
 

 

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 2018.gada 26.aprīlī plkst. 09.30 

Pāvilostas vidusskolā, Dzintaru ielā 52, Pāvilostā, Pāvilostas novadā 

 

Sēdes darba kārtības projekts 

1. Par Pāvilostas novada pašvaldības, SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” un SIA “Vērgales 

komunālā saimniecība” 2017.gada pārskatu apstiprināšanu 

2. Par finansējumu dekoratīvajam gleznojumam “Latvijas pilsētas un novadi valsts simtgadei” 

Vecrīgā 

3. Par Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas kārtības apstiprināšanu 

4. Par noteikumu “Pāvilostas novada aktiermākslas kolektīvu vadītāju un koncertmeistaru darba 

samaksas nolikums” projekta apstiprināšanu 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu 

6. Par finansējuma piešķiršanu Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un izglītības projektu 

finansēšanas konkursam 2018.gadam 

7. Par iekšējo  noteikumu “Saziņas līdzekļu iegādes, piešķiršanas, izmantošanas un kontroles 

kārtība Pāvilostas novada pašvaldībā” 

8. Par Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 5 “Pludmales 

lietošanas un apsaimniekošanas  noteikumi” projekta apstiprināšanu  

9. Par Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gada saistošo noteikumu Nr. 6 “Grozījumi Pāvilostas 

novada pašvaldības 2013. gada saistošajos noteikumos Nr. 13 “Par tirdzniecību publiskās vietās, 

tirdzniecības atļauju un nodevu Pāvilostas novadā”” apstiprināšanu 

10. Par dzīvokļa piešķiršanu 

11. Par uzņemšanu dzīvokļa rindā 

12. Par Par dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu 

13. Par zemes ierīcības projekta  “Bubieres”, Saraiķos, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 

apstiprināšanu 

14. Par zemes vienības sadalīšanu no nekustamā īpašuma “Saulstari” un pievienošanu īpašumam 

“Caurlaides punkts”, Sakā, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā 

15. Par zemes nomas līguma pašvaldības nekustamajam īpašumam “Gārņi”, Sakas pagasts, 

Pāvilostas novads 

16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un platības precizēšanu 

18. Par zemes nomu ar izpirkuma tiesībām 

19. Par zemes nomu ar izpirkuma tiesībām 

20. Par nekustamā īpašuma Dzintaru iela 2C, Pāvilosta, Pāvilostas novads ēkas ar kadastra 

apzīmējumu 64130010266001 nomu 

21. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu 

22. Par detālplānojuma atgriešanu izstrādātājam 

23. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

24. Par zemes ierīcības projekta “Ploce”, Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā apstiprināšanu 

25. Par nekustamā īpašuma “Ērģeles”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads 

apsaimniekošanas plānu 

26. Par telpu nomu Ziemupes tautas nams, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads 

27. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par iestāžu un administrācijas darbu 

  

Domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Zaļkalns 
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