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PĀVILOSTAS NOVADA DOME 
Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, tālr. 63498261, fakss 63484567, e-pasts dome@pavilosta.lv 

 

SĒDES PROTOKOLS 

 Nr. 14  
 

Vērgalē, Vērgales pagastā      2019. gada 19. decembrī 

 

Sēde sasaukta plkst. 09:30 

Sēdi atklāj plkst. 09:30 

 

Sēdi vada:  

Uldis KRISTAPSONS Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 

Protokolē:  

Arita MŪRNIECE Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja 

 

Piedalās:  

Pāvilostas novada domes deputāti: 

Aldis BARSUKOVS 

Gatis BRĒDIĶIS 

Vita CIELAVA 

Gints JURIKS 

Ārija PAIPA 

Andris ZAĻKALNS 

 

Nepiedalās: 

Ralfs JENERTS – pamatdarba dēļ 

 

Pašvaldības darbinieki: 

Pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE 

Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA 

Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE 

  

Sēdes vadītājs iepazīstina ar domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par Pāvilostas novada domes priekšlikumiem likumprojektam “Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likums” 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētām personām 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem personām ar invaliditāti 

4. Par neapstrādātās lauksaimniecības zemes nodokļa nepiemērošanu 

5. Par finansējumu Liepājas rajona sporta skolai 2020. gadā 
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6. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” 

plānotajām izsolēm. 

7. Par Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam 1. redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai 

8. Par nekustamā īpašuma Parka iela 7, Pāvilosta, Pāvilostas novads atsavināšanu  

9. Par nekustamā īpašuma Avotu iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads atsavināšanu  
10. Par pirmpirkuma tiesības izmantošanu un pirkuma līguma slēgšanu 

11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajai personai ar atlikto 

maksājumu 

12. Par zemesgabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai 

13. Par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

14. Par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu 

15. Par dzīvokļa īres līgumu pagarināšanu  

16. Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu 

17. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par iestāžu un administrācijas darbu 

 

Sēdes vadītājs ierosina  

• papildināt sēdes kārtību ar diviem punktiem un pašvaldības izpilddirektora ziņojumu noteikt 

kā pēdējo darba kārtības punktu: 

 

1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

2. Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājam 

 

• izslēgt no darba kārtības 7. punktu Par Pāvilostas novada attīstības programmas 1. redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai, sakarā ar saņemto atzinumu no Valsts vides pārraudzības 

biroja par nepieciešamību izstrādāt ietekmes uz vidi novērtējumu Pāvilostas novada 

attīstības programmai 2020.-2026. gadam. 

Citi ierosinājumi un priekšlikumi netiek saņemti.  Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot 

par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 7 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Vita CIELAVA; Gints 

JURIKS; Uldis KRISTAPSONS; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS) deputāti, PRET - nav, 

ATTURAS – nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Apstiprināt 2019. gada 19. decembra domes sēdes darba kārtību. 
 

1.§ Par Pāvilostas novada domes priekšlikumiem likumprojektam 

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 
(Ziņo U. Kristapsons, debatēs A. Zaļkalns, G. Brēdiķis, Ā. Paipa, V. Cielava, G. Juriks, A. 

Barsukovs) 

 

Atklāti balsojot: PAR – 7 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Vita CIELAVA; Gints 

JURIKS; Uldis KRISTAPSONS; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS) deputāti, PRET - nav, 

ATTURAS – nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Izteikt LR Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijai šādus priekšlikumus,  

1.1.Lejaskurzemes novada administratīvais centrs atrodas Liepājā; 
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1.2.Lai Lejaskurzemes novads būtu tiesīgs pretendēt projektu konkursu kārtībā uz 

Eiropas Savienības finansējumu nākamajos plānošanas periodos, rast risinājumu, 

papildinot atbilstošo normatīvo regulējumu; 

1.3.Grozīt Likumprojekta Pārejas noteikumu 4. punktu un izteikt to šādā redakcijā:  

 

“Lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanas nodrošinātu tajos novados, kurus skar administratīvo 

teritoriju apvienošana, līdz 2020. gada 1. decembrim pašvaldību domes sasauc visu 

apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulci, kas ievēlē novada vēlēšanu komisiju. Deputātu 

kopsapulci ierosina sasaukt un vada no apvienojamo pašvaldību pēc iedzīvotāju skaita 

lielākās pašvaldības domes priekšsēdētājs. Šajā gadījumā: 

1) novada vēlēšanu komisiju izveido un tā darbojas saskaņā ar likumu, kas reglamentē 

pašvaldību vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju darbu, ciktāl tas nav pretrunā ar šo 

likumu; 

2) komisijas pirmo sēdi sasauc Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai viņa 

norīkota persona; 

3) novada vēlēšanu komisijas darbu no saviem budžeta līdzekļiem finansē visas pašvaldību 

domes proporcionāli balsstiesīgo iedzīvotāju skaitam attiecīgās pašvaldības teritorijā.” 

