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PAZIŅOJUMS 
Pāvilostas novada domes sēde tiek sasaukta 2018.gada 20. decembrī plkst. 9.00 

Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā 

 

Sēdes darba kārtības projekts 

 

1. Par finansējuma piešķiršanu 

2. Par ierosinājumu jauna autobusa iegādei 

3. Par degvielas limita palielināšanu 

4. Par darba slodzes pārskatīšanu 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

6. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda, nokavējuma 

naudas, īres un nomas maksas dzēšanu 

7. Par papildus likmes piešķiršanu 

8. Par SIA “Vērgales komunālā saimniecība” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 

palielināšanu 

9. Par SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” izmaiņām maksas pakalpojumu cenrādī 

10. Par Pāvilostas novada domes 2017. gada 25. maija sēdes lēmuma, protokols 6., 27. § atcelšanu 

11. Par Pāvilostas novada domes 2018. gada 28. jūnija sēdes lēmuma, protokols 8.,9. § atcelšanu 

12. Par nekustamā īpašuma “Jonasi” Vērgales pagasts, Pāvilostas novads atsavināšanu 

13. Par pirmpirkuma tiesībām 

14. Par Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. 11 “Interešu 

izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Pāvilostas novadā” 

projekta apstiprināšanu 

15. Par Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gada 20. decembra iekšējo noteikumu Nr. 5/2018 

“Pāvilostas novada pašvaldības dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas nolikums” 

apstiprināšanu 

16. Par Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gada 20. decembra iekšējo noteikumu Nr. 6/2018 

“Pāvilostas novada pašvaldības arhīva nolikums” apstiprināšanu 

17. Par grozījumiem Pāvilostas novada domes Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas 

komisijas sastāvā 

18. Par zvejas rīku skaita un mencu nozvejas limita sadalījumu rūpnieciskai zvejai 

19. Par zvejas rīku sadali pašpatēriņa zvejai 

20. Par Pāvilostas vēsturisko centru 

21. Par zemes nomas līguma izbeigšanu Dzintaru ielā 125, Pāvilostā, Pāvilostas novadā 

22. Par zemes nomas līguma izbeigšanu Austrumu ielā 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā 

23. Par nekustamā īpašuma “Alkšņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā sadalīšanu 

24. Par nekustamā īpašuma “Irbenāji”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā sadalīšanu 

25. Par nekustamā īpašuma “Plēsumi” Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā sadalīšanu 
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26. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

27. Par pašvaldības piekritīgās zemes robežas precizēšanu 

28. Par Pāvilostas novada domes 2018. gada 27. novembra sēdes lēmuma protokols 14., 31.§ 

atcelšanu 

29. Par namīpašuma Vītolu ielā 15, Pāvilostā nodošanu likumīgajiem īpašniekiem 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 


