
 

 

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 29. martā plkst. 09.30 

 “Pagastmājā”, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā 

 

Sēdes darba kārtības projekts 

 

1. Par Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gada 29. marta saistošo noteikumu Nr. 2 “Sabiedrisko 

ūdennsaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Pāvilostas novadā” projekta 

apstiprināšanu 

2. Par Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 30. novembra saistošo noteikumu Nr. 12 “Par 

Pāvilostas novada sociālās palīdzības pabalstiem neizvērtējot ienākumus” precizēšanu 

3. Par Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gada 29. marta sasitošo noteikumu Nr. 3 “Par nodevām 

par būvniecības un teritorijas plānošanas dokumentu saņemšanu” projekta apstiprināšanu 

4. Par Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gada saistošo noteikumu Nr. 4 “Grozījumi Pāvilostas 

novada pašvaldības 2013. gada saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par Pāvilostas novada 

pašvaldības nodevām par oficiālu dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”” 

apstiprināšanu 

5. Par grozījumu Pāvilosats novada Sociālā dienesta nolikumā apstiprināšanu 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

7. Par finansējuma piešķiršanu transporta izdevumu segšanai braucienam uz izstādi “Pavasaris 

2018” Rāmavā 

8. Par papildus finansējumu PII “Kastanītis” darba laika pagarināšanai 

9. Par grozījumiem bāriņtiesu sadarbības līgumā 

10. Par kalendāra pārdošanas cenu 

11. Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājam 

12. Par Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un izglītības projekta finansēšanas konkursa 2018. 

gadam izsludināšanu 

13. Par sadarbības līguma apstiprināšanu 

14. Par pirmpirkuma tiesībām 

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

16. Par nekustamā īpašuma “Ventas”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads atsavināšanu 

17. Par telpu nomas līguma pārtraukšanu 

18. Par dzīvokļa īres tiesību pagarināšanu 

19. Par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu 

20. Par atteikšanos no dzīvokļa īres tiesībām 

21. Par zemes nomu 

22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

23. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 

24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

25. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Gunāri”, Sakas pagasts, Pāvilostas 

novads 

26. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

27. Par zaudējumu kompensāciju un zemesgabala maiņu 

28. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par iestāžu un administrācijas darbu 

  

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
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