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PAZIŅOJUMS 
Pāvilostas novada domes sēde tiek sasaukta 2019. gada 28. novembrī plkst. 9.30 

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

 

 

Sēdes darba kārtības projekts 

 

1. Par līdzfinansējumu projektam 

2. Par dotāciju SIA “Liepājas reģionālais tūrisma birojs” 2020. gadam 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētām personām 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem personām ar invaliditāti 

5. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu mirušai personai 

6. Par bezcerīgo debitoru parāda norakstīšanu mirušai personai 

7. Par kalendāra cenu 

8. Par vienošanās apstiprināšanu 

9. Par kanalizācijas tarifa mainīgās daļas noteikšanu daudzdzīvokļu mājai Priežu iela 8, Pāvilosta, 

Pāvilostas novads 

10. Par pakalpojuma tarifa noteikšanu pašvaldības labiekārtošanas autotransportam 

11. Par 2019. gada 26. septembra Lēmuma Nr.10.,11.2.§ grozījumiem 

12. Par 2019. gada 26. septembra Lēmuma Nr.10.,11.8.§ grozījumiem 

13. Par nekustamā īpašuma Akmeņu iela 4, Pāvilosta, Pāvilostas novads atsavināšanu  

14. Par nekustamā īpašuma Akmeņu iela 8, Pāvilosta, Pāvilostas novads atsavināšanu 

15. Par nekustamā īpašumu Austrumu iela 3, Pāvilosta, Pāvilostas novads atsavināšanu  

16. Par pirmpirkuma tiesības izmantošanu un pirkuma līguma slēgšanu 

17. Par Ziemassvētku rotājumu konkursa “Ceļā uz gaismu 2019” nolikuma saskaņošanu 

18. Par zvejas rīku limita maksas samazinājumu, sakarā ar roņu nodarītajiem postījumiem 

19. Par zvejas rīku sadali pašpatēriņa zvejai 2020. gadam 

20. Par zvejas rīku skaita limita sadalījumu rūpnieciskai zvejai 2020.gadam 

21. Par nēģu zvejas rīku limita sadalījumu 2020. gadam 

22. Par nēģu murdu slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu 

23. Par izsoles komisijas un rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Baltijas jūras 

piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles konkursa nolikuma apstiprināšanu 

24. Par dzīvokļa īres līguma izbeigšanu 

25. Par dzīvokļa īres līgumu pagarināšanu 

26. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

27. Par zemes nomu 

28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

29. Par grozījumiem zemes nomas līgumā 

30. Par nekustamā īpašuma “Oši”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanu 
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31. Par nekustamā īpašuma “Labmaizes”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanu 

32. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

33. Par adreses maiņu 

34. Par zemes gabala ”Krejotava”, Saka, Sakas pagasts, Pāvilostas novads ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Pāvilostas novada pašvaldības vārda 

35. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

36. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

37. Par Būvvaldes lēmuma Nr.6, 5.§ “Par administratīvā procesa lietas ierosināšanu par vidi 

degradējošu, sagruvušu vai drošību apdraudošu būvi īpašumā “Vasarnieki 23”, Ziemupē, 

Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā” atcelšanu 

38. Par vidi degradējošām, sagruvušām un drošību apdraudošām būvēm 

39. Par Pāvilostas novada būvvaldes nolikuma grozīšanu, papildināšanu un apstiprināšanu 

40. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par administrācijas un iestāžu darbu 

 

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 


