
 

 

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 2021. gada 29. aprīlī plkst. 9.30 

sēde notiek attālināti 

 

 

Sēdes darba kārtības projekts  

 

1. Par SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums”, SIA “Vērgales komunālā saimniecība” un 

Pāvilostas novada pašvaldības gada pārskata apstiprināšanu 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu politiski represētai personai 

3. Par īres nomas maksas pārrēķinu 

4. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu, nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu 

5. Par pirkuma līguma slēgšanu 

6. Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu 

7. Par zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai 

8. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai 

9. Par Pāvilostas novada pašvaldības darbinieku apaļajām darba jubilejām 

10. Par pašvaldības projektu konkursa 2021. gadam vērtēšanas rezultātu apstiprināšanu 

11. Par zemes vienības Dzintaru iela 109, Pāvilosta, Pāvilostas novads daļas iznomāšanu 

12. Par zemes nomas līgumu pašvaldības piekritīgajai zemei „Belzēji”, Sakas pagasts, Pāvilostas 

novads 

13. Par zemesgabala Brīvības iela 33B, Pāvilosta, Pāvilostas novads daļas nomu 

14. Par zemes nomas līgumu termiņa pagarināšanu 

15. Par sadarbības līguma noslēgšanu 

16. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumiem 

17. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

18. Par uzņemšanu dzīvokļa rindā 

19. Par uzņemšanu dzīvokļu maiņas rindā 

20. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Tirgus iela 5, Pāvilosta, 

Pāvilostas novadā 

21. Par nekustamā īpašuma „Avotiņi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64860050037 

sadalīšanu 

22. Par nekustamā īpašuma „Jaunusas”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64860150258 

sadalīšanu 

23. Par nekustamā īpašuma „Ēcenieki”, Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 

64860010010 sadalīšanu 

24. Par detālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma detalizēšanai un konkretizēšanai zemes vienībā 

Dzintaru iela 109, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, pirms jaunas apbūves un jaunu zemes vienību 

veidošanas 

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

īpašumam Vētras iela 11, Pāvilostā, Pāvilostas novadā 

26. Par grozījumiem 25.03.2021. Pāvilostas novada domes lēmumā “Par lokālplānojuma projekta 

nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai īpašumam Austrumu iela 3, 

Pāvilostā, Pāvilostas novadā” 
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27. Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi 

28. Par adreses piešķiršanu 

29. Par apbūves tiesības līguma pārjaunojumu 

30. Par Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra nolikumu 

31. Par nekustamā īpašuma Kalna iela 43, Pāvilosta, Pāvilostas novads izveidotās daļas nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

32. Par zemes robežu pārkārtošanu Krasta iela 18, Pāvilosta 

33. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par administrācijas un iestāžu darbu 

 

 

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 


