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PAZIŅOJUMS 
Pāvilostas novada domes sēde tiek sasaukta 2021. gada 28. janvārī plkst. 9.30 

sēde notiek attālināti 

 

 

Sēdes darba kārtības projekts  

 

1. Par Pāvilostas novada pašvaldības 2021. gada budžeta sastādīšanu 

2. Par Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību štatu skaitu un amatu tarifikāciju 

3. Pāvilostas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 “Pāvilostas 

novada pašvaldības budžets 2021. gadam” apstiprināšanu 

4. Par atalgojumu SIA “Vērgales komunālā saimniecība” un SIA “Pāvilostas komunālais 

uzņēmums” 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu 

7. Par viesjahtu piestātni Dzintaru ielā 2C 

8. Par pirmpirkuma tiesībām 

9. Par tarifa likmju noteikšanu 

10. Par 1991. gada barikāžu dalībnieku sociālajām garantijām 

11. Par atļauju amatu savienošanai 

12. Par jaunu štata vietu Pāvilostas novada bāriņtiesai 

13. Par Pāvilostas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 “Par 

Pāvilostas novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistība ar 

Covid – 19 izplatību” projekta apstiprināšanu 

14. Par Pāvilostas novada Sociālā dienesta iekšējo noteikumu “Par Pāvilostas novada pašvaldības 

pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid – 19 izplatību” 

saskaņošanu 

15. Par zemes ierīcības projekta “Īles”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā apstiprināšanu 

16. Par nekustamā īpašuma “Baltmuiža”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā lietošanas mērķa maiņu 

17. Par nekustamā īpašuma “Norkalni”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā sadalīšanu un atdalītās 

zemes vienības lietošanas mērķa maiņu 

18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

24. Par nekustamā īpašuma nomu 

25. Par zemes nomu 

26. Par zemes nomu 

27. Par zemes nomu 

28. Par zemes nomu 

29. Par zemes nomu 

30. Par zemes nomu 
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31. Par zemes nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa 

32. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa 

33. Par nedzīvojamo telpu nomu 

34. Par grozījumiem Pāvilostas novada domes 2014. gada 27. marta sēdes lēmumā “Par īpašuma 

nomu”, prot. Nr. 5., 4.§) 

35. Par dzīvokļa īres līguma izbeigšanu 

36. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

37. Par dzīvojamās telpas maiņu 

38. Par dzīvojamās telpas maiņu 

39. Par atkārtoti iesnieguma izskatīšanu dzīvojamās telpas piešķiršanai 

40. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

41. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par administrācijas un iestāžu darbu 

 

 

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 


