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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 PROTOKOLA PROJEKTS 

Nr. 13 
 

Pāvilostā       2020.gada 24. septembrī 

 

Sēde sasaukta plkst.9.30 

Sēdi atklāj plkst.  

 

Sēdi vada:  

Uldis KRISTAPSONS Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 

 

Protokolē:  

Liene VOLENBERGA Pāvilostas novada pašvaldības lietvede 

 

Piedalās:  

Pāvilostas novada domes deputāti: 

Aldis BARSUKOVS 

Gatis BRĒDIĶIS 

Ralfs JENERTS  

Gints JURIKS 

Ārija PAIPA 

Elmārs ŠĒNS 

Andris ZAĻKALNS 

 

Pašvaldības darbinieki: 

Jānis VITRUPS Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs 

Anita SPRUDZĀNE Vērgales pagasta pārvaldes lietvede 

Alfrēds MAGONE Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors 

 

Nepiedalās: 

Vita CIELAVA – pamatdarba dēļ 

 

 

Sēdes vadītājs iepazīstina ar domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par grozījumiem tarifikācijā 

2. Par jaunas štata vietas izveidošanu 

3. Par grozījumiem degvielas limitos 

4. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu 

5. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

6. Par finansējuma piešķiršanu 

mailto:dome@pavilosta.lv


Pāvilostas novada domes 24.09.2020. sēdes protokols Nr. 13 
 

7. Par grozījumiem Vērgales pagasta pārvaldes nolikumā 

8. Par Vērgales kultūras nama nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā 

9. Par Pāvilostas pilsētas kultūras nama nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā un 

iekšējās kārtības noteikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā 

10. Par stipendiju nolikuma aktualizēšanu 

11. Par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu 

12. Par dzīvojamās platības īres līguma izbeigšanu 

13. Par nedzīvojamo telpu nomu “Stallīši”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads 

14. Par uzņemšanu dzīvokļa rindā 

15. Par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu 

16. Par adreses piešķiršanu 

17. Par pašvaldības piekritīgās zemes “Kadiķi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads 

zemes nomas līgumu 

18. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

19. Par detālplānojuma izstrādi zemes vienībā Zeltenes ielā 6, Pāvilostā, Pāvilostas 

novadā 

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības sadalīšanai 

22. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par administrācijas un iestāžu darbu 

 

Sēdes vadītājs ierosina papildināt darba kārtību ar četriem punktiem un domes priekšsēdētāja 

ziņojumu par administrācijas un iestāžu darbu noteikt kā darba kārtības pēdējo punktu. 

1. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu 

2. Par medību koordinācijas komisijas sastāva apstiprināšanu 

3. Par Pāvilostas novada pašvaldības 2020. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 4 

“Gozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra saistošajos 

noteikumos “Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2020. gadam”” projekta 

apstiprināšanu. 

4. Par Pāvilostas novada domes lēmuma atcelšanu 

5. Par kandidātu izvirzīšanu Pāvilostas novada apbalvojuma “Gada novadnieks 2020” 

saņemšanai 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Uldis KRISTAPSONS, Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; 

Ralfs JENERTS; Gints JURIKS; Ārija PAIPA; Elmārs ŠĒNS; Andris ZAĻKALNS)  deputāti, 

PRET – nav, ATTURAS – nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Apstiprināt 2020. gada 24. septembra domes sēdes darba kārtību. 

 

1.§ Par grozījumiem štatu sarakstā un tarifikācijā 
 

1. Grozīt Pāvilostas novada pašvaldības štata saraksta Pāvilostas PII “Dzintariņš” sadaļu ar 

2020. gada 1. Septembri; 

2. Grozīt Pāvilostas novada pašvaldības tarifikācijas saraksta Pāvilostas PII “Dzintariņš” 

sadaļu ar 2020. gada 1. septembri; 

3. Grozīt Pāvilostas novada pašvaldības štata saraksta Vērgales PII “Kastanītis” sadaļu ar 

2020. gada 1. septembri; 

4. Grozīt Pāvilostas novada pašvaldības tarifikācijas saraksta Vērgales PII “Kastanītis” sadaļu 

ar 2019. gada 1. septembri; 

