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PAZIŅOJUMS 
Pāvilostas novada domes sēde tiek sasaukta 2020. gada 30. janvārī plkst. 9.00 

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

 

 

Sēdes darba kārtības projekts 

 

1. Par Pāvilostas novada domes deputāta pilnvaru apstiprināšanu 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētām personām 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu personām ar invaliditāti 

5. Par degvielas limitu noteikšanu 

6. Par papildinājumiem maksas pakalpojumu cenrādī SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” 

7. Par nekustamā īpašuma Dzintaru iela 27, Pāvilosta, Pāvilostas novads atsavināšanu 

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

9. Par nekustamā īpašuma Avotu iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads atsavināšanu 

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

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

12. Par nekustamā īpašuma Austrumu iela 3, Pāvilosta, Pāvilostas novads atsavināšanu 

13. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

14. Par nekustamā īpašuma Parka iela 14A, Pāvilosta, Pāvilostas novads nodošanu atsavināšanai 

15. Par atteikumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Brīvības iela 14-4, Pāvilosta, Pāvilostas 

novads 

16. Par Pāvilostas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju un koncertmeistaru darba samaksas 

nolikuma aktualizēšanu 

17. Par grozījumiem Pāvilostas novada bāriņtiesas nolikumā 

18. Par Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam 1. redakcijas un vides pārskata 

nodošanu publiskajai apspriešanai 

19. Par grozījumiem Pāvilostas novada sporta komandu, kultūras namu un izglītības iestāžu 

pašdarbības kolektīvu ārzemju braucienu apmaksas kārībā 

20. Par Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestāžu slēgšanu vasaras periodā 

21. Par dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

22. Par dzīvokļu īres tiesību piešķiršanu 

23. Par dzīvesvietas nodrošināšanu personai pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma 

24. Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā 

25. Par atteikumu palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā 

26. Par zemes nomas līgumsaistību pārņemšanu 

27. Par zemes nomu 

28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

29. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu slēgšanu 

30. Par nekustamā īpašuma “Vīksnas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā sadalīšanu 

31. Par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem “Prātiņi”, “Prātnieki”, “Stabules”, 

“Saraiķu Cīruļi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā apstiprināšanu 

mailto:dome@pavilosta.lv


 

32. Par grozījumiem Pāvilostas novada domes 2019. gada 31. oktobra sēdes lēmumā (prot. Nr. 11., 

17.§) un Pāvilostas novada domes 2019. gada 28. novembra sēdes lēmuma (prot. Nr. 12., 37.§) 

atcelšanu 

33. Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājam 

34. Par atbildes sniegšanu privātpersonai 

35. Par Pāvilostas novada pašvaldības finansēto projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu un 

projektu konkursa izsludināšanu 

 

 

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 