 

1.4.Grozīt Likumprojekta Pārejas noteikumu 21. punktu un izteikt to šādā redakcijā:  

 

“Pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties 

aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt pašvaldības nekustamo īpašumu, 

kā arī atsavināt pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 

50 000 euro vai 0,1 % no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk – finanšu komisija) pozitīvs lēmums. 

Finanšu komisiju veido visu apvienojamo pašvaldību domju priekšsēdētāji, un to vada un tās 

darbu organizē apvienojamo pašvaldību pēc iedzīvotāju skaita lielākās pašvaldības domes 

priekšsēdētājs. Finanšu komisijas sēdi sasauc mēneša laikā pēc tam, kad izskatīšanai finanšu 

komisijā iesniegts attiecīgs pašvaldības lēmums. Finanšu komisija lēmumus pieņem šādi: 

1) ja neviens no komisijas locekļiem neiebilst, lēmums tiek pieņemts bez balsošanas, 

vienojoties; 

2) ja iebilst kaut viens no komisijas locekļiem, par lēmumu balso. Lēmums tiek pieņemts, 

ja par to nobalsojušie pārstāv vismaz pusi no attiecīgo pašvaldību iedzīvotāju kopskaita 

atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.” 

 

2. Mainīt nosaukumu jaunveidojamam novadam no Lejaskurzemes novads uz 

Dienvidkurzemes novads. 

3. Lūgt LR Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijai sagatavot pārskatu par 

atbalstītajiem priekšlikumiem, kā arī argumentētu skaidrojumu par noraidītajiem 

priekšlikumiem. 

 

2.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu politiski represētām 

personām 
(Ziņo U. Kristapsons) 

 

Atklāti balsojot: PAR – 7 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Vita CIELAVA; Gints 

JURIKS; Uldis KRISTAPSONS; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS) deputāti, PRET - nav, 

ATTURAS – nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 
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Samazināt 6 personām kā politiski represētām personām par nekustamo īpašumu, kas ir šo 

personu īpašumā, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem, jo nekustamais 

īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.  

 

3.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu personām ar invaliditāti 
(Ziņo U. Kristapsons) 

  

Atklāti balsojot: PAR – 7 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Vita CIELAVA; Gints 

JURIKS; Uldis KRISTAPSONS; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS) deputāti, PRET - nav, 

ATTURAS – nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Samazināt 6 personām nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem, jo nekustamie 

īpašumi netiek izmantoti saimnieciskajā darbībā. 

 

4. § Par neapstrādātās lauksaimniecības zemes nodokļa nepiemērošanu 

(Ziņo U. Kristapsons, debatēs V. Cielava) 

 

Atklāti balsojot: PAR – 7 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Vita CIELAVA; Gints 

JURIKS; Uldis KRISTAPSONS; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS) deputāti, PRET - nav, 

ATTURAS – nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Atcelt neapstrādātās lauksaimniecības zemes nodokli par 2019. gadu nekustamajiem 

īpašumiem: 

„Ruperti”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64960080029 par summu 146,82 

EUR; 

„Kubili”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64960080070 par summu 473,50 

EUR; 

„Sulas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64960080086 par summu 37,15 

EUR. 

 

5.§ Par līdzfinansējumu Liepājas rajona Sporta skolai 
(Ziņo U. Kristapsons, debatēs A. Barsukovs) 

 

Atklāti balsojot: PAR – 7 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Vita CIELAVA; Gints 

JURIKS; Uldis KRISTAPSONS; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS) deputāti, PRET - nav, 

ATTURAS – nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Slēgt sadarbības līgumu ar Grobiņas novada domes dibināto Liepājas rajona Sporta skolu 

par sadarbību 2020. gadā; 

2. Paredzēt finansējumu EUR 1746.00 apmērā Pāvilostas novada pašvaldības budžetā Liepājas 

rajona Sporta skolai administratīviem izdevumiem un administrācijas atalgojumam 

3. Paredzēt finansējumu EUR 798.00 apmērā Pāvilostas novada pašvaldības budžetā Liepājas 

rajona Sporta skolas treneru atalgojumam. 

