. Par grafiskā pielikuma precizēšanu nekuramajam īpašumam “Vecais pagasta karjers”, Vērgales 

pagasts, Pāvilostas novads 

37. Par adreses likvidēšanu ēkām “Bērziņi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads 

38. Par īpašumtiesību izbeigšanu 

39. Par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu 

40. Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājam 

41. Par saistošo noteikumu projekta apstiprināšanu 

42. Par nolikuma apstiprināšanu 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 