5. Grozīt Pāvilostas novada pašvaldības štatu saraksta Pāvilostas vidusskolas sadaļu ar 2020. 

gada 1. septembri; 

6. Grozīt Pāvilostas novada pašvaldības tarifikācijas saraksta Pāvilostas vidusskolas sadaļas 
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nosaukumu un sadaļu pedagoģiskais personāls ar 2020. gada 1. septembri; 

7. Grozīt Pāvilostas novada pašvaldības štatu saraksta Pāvilostas pilsētas kultūtas nama 

sadaļu; 

8. Grozīt Pāvilostas novada pašvaldības tarifikācijas saraksta Pāvilostas pilsētas kultūras 

nama sadaļu;  

9. Finansējums atalgojuma palielināšanai rodams attiecīgās iestādes budžetā; 

10. Iestāžu vadītājiem slēgt darba līgumus un atbilstošas vienošanās pie darba līgumiem. 
 

2.§ Par jaunu štata vietu Vērgales PII “Kastanītis”  
 

1. Papildināt Pāvilostas novada pašvaldības štata saraksta Vērgales PII “Kastanītis” sadaļu 

štata vienību bērnu pavadonis no  2020. gada 1. septembra; 

2. Papildināt Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību tarifikācijas Vērgales 

pagasta PII “Kastanītis” sadaļu ar štata vienību bērnu pavadonis; 

3. Finansējumu štata vietas finansēšanai rast iestādes budžetā. 

4. PII “Kastanītis” vadītājai slēgt atbilstošu līgumu ar darbinieku vai  vienošanās pie darba 

līguma ar darbinieku. 

3.§ Par grozījumiem degvielas limitu sarakstā 
 

1. Piešķirt papildus degvielas limitu Pāvilostas pilsētas kultūras nama VPDK vadītājai un 

izdarīt grozījumus Pāvilostas novada pašvaldības degvielas limitu saraksta Pāvilostas 

pilsētas kultūras nama sadaļā; 

2. Piešķirt papildus limitu Vērgales pamatskolas skolotājai Solveigai Ansonei un piešķirt 

degvielas limitu Vērgales pamatskolas sporta skolotājam Rolandam Silniekam, izdarīt 

grozījumus un papildināt Pāvilostas novada pašvaldības degvielas limitu saraksta Vērgales 

pamatskolas sadaļu; 

3. papildināt Pāvilostas novada pašvaldības transporta degvielas patēriņa normu sarakstu.  
 

4. § Par nekustamā īpašumu atsavināšanu 
 

1.  Veikt nekustamā īpašuma “Ploce 2”-7, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads (telpas 

grupas kadastra apzīmējums 6496 006 0011 001 007), zemes (kadastra apzīmējums 6496 

006 0011)  542/9624 domājamās daļas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Pāvilostas novada 

pašvaldības vārda. 

2. Par nekustamā īpašuma “Ploce 2”-7, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads 

atsavināšanu lemt pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā. 

 

5.§ Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Inti”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads kadastra 

numurs 6496 008 0076 izsoles rezultātus par labu z/s “Saimes spēks”, reģ. 

Nr.42101024369, par nosolīto pirkuma maksu EUR 11 691.00 (vienpadsmit tūkstoši seši 

simti deviņdesmit viens eiro). 

2. Slēgt nekustamā īpašuma “Inti”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads kadastra numurs 

6496 008 0076 pirkuma līgumu ar  z/s “Saimes spēks”, reģ. Nr.42101024369. 

3. z/s “Saimes spēks”, reģ. Nr.42101024369 parakstīt nekustamā īpašuma “Inti”, Vērgales 

pagasts, Pāvilostas novads kadastra numurs 6496 008 0076 pirkuma līgumu trīsdesmit 

dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma 4.2. un 4.3. punktos noteiktā izpildi pašvaldības mantas 

iznomāšanas un atsavināšanas komisijas sekretāri Lieni  Volenbergu. 
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6. § Par finansējuma piešķiršanu 
 

Atlikt iesnieguma izskatīšanu līdz pašvaldības 2021. gada budžeta sastādīšanai. 