 

6.§ Par kustamās mantas atsavināšanu 
(Ziņo U. Kristapsons, debatēs G. Brēdiķis) 

 

Atklāti balsojot: PAR – 7 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Vita CIELAVA; Gints 

JURIKS; Uldis KRISTAPSONS; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS) deputāti, PRET - nav, 

ATTURAS – nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt kustamās mantas – Traktora JUMZ 6L, nosacītā vērtība EUR 400.00, izsoles 

noteikumus; 

2. Apstiprināt kustamās mantas – traktora piekabes (cisternas) TPC-3.0, nosacītā vērtība EUR 

500.00, izsoles noteikumus; 

3. Apstiprināt kustamās mantas – traktora uzkares nestandarta manipulatora, nosacītā vērtība 

EUR 100.00, izsoles noteikumus; 

4. Paziņojumu par kustamās mantas – Traktora JUMZ 6L, traktora piekabes (cisternas) TPC-

3.0 un traktora uzkabes nestandarta manipulatora izsolēm publicēt vietējā laikrakstā „Kursas 

Laiks”, informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada ziņas” un mājas lapā www.pavilosta.lv 

ne vēlāk kā divas nedēļas pirms izsoles dienas. 
 

7.§ Par nekustamā īpašuma Parka iela 7, Pāvilosta, Pāvilostas novads 

atsavināšanu 
(ziņo U. Kristapsons) 

 

Atklāti balsojot: PAR – 7 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Vita CIELAVA; Gints 

JURIKS; Uldis KRISTAPSONS; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS) deputāti, PRET - nav, 

ATTURAS – nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Parka iela 7, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 

kadastra Nr.64130020132, kas sastāv no zemes vienības 1216 m2 platībā. 

2. Pasūtīt sertificēta vērtētāja sagatavotu nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas lietu. 

3. Uzdot pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā organizēt minētā īpašuma atsavināšanu. 

 

8.§ Par nekustamā īpašuma Avotu iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads 

atsavināšanu 
(ziņo U. Kristapsons) 

 

Atklāti balsojot: PAR – 7 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Vita CIELAVA; Gints 

JURIKS; Uldis KRISTAPSONS; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS) deputāti, PRET - nav, 

ATTURAS – nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Avotu iela 2, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 

kadastra Nr.64130020146, kas sastāv no zemes vienības 2206 m2 platībā. 

2. Pasūtīt sertificēta vērtētāja sagatavotu nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas lietu. 

3. Uzdot pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā organizēt minētā īpašuma atsavināšanu. 

 

9. § Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un pirkuma līguma slēgšanu 
(ziņo U. Kristapsons) 

 

Atklāti balsojot: PAR – 7 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Vita CIELAVA; Gints 

JURIKS; Uldis KRISTAPSONS; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS) deputāti, PRET - nav, 

ATTURAS – nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijai organizēt Nekustamā īpašuma 

Pirkuma līguma noslēgšanu. 

http://www.pavilosta.lv/
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10.§ Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 
(Ziņo U. Kristapsons) 

 

Atklāti balsojot: PAR – 7 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Vita CIELAVA; Gints 

JURIKS; Uldis KRISTAPSONS; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS) deputāti, PRET - nav, 

ATTURAS – nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Vārds, Uzvārds, personas kods par nekustamo īpašumu “Vaivariņi”, Vērgales pagasts, 

Pāvilostas novads, kadastra Nr.64960030003 jāmaksā avanss 10 % apmērā no tirgus 

vērtības, kas sastāta EUR 590 (pieci simti deviņdesmit eiro), samaksājot to, no lēmuma 

saņemšanas brīža divu nedēļu laikā. 

2. Atmaksāt vērtētāja izdevumus, kas sastāda EUR 302.50 (trīs simti divi eiro 50 eiro centi). 

3. Atļaut Vārds, Uzvārds, personas kods atlikušo summu EUR 5 310 (pieci tūkstoši trīs simti 

desmit eiro) samaksāt nekustamā īpašuma “Vaivariņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, 

kadastra Nr.64960030003 divos gados veicot iemaksu vienu reizi gadā līdz 1. novembrim.  

