
 

 

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 27.novembrī plkst. 16.00 

Vērgales pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Vērgalē, Pāvilostas novadā 

 

Sēdes darba kārtības projekts 

 

1. Par finansējuma piešķiršanu Vērgales pagasta pārvaldei 

2. Par finansējuma piešķiršanu Pāvilostas pilsētas kultūras namam 

3. Par darbinieku amatu klasificēšanu un mēnešalgas noteikšanu 

4. Par dotāciju Liepājas rajona Sporta skolai 

5. Par izmaiņām muzeja maksas pakalpojumu cenrādī 

6. Par kalendāra cenu 

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

palielināšanu 

8. Par SIA “Vērgales komunālā saimniecība” pakalpojumu cenu apstiprināšanu 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa atlikšanu un nokavējuma naudas 

neaprēķināšanu 

11. Par nekustamā īpašuma nomas maksas samaksas termiņa atlikšanu un nokavējuma naudas 

neaprēķināšanu 

12. Par nekustamā īpašuma “Jonasi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā atsavināšanu 

13. Par kuģa izcelšanas izmaksu segšanu un piedziņas vēršanu pret kuģa īpašnieku 

14. Par komandējumu domes priekšsēdētājam 

15. Par atvaļinājumu doms priekšsēdētājam 

16. Par nēģu murdu slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu 

17. Par nēģu zvejas rīku limita sadalījumu 2019. gadam 

18. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu darbības pārtraukšanu 

19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu īpašumam Viļņu ielā 11, Pāvilostā, Pāvilostas 

novadā 

20. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu īpašumam Sporta ielā 6, Pāvilostā, Pāvilostas 

novadā 

21. Par adrešu likvidēšanu 

22. Par adreses piešķiršanu 

23. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu 

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

25. Par zemes ierīcības projekta “Jaungaldnieki”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā apstiprināšanu 

26. Par zemes irīcības projekta “Ventas”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā apstiprināšanu 

27. Par zemes irīcības projekta “Zaļumi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā apstiprināšanu 

28. Par nekustamā īpašuma “Tauriņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā iznomāšanu 

29. Par neksutamā īpašuma Jūras iela 2A, Pāvilosta, Pāvilostas novads nomu 

30. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

31. Par dzīvojamo māju Vītolu iela 15, Pāvilosta, Pāvilostas novads 

32. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

33. Par izmaiņām koku ciršanas komisijas sastāvā un komisijas nolikuma grozījumiem 

34. Par grozījumiem Pāvilostas novada pašvadldības darba kārtības noteikumos 
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35. Par Pāvilostas novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu 

apkalpošanas standarta apstiprināšanu 

36. Par konkursa “Ceļā uz gaismu 2018” nolikuma saskaņošanu 

37. Par Vērgales pagasta PII “Kastanītis” nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā 

38. Par Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gda 27. decembra saistošo noteikumu Nr. 10 “Par bērnu 

uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Pāvilostas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras 

īsteno pirmsskolas izglītības programmas” projekta apstiprināšanu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 


