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PAZIŅOJUMS 
Pāvilostas novada domes sēde tiek sasaukta 2020. gada 26. novembrī plkst. 9.30 

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

 

 

Sēdes darba kārtības projekts 

 

1. Par finansējumu Pāvilostas ostas pārvaldei 

2. Par papildus finansējumu zemes lietu speciālistes budžetā 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa atlikšanu 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

6. Par pašvaldības dotāciju plānošanas reģionam 

7. Par SIA “Vērgales komunālā saimniecība” siltumapgādes un kanalizācijas tarifu palielināšanu 

8. Par kalendāra cenu 

9. Par grozījumiem Pāvilostas novada pašvaldības degvielas limitu sarakstā 

10. Par atteikumu nodot atsavināšanai nekustamos īpašumus 

11. Par nekustamā īpašuma Vasarnieki 23, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 
12. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 14-4, Pāvilostā, Pāvilostas novadā atsavināšanu 
13. Par nekustamā īpašuma “Lotes”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā atsavināšanu 

14. Par nekustamā īpašuma “Zālītes”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā atsavināšanu 

15. Par nēģu zvejas rīku limita sadalījumu 
16. Par nēģu murdu slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu; 
17. Par zvejas rīku skaita limita sadalījumu rūpnieciskai zvejai 
18. Par zvejas rīku sadali pašpatēriņa zvejai 
19. Par izsoles komisijas un pašpatēriņa zvejas tiesību nomas slēgtās izsoles konkursa nolikuma 

apstiprināšanu 
20. Par adreses maiņu 

21. Par Pāvilostas novada domes 27.02.2020. lēmuma Nr. 11 “Par valsts vietējās nozīmes autoceļu 

V1187” precizēšanu 

22. Par grozījumiem lēmumā par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības sadalīšanai 

23. Par dzīvokļa īres līgumu pagarināšanu 

24. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

25. Par mantojumā piešķirtās zemes platības precizēšanu 

26. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 

27. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu 

28. Par iesnieguma izskatīšanu par nedzīvojamo telpu nomu 

29. Par Tiesiskuma izvērtēšanas komisijas darījumiem ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi 

komisijas locekļa apstiprināšanu 

30. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par iestāžu un administrācijas darbu 

 

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
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