4. Noteikt 6 % gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. 

5. Pēc avansa maksājuma saņemšanas septiņu dienu laikā slēgt Nomaksas pirkuma līgumu par 

atlikušo summu EUR 5 310 (pieci tūkstoši trīs simti desmit eiro) ar Vārds, Uvārds, personas 

kods, par nekustamā īpašuma iegādi, kas atrodas Pāvilostas novadā, Vērgales pagastā, 

“Vaivariņi”. 

 

11.§ Par zemesgabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un 

nodošanu atsavināšanai 
(Ziņo A. Zaļkalns) 

  

Atklāti balsojot: PAR – 7 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Vita CIELAVA; Gints 

JURIKS; Uldis KRISTAPSONS; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS) deputāti, PRET - nav, 

ATTURAS – nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamos īpašumus uz Pāvilostas novada pašvaldības vārda: 

1.1. “Lejupes”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads ar kadastra Nr. 6496 005 0223, kas 

sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6496 005 0223 – 0,7 ha platībā 

(veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt mainīta); 

1.2. “Bramaņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads ar kadastra Nr. 6496 003 0178, kas 

sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6496 003 0178 – 1,6 ha platībā 

(veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt mainīta); 

1.3. “Zālītes”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads ar kadastra Nr. 6496 004 0236, kas sastāv 

no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6496 004 0236 – 0,5846 ha platībā 

(veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt mainīta); 

1.4. “Sulas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads ar kadastra Nr. 6496 008 0086, kas sastāv 

no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6496 008 0110 – 2,8 ha platībā (veicot 

zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt mainīta); 

2. Pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā lemt atkārtoti par zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 64960050223 – platībā 0,7 ha, 64960030178 – platībā 1,6 ha, 64960040236 

– platībā 0,5846 ha un 64960080110 – platībā 2,8 ha atsavināšanu. 
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12.§ Par personas deklarētas dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
(Ziņo A. Zaļkalns) 

 
Atklāti balsojot: PAR – 7 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Vita CIELAVA; Gints 

JURIKS; Uldis KRISTAPSONS; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS) deputāti, PRET - nav, 

ATTURAS – nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Anulēt Vārds, Uzvārds, personas kods deklarēto dzīvesvietu adresē “Ziediņi”, Vērgale, 

Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

3. Pāvilostas novada pašvaldības lietvedei Lienei Volenbergai Iedzīvotāju reģistrā aktualizēt 

faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas. 
 

13.§ Par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu 
(ziņo A.Zaļkalns, debatēs U. Kristapsons) 

 

Atklāti balsojot: PAR – 7 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Vita CIELAVA; Gints 

JURIKS; Uldis KRISTAPSONS; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS) deputāti, PRET - nav, 

ATTURAS – nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt dzīvokļa īres tiesības Vārds, Uzvārds adresē “Sakas stacija” - 4, Sakas pagasts, 

Pāvilostas novadā uz 5 (pieciem) gadiem. 

2. Vārds, Uzvārds noslēgt: 

2.1. apsaimniekošanas līgumu ar SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums”; 

2.2. dzīvojamo telpu īres līgumu 1 mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas pie Pāvilostas 

novada pašvaldības kancelejas vadītājas.  

3. Regulāri veikt kontroli par maksājumu veikšanas regularitāti. 

 

14.§ Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu 
(ziņo A.Zaļkalns, debatēs U. Kristapsons, A. Paipa, C. Cielava, A. Barsukovs, A. Magone, A. 

Mūrniece) 

 

Atklāti balsojot: PAR – 7 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Vita CIELAVA; Gints 

JURIKS; Uldis KRISTAPSONS; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS) deputāti, PRET - nav, 

ATTURAS – nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt dzīvokļa īres tiesības uz 5 gadiem 2 dzīvokļu īrniekiem. 

2. Pagarināt dzīvokļa īres tiesības uz 3 gadiem 4 dzīvokļu īrniekiem, sastādot parāda 

nomaksas grafiku. 

3. Nepagarināt dzīvokļa īres līgumu ar Vārds, Uzvārds, personas kods, par dzīvokļa īri Priežu 

ielā 8-5, Pāvilostā, sakarā ar faktu, ka personai zudis tiesiskais pamats pašvaldības paldzības 

saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā Pāvilostas novadā. 

