
 

 

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 2019.gada 28. februārī plkst. 9.30 

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

 

Sēdes darba kārtības projekts 

 

1. Par grozījumiem štatu sarakstā un tarifikācijā Pāvilostas vidusskolai un Vērgales pamatskolai 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda sadalīšanu un samaksas termiņu pārcelšanu un 

nokavējuma naudas neaprēķināšanu 

3. Par termiņā nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīdus kārtībā 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

5. Par nekustamā īpašuma “Alkšņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā atsavināšanu 

6. Par nekustamo īpašumu “Rīvas 2”- 8 un “Rīvas 2”-17, Rīva, Sakas pagasts, Pāvilostas novads 

atsavināšanu 

7. Par atkārtotas izsoles rīkošanu nekustamam īpašumam “Jonasi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 

novads 

8. Par cirsmu izsoles organizēšanu 

9. Par Pāvilostas novada pašvaldības 2019. gada 28. februāra iekšējo noteikumu Nr. 1/2019 

“Kārtība, kādā notiek Pāvilostas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process, 

nosacītās cenas apmēra noteikšana un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu ieskaitīšana 

Pāvilostas novada pašvaldības budžetā” apstiprināšanu 

10. Par Pāvilostas novada pašvaldības 2019. gada 28. februāra saistošo noteikumu Nr. 2 “Grozījumi 

Pāvilostas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Pāvilostas novadā”” projekta apstiprināšanu 

11.  Par telpu “Ziemupes tautas nams”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads apakšnomu 

12. Par grozījumiem Pāvilostas novada domes 31.01.2019. sēdes lēmumā, prot. Nr. 1., 20.§ 

13. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu 

14. Par telpu grupas adresi 

15. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances 

16. Par zemesgabala lietošanas mērķi 

17. Par precizējumu Pāvilostas novada domes 27.11.2018. sēdes lēmumā, prot. Nr. 14., 27.§ “Par 

zemes ierīcības projekta “Zaļumi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā apstiprināšanu” 

18. Par nekustamā īpašuma “Jaunzemji”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanu 

19. Par nekustamā īpašuma Kaiju iela 3, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanu 

20. Par nekustamā īpašuma Ploce 23, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads funkcionāli nepieciešamās 

zemes gabala platības samazināšanu 

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

22. Par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu 

23. Par nekustamo īpašumu Dzintaru iela 27, Pāvilosta, Pāvilostas novads 

24. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par administrācijas un iestāžu darbu 

 

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
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