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PAZIŅOJUMS 
Pāvilostas novada domes sēde tiek sasaukta 2017.gada 30. martā plkst. 14.00 

Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā 

 

 

Sēdes darba kārtības projekts 

 

1. Par projektu “Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu molu pagarināšana” 

2. Par līdzfinansējumu stacionārā ceļamkrāna uzstādīšanai Pāvilostas ostā 

3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Liepājas Neredzīgo biedrības projekta “Šodien iesaisties, 

piedalies un baudi “Dvēseles veldzes dārzu”, Ziemupē” īstenošanai 

4. Par līdzekļu piešķiršanu ūdens un kanalizācijas sistēmas sakārtošanai 

5. Par finansiālu atbalstu tālākizglītībai 

6. Par nekustamā īpašuma “Silenieki”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda piedziņu  

7. Par piespiedu piedziņu 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa, īres un nomas maksas dzēšanu dzīvojamām telpām “Vērgales 

stacija” – 2, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā 

9. Par bezcerīgo parādu dzēšanu SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” 

10. Par nekustamā īpašuma  “Liepkalniņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads atsavināšanu 

11. Par ierosinājumu nekustamā īpašuma Brīvības iela 14-6, Pāvilosta, Pāvilostas novads 

atsavināšanai 

12. Par ierosinājumu nekustamā īpašuma “Magones”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā 

atsavināšanai 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārskatīšanu 

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

15. Par amata saimes līmeņa un mēnešalgas grupas pārskatīšanu 

16. Par Pāvilostas novadpētniecības muzeja logo apstiprināšanu 

17. Par plānošanas dokumentu apstiprināšanu 

18. Par dzīvojamo māju nodošanu pārvaldībā 

19. Par dzīvokļa piešķiršanu 

20. Par dzīvokļa piešķiršanu 

21. Par dzīvokļa piešķiršanu 

22. Par dzīvokļa piešķiršanu 

23. Par dzīvokļa piešķiršanu 

24. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

25. Par dzīvokļa apsaimniekošanas maksājumu parāda un nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

piedziņu 

26. Par datu aktualizāciju 

27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 
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29. Par zemes nomu 

30. Par zemes ierīcības projekta “Līdumi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads grozījumu 

apstiprināšanu 

31. Par zemes ierīcības projekta “Pūpoli”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads apstiprināšanu 

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

33. Par zemes ierīcības projekta “Oškalni”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads apstiprināšanu 

34. Par zemes ierīcības projekta “Jēkuļi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads apstiprināšanu 

35. Par nekustamā īpašuma “Skollejas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanu 

36. Par nekustamā īpašuma “Vērgales Laimas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanu 

37. Par nekustamā īpašuma “Kareļi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanu 

38. Par Pāvilostas pilsētas koku apsaimniekošanas plāna izstrādi 

39. Par precizējumiem Pāvilostas novada pašvaldības struktūras shēmā 

40. Par Pāvilostas novada pašvaldības noteikumu “Par Pāvilostas novada pašvaldības nedzīvojamo 

telpu nomu” projekta apstiprināšanu 

41. Par Pāvilostas novada pašvaldības noteikumu “Medību tiesību piešķiršanas kārtība Pāvilostas 

novada teritorijā” projekta apstiprināšanu 

42. Par grozījumiem Pāvilostas novada pašvaldības 2013. gada saistošajos noteikumos Nr. 20 

“Pāvilostas novada pašvaldības nolikums” 

43. Par Pāvilostas novada pašvaldības noteikumu  

• “Pāvilostas novada pašvaldības Informācijas sistēmas darbības atjaunošanas plāns”  

• “Pāvilostas novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības noteikumi”  

• “Pāvilostas novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības riska pārvaldības plāns”  

• “Pāvilostas novada pašvaldības Informācijas sistēmas lietošanas noteikumi” 

• “Pāvilostas novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības politika” projektu 

apstiprināšanu 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 