 

7.§ Par grozījumiem Vērgales pagasta pārvaldes nolikumā 
 

1. Apstiprināt grozījumus Vērgales pagasta pārvaldes nolikumā. 

2. Grozījumi stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi. 

3. Uzdot Vērgales pagasta pārvaldes lietvedei Anitai Sprudzānei sagatavot Nolikuma 

konsolidēto versiju un to ievietot Pāvilostas novada pašvaldības mājas lapā. 

 

8.§ Par Vērgales kultūras nama nolikuma apstiprināšanu jaunā 

redakcijā 

 
1. Apstiprināt Vērgales kultūras nama nolikumu jaunā redakcijā; 

2. Nolikums sājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi. 

3. Ar lēmuma pieņemšanas brīdi atzīt par spēku zaudējušu ar Pāvilostas novada domes 

27.08.2009. sēdes lēmumu prot. Nr. 5.,3.§. apstiprinātais Vērgales kultūras nama 

nolikumu. 

4. Uzdot Vērgales kultūras nama vadītājai nodrošināt nolikuma publicēšanu Pāvilostas 

novada pašvaldības mājas lapā. 

 

9.§ Par Pāvilostas pilsētas kultūras nama nolikuma apstiprināšanu jaunā 

redakcijā un Pāvilostas kultūras nama iekšējās kārtības noteikumu 

saskaņošanu 
 

1. Apstiprināt Pāvilosts pilsētas kultūras nama nolikumu jaunā redakcijā; 

2. Nolikums sājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi. 

3. Ar lēmuma pieņemšanas brīdi atzīt par spēku zaudējušu ar Pāvilostas novada domes 

31.10.2013. sēdes lēmumu prot. Nr. 7., 31.§. apstiprināto Pāvilostas pilsētas kultūras nama 

nolikumu. 

4. Uzdot Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītājai nodrošināt nolikuma publicēšanu 

Pāvilostas novada pašvaldības mājas lapā. 

5. Saskaņot Pāvilostas pilsētas kultūras nama pasākumu apmeklētāju iekšējās kārtības 

noteikumus. 

 

10.§ Par stipendiju nolikuma aktualizēšanu 
(Ziņo G. Juriks, debatēs Ā.Paipa, R.Jenerts) 

  

1. Apstiprināt Nolikumu par stipendijām 9. klašu skolēniem Pāvilostas novadā. 

2. Nolikums stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi; 

3. Atzīt par spēku zaudējušu ar Pāvilostas novada domes 24.11.2011. sēdes lēmumu prot. 

15.,7.§ apstiprināto Nolikumu par stipendijām 9.-12. klašu skolēniem Pāvilostas novadā. 
 

11.§ Par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu 
 

1. Izīrēt Vārds, Uzvārds   2 istabu  dzīvokli  adresē Nosaukums, Plocē, Vērgales  pagastā,  

Pāvilostas  novadā  uz 5. gadiem. 

2. Vārds, Uzvārds noslēgt: 

2.1. apsaimniekošanas  līgumu  ar  SIA  “Vērgales komunālā  saimniecība” ; 

2.2. dzīvojamo telpu  īres līgumu pie  Vērgales  pagasta  pārvaldes  lietvedes.  
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3. Līgumi noslēdzami 1 mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, pretējā gadījumā 

lēmums uzskatāms par spēkā neesošu. 

 

Šo  lēmumu var  pārsūdzēt  Administratīvā  rajona  tiesā pēc  pieteicējas dzīves  vietas  viena  

mēneša laikā  no  tā  spēkā  stāšanās  dienas. 

 

12.§ Par dzīvokļa īres līguma izbeigšanu  
 

1. Uzdot Vērgales pagasta pārvaldniekam J. Vitrupam un SIA “Vērgales komunālā 

saimniecība” valdes loceklim I. Lapiņam slēgt vienošanos par  parāda nomaksu līdz 

01.12.2020, pretējā gadījumā nodrošināt parāda piedziņas procesa uzsākšanu parāda 

piedziņai. 

2. Ar 01.10.2020. izbeigt īres tiesības Vārds, Uzvārds par pašvaldības dzīvokļa 

Nosaukums,Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā  izīrēšanu. 

