
 

 

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 26. oktobrī plkst. 09.30 

Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā 

 

Sēdes darba kārtības projekts 
 

1. Par Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 26. oktobra saistošo noteikumu Nr. 8 “Grozījumi 

Pāvilostas novada pašvaldības 2016. gada 29. decembra saistošajos noteikumos “Pāvilostas novada 

pašvaldības budžets 2017. gadam”” projekta apstiprināšanu 

2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nodibinājumam “Kokneses fonds” 

3. Par papildus finansējuma piešķiršanu Pāvilostas pilsētas kultūras namam 

4. Par grozījumiem štatu sarakstā un tarifikācijā Pāvilostas pilsētas kultūras namam 

5. Par jaunas štata vietas izveidošanu 

6. Par grozījumiem degvielas limitos Pāvilostas pilsētas kultūras namam 

7. Par telpu nomas maksas apstiprināšanu Vērgales pamatskolai 

8. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu 

9. Par finansējumu profesionālās pļaušanas tehnikas iegādei SIA “Vērgales komunālā saimniecība” 

10. Par nomas maksas un īres maksas pārrēķinu 

11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu 

12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu 

13. Par telpu nomas līguma pārtraukšanu 

14. Par Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 26. oktobra saistošo noteikumu Nr. 7 “Grozījumi 

Pāvilostas novada pašvaldības 2016. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par nekustamā 

īpašuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Pāvilostas novadā”” 

projekta apstiprināšanu 

15. Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā 

16. Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā 

17. Par dzīvojamās mājas Dzintaru iela 101, Pāvilosta, Pāvilostas novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

dzīvokļu īpašnieku biedrībai “MĀJA NR.101” 

18. Par nedzīvojamo telpu nomu 

19. Par nedzīvojamo telpu nomu 

20. Par Pāvilostas novada domes 25.02.2016. sēdes lēmuma (prot.Nr. 3., 35.§) atcelšanu 

21. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu 

22. Par nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķa maiņu un nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķināšanu 

23. Par nekustamā īpašuma “Turaidas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanu 

24. Par detālplānojuma nodošanu precizēšanai 

25. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

26. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

27. Par dzīvokļa piešķiršanu 

28. Par zemesgabalu Avotu iela 13 A, Pāvilosta, Pāvilostas novads 

29. Par grozījumiem nolikumos 

30. Par grozījumiem Pāvilostas novada būvvaldes nolikumā 

31. Par atļaujām amatu savienošanai 

 

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
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