
 

 

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 25. februārī plkst. 9.30 

sēde notiek attālināti 

 

Sēdes darba kārtības projekts 

  
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārskatīšanu 

3. Par Pāvilostas novada pašvaldības finansēto projektu finansēšanas konkursa nolikuma apstiprināšanu un 

izsludināšanu 

4. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu 

5. Par dzīvokļu īpašumu atsavināšanu 

6. Par nekustamā īpašuma Dzintaru iela 85A, Pāvilosta, Pāvilostas novads nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

7. Par nekustamā īpašuma „Zaķēni” Vērgales pagasts, Pāvilostas novads nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

8. Par nekustamā īpašuma „Mazžagari” Vērgales pagasts, Pāvilostas novads nosacītās cenas un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

9. Par nekustamā īpašuma „Ploce 2”-7, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

10. Par finansējuma piešķiršanu Ziemupes jūrmalas stāvlaukuma kanalizācijas pieslēguma sakārtošanai 

11. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Vērgalīte” biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā 

atklātajā konkursa 8. kārtā Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstības programmas 2014.–2020. 

gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai rīcība “Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām” 

projektam “Tautas tērpu iegāde Vērgales pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam “Vērgalīte”” 

12. Par nomas maksu Meža ielā 7, Pāvilostā, Pāvilostas novadā 

13. Par cirsmas izsoli 

14. Par Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 

2035. gadam un Liepājas valstspilsētas, un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 

2022.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu 

15. Par dzīvokļa īri 

16. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

17. Par dzīvokļa maiņu 

18. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu 

19. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu 

20. Par zemes nomu 

21. Par zemes nomu un atsavināšanu 

22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Dzintaru iela 25, Dzintaru ielas 27 un Tirgus ielas 2A, Pāvilostā 

robežu pārkārtošanai  

23. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai īpašumam 

Zeltenes iela 6, Pāvilostā, Pāvilostas novadā 

24. Par detālplaņojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Zeltenes iela 6A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā 

25. Par nomas tiesību izsolēm 

26. Par ideju konkursa nolikuma apstiprināšanu 

27. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par iestāžu un administrācijas darbu 

 

 

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
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