4. Noteikt termiņu līdz 2020. gada 1. februārim dzīvokļa Priežu iela 8-5, Pāvilostā atbrīvošanai 

no īrniekam piederošajām lietām. 

5. Dzīvokļa īres līgums jāparaksta viena mēneša laikā pie kancelejas vadītājas A. Mūrnieces 

(dzīvokļu īrnieki, kas dzīvokļus īrē Pāvilostas pilsētā vai Sakas pagastā) un pie Vērgales 

pagasta pārvaldes lietvedes A. Sprudzānes (dzīvokļu īrnieki, kas dzīvokļus īrē Vērgales 

pagastā). 
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15.§ Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu 
(ziņo A. Zaļkalns, debatēs U. Kristapsons) 

 

Atklāti balsojot: PAR – 7 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Vita CIELAVA; Gints 

JURIKS; Uldis KRISTAPSONS; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS) deputāti, PRET - nav, 

ATTURAS – nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

  

1. Apstiprināt 2019. gada 12. decembra pašpatēriņa zvejas tiesību nomas slēgtās izsoles 

rezultātus. 

2. Organizēt dokumentu sagatavošanu par zvejas tiesībām Baltijas jūras Pāvilostas novada 

piekrastes teritorijā, kuras dod iespēju izmantot pašpatēriņa zvejā 2020. gadā noteikto 

nozvejas limitu un zvejas rīku skaita limitu atbilstoši izsoles rezultātiem. 

3. Zvejas tiesības iznomāt pašpatēriņa zvejai – uz 2020. gadu.  

 

16.§ Par 18.12.2014. zemes nomas līguma Nr.4 termiņa pagarināšanu 
(Ziņo A. Zaļkalns) 

  

Atklāti balsojot: PAR – 7 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Vita CIELAVA; Gints 

JURIKS; Uldis KRISTAPSONS; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS) deputāti, PRET - nav, 

ATTURAS – nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt 18.12.2014. Zemes nomas līgumu Nr.4 kas noslēgts starp Pāvilostas novada 

pašvaldību un lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darba rīku kopīgas lietošanas un 

apkopes kooperatīvo sabiedrību „Vērgale-1”, reģistrācijas Nr.42103009650, noteikto līguma 

termiņu un noteikt to līdz 2024. gada 18. decembrim.  

2. Noteikt nomas maksu 3 % no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64960030238 platībā 

3.4 ha kadastrālās vērtības un 2 % no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64960040193 

platībā 2,1 ha kadastrālās vērtības, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības 

nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. 

 

17.§ Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājam 
(Ziņo A. Zaļkalns, debatēs, U. Kristapsons, V. Cielava, Ā. Paipa) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. 

pantu, Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalās. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 6 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Vita CIELAVA; Gints 

JURIKS; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS) deputāti, PRET - nav, ATTURAS – nav, 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Piešķirt Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam papildatvaļinājumu par 

darba stāžu un Darba likumā noteikto papildatvaļinājumu par apgādībā esošu bērnu līdz 14 

gadu vecumam 2019. gada 20., 23., 27. un 30. decembrī (4 darba dienas) par 2019. gadu. 
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18.§Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par administrācijas un iestāžu 

darbu 
(Ziņo A. Magone, debatēs U. Kristapsons, J. Vitrups, G. Juriks, V. Cielava, Ā, Paipa, G. 

Brēdiķis, A. Barsukovs) 

 
Atklāti balsojot: PAR – 7 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Vita CIELAVA; Gints 

JURIKS; Uldis KRISTAPSONS; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS) deputāti, PRET - nav, 

ATTURAS – nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora ziņojumu par administrācijas un iestāžu 

darbu. 

 

Nākamās komiteju sēdes: 

 

 

Nākamā domes sēde plānota 2020. gada 30. janvārī plkst. 9:30 Pāvilostas novada pašvaldībā 

Sēde slēgta plkst.  

 

Sēdes vadītājs     Uldis Kristapsons 30.12. 2019. 

 

Protokolētāja     Arita Mūrniece 

23.01. 

9.30 Veselības un sociālo lietu komitejas sēde 

10.00 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 

11.00 Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un 

saimniecisko lietu komitejas sēde 

12.00 Finanšu komitejas sēde 