3. Uzdot Vērgales pagasta pārvaldes vadītājam J.Vitrupam veikt dzīvokļa Nosaukums,  

Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā  apsekošanu un  sastādīt  pieņemšanas –  

nodošanas aktu. 

 

13.§ Par nedzīvojamo telpu nomu „Stallīši”, Vērgale, Vērgales pagasts, 

Pāvilostas novads 
 

1. Iznomāt Vārds, Uzvārds, personas kods, Nosaukums, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas 

novads uz 5 (pieciem) gadiem. 

2. Nomas maksu par kūtiņām noteikt - 0,13 eiro par m2 gadā plus PVN 

3. Nekustamā īpašuma nodokli maksā nomnieks. 

4. Pēc Dienvidkurzemes novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmuma slēgt 

Zemes nomas līgumu pie zemes lietu speciālistes Annas Brūkles. 
 

14.§ Par  uzņemšanu  dzīvokļa rindā 

 

1. Uzņemt  Vārds, Uzvārds dzīvokļa  rindā  kā personu, kura ar dzīvojamo  platību 

nodrošināma vispārējā kārtībā. 

2. Vērgales  pagasta  pārvaldes  lietvedei  A.Sprudzānei reģistrēt  Vārds, Uzvārds dzīvokļu 

rindā. 

        

15.§ Par  dzīvokļa  īres tiesību piešķiršanu  
 

1. Izīrēt Vārds, Uzvārds   1 istabu  dzīvokli  adresē Nosaukums, Plocē, Vērgales pagastā, 

Pāvilostas  novadā  uz 1 gadu. 

2. Vārds, Uzvārds noslēgt: 

2.1. apsaimniekošanas  līgumu  ar  SIA  “Vērgales komunālā  saimniecība” ; 

2.2. dzīvojamo telpu  īres līgumu pie  Vērgales  pagasta  pārvaldes  lietvedes.  

3. Līgumi par dzīvojamo telpu īri un apsaimniekošanu noslēdzami 7 darba dienu laikā pēc 

atbrīvošanās no ieslodzījuma, pretējā gadījumā uzskatāms, ka Vārds, Uzvārds atteicies no 

dzīvojamās platības. 

 

16.§ Par adreses piešķiršanu 
Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6486 009 0135 un brīvdienu mājai ar kadastra 

apzīmējumu 64860090135001 sekojošu adresi: „Priedaine”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, 

LV-3466 

 



Pāvilostas novada domes 24.09.2020. sēdes protokols Nr. 13 
 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīvesvietas viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

17.§ Par pašvaldības piekritīgās zemes „Kadiķi”, Vērgales pagasts, 

Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64960030106 zemes nomas līgumu 
 

1. Iznomāt 5 (pieciem) gadiem Vārds, Uzvārds, personas kods, pašvaldības piekritīgo zemi – 

„Kadiķi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64960030106, zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 64960030106, platībā 0,6551 ha; 

2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemesgabalu kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7.00 

EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā 

īpašuma nodokli. 

3. Pēc Dienvidkurzemes novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmuma slēgt 

Zemes nomas līgumu pie zemes lietu speciālistes Annas Brūkles. 

 

18.§ Par zemes nomas līguma izbeigšanu 
 

Ar 2021. gada 01.janvāri  izbeigt 2016. gada 1. februārī noslēgto zemes nomas līgumu ar 

Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila evanģēliski luteriskās draudzi par nekustamo īpašumu Kalna 

iela 15A, Pāvilosta, Pāvilostas novads. 
 

19.§ Par pašvaldības nekustamā īpašuma  Ploce 23, Ploce, Vērgales pagasts, 

Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64960060017 zemes dalas nomas līgumu 
( Ziņo  A.Zaļkalns) 

 

1. Iznomāt 5(pieciem) gadiem Vārds, Uzvārds, personas kods, daļu no pašvaldības nekustamā 

īpašuma  – Ploce 23, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 

64960060017, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64960060017, platībā 0,9 ha 

(Pielikums). 

2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemesgabalu kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7.00 

EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā 

īpašuma nodokli. 

3. Pēc Dienvidkurzemes novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmuma slēgt 

Zemes nomas līgumu pie zemes lietu speciālistes Annas Brūkles. 

 

20.§ Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašuma m Zeltenes iela 6, 

Pāvilostā, Pāvilostas novadā 
 

1.  Noteikt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma Zeltenes ielā 6, Pāvilostā, Pāvilostas 

novadā (kadastra Nr.6413 006  0061) zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 6413 006 

0061, platība 0,5000 ha, jaunu zemes vienību veidošanai detalizējot un konkretizējot 

Teritorijas plānojumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu, aprobežojumus, nosakot 

prasības katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei, nodrošinot piekļuvi 

jaunizveidotajām zemes vienībām. 

2.  Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma Zeltenes ielā 6, Pāvilostā, Pāvilostas 

novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6413 006 061. Detālplānojuma Ierosinātāji 

ir Vārds, Uzvārds un Vārds, Uzvārds. 

3.  Par detālplānojuma Izstrādes vadītāju apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 

izpildirektoru Alfrēdu Magoni. 

4.  Par detālplānojuma Izstrādātāju apstiprināt Vārds, Uzvārds. 
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5.  Par detālplānojuma izstrādes izdevumu finansētājiem apstiprināt Ierosinātājus Vārds, 

Uzvārds un Vārds, Uzvārds. 

6.  Apstiprināt detālplānojuma teritoriju – īpašuma Zeltenes iela 6 zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 6413 006 0061.  

7. Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei.  

8.  Piešķirt piekļuves tiesības Vārds, Uzvārds Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

sistēmai (turpmāk tekstā - TAPIS) detālplānojuma izstrādei īpašuma Zeltenes iela 3, 

Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6413 006 0061, pēc 

līguma noslēgšanas starp Pašvaldību, Ierosinātājiem un Izstrādātāju par detālplānojuma 

izstrādes un finansēšanas kārtību. 

9.  Pašvaldībai slēgt līgumu ar Ierosinātājiem un Izstrādātāju par detālplānojuma izstrādes un 

finansēšanas kārtību, nosakot, ka izstrādi  veic un organizē detālplānojuma Izstrādātājs. 

Līguma projekts. 

 

21.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības sadalīšanai 
 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Smilšu iela 3, Pāvilostā, 

Pāvilostas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6413 001 0004 sadalīšanai. 

2. Saglabāt un piešķirt adreses, un noteikt nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķus: 

Plānotais 

zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Platība 

ha 

Nosaukums 

un adrese 
NĪLMK 

Atbilstība 

teritorijas 

plānojumam  

64130010260 

0,1476 

(vairāk vai 

mazāk) 

 

zemes vienībai un 

ēkām ar kadastra 

apzīmējumiem 

64130010004001 

64130010004002 

64130010004003 

saglabāt adresi 

Smilšu iela 3, 

Pāvilosta, 

 Pāvilostas novads, 

LV-3466 

 

0601 

 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūve 

64130010261 

0,1933 

(vairāk vai 

mazāk) 

 

zemes vienībai 

piešķirt adresi  

Oļu iela 2, Pāvilosta, 

Pāvilostas novads, 

LV-3466  

0601 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūve 

 

3. Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 22. panta pirmo daļu, zemes ierīcības projekts un tā 

grozījumi īstenojami četru gadu laikā pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas. Zemes 

ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētā teritorija ir kadastrāli uzmērīta, reģistrēta Valsts 

zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīta 

zemesgrāmatā. 
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22.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības sadalīšanai 

 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Dižbrūveri”, Vērgales pagastā, 

Pāvilostas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6496 003 0241 sadalīšanai. 

2. Saglabāt un piešķirt nosaukumus, adreses un noteikt nekustamo īpašumu zemes lietošanas 

mērķus: 

Plānotais 

zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Platība 

ha 

Nosaukums 

un adrese 
NĪLMK 

Atbilstība 

teritorijas 

plānojumam  

64960030345 

2,02 

(vairāk vai 

mazāk) 

 

zemes vienībai un 

ēkai saglabāt 

nosaukumu un 

adresi “Dižbrūveri”, 

Vērgales pagasts, 

Pāvilostas novads  

 

0101 

 

zeme, uz kuras 

galvenā 

saimnieciskā 

darbība ir 

lauksaimniecība 

64960030346 

18,13 

(vairāk vai 

mazāk) 

 

zemes vienībai 

piešķirt nosaukumu 

“Lauku 

Dižbrūveri”, 

Saraiķi, Vērgales 

pagasts, Pāvilostas 

novads  

0101 

 

zeme, uz kuras 

galvenā 

saimnieciskā 

darbība ir 

lauksaimniecība 

 

3. Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 22. panta pirmo daļu, zemes ierīcības projekts un tā 

grozījumi īstenojami četru gadu laikā pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas. Zemes 

ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētā teritorija ir kadastrāli uzmērīta, reģistrēta Valsts 

zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīta 

zemesgrāmatā. 

 

23.§ Par nekustamā īpašuma atsavināšanu 
 

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Kalna iela 15A, Pāvilosta, Pāvilostas novads, 

kadastra Nr. 6413 001 0148, kas satāv no zemes vienības 0,0538 ha platībā (kadastra 

apzīmējums 6413 001 0148). 

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 lēmuma 3.1. punktā minētā 

īpašuma atsavināšanu. 

 

24.§ Par medību koordinācijas komisijas sastāva apstiprināšanu 
 

1. Apstiprināt Pāvilostas novada domes Medību koordinācijas komisiju šādā sastāvā: 

1.1. Gunta Kazeka 

1.2. Uldis Ozols 

1.3. Aldis Ansons 

1.4. Andris Bumbieris 

1.5. Ralfs Jenerts 

1.6. Vita Cielava 
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2. Uzdot kancelejas vadītājai sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par personām, 

kuras beidz pildīt Medību koordinācijas komisijas locekļa pienākumus un kuras uzsāk 

pildīt Medību koordinācijas komisijas locekļa pienākumus. 

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi, atcelt Pāvilostas novada domes 2020. gada 27. augusta 

sēdes lēmumu “Par medību koordinācijas komisijas sastāva aktualizēšanu”, protokols Nr. 

12., 18.§. 

 

25.§ Par Pāvilostas novada pašvaldības 2020. gada 24. septembra saistošo 

noteikumu Nr. 4 “Gozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2020. gada 23. 

janvāra saistošajos noteikumos “Pāvilostas novada pašvaldības budžets 

2020. gadam”” projekta apstiprināšanu 

 
1. Apstiprināt Pāvilosts novada pašvaldības 2020. gada 24. septembra saistošos noteikumus 

Nr. 4 “Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra saistošajos 

noteikumos “Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2020. gadam””  

2. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv un nodrošināt 

brīvu pieejamību tiem pašvaldības ēkā un pagasta pārvaldē. 
 

26.§ Par Pāvilostas novada domes lēmuma atcelšanu 
 

Atcelt Pāvilostas novada domes 27.08.2020. lēmumu „Par termiņā nenomaksātā nekustamā 

īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā” (protokols Nr.12.,6§). 

 

27.§ Par kandidātu izvirzīšanu Pāvilostas novada apbalvojuma “Gada 

novadnieks 2020” saņemšanai 
Izvirzīt apbalvojumam “Gada novadnieks 2020” šādas personas: 

1. Mihaēlu Doroņinu; 

2. Jansonu ģimeni (Rolfu un Ingrīdu Jansonus); 

3. Mārtiņu Akerfeldu 

 

28.§ Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par administrācijas un iestāžu 

darbu 

 
Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora ziņojumu par administrācijas un iestāžu 

darbu. 

 
Nākamās komiteju sēdes notiks: 

 

22.10. 

9.30 Veselības un sociālo lietu komitejas sēde 

10.00 Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un 

saimniecisko lietu komitejas sēde 

11.00 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 

11.30 Finanšu komitejas sēde 

http://www.pavilosta.lv/


Pāvilostas novada domes 24.09.2020. sēdes protokols Nr. 13 
 

 

Nākamā domes sēde plānota 2020. gada 29. oktobrī  Vērgales pagasta pārvaldē  

Sēde slēgta plkst.   

 

 

 

Sēdes vadītājs     Uldis Kristapsons  ……2020. 

 

Protokolētāja     Liene Volenberga 

 

 

 


