
 

 

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. jūnijā plkst. 9.30 

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

 

Sēdes darba kārtības projekts  

 

1. Par Pāvilostas novada pašvaldības 2021. gada 29. jūnija saistošo noteikumu Nr. 4 “Grozījumi 

Pāvilostas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Pāvilostas 

novada pašvaldības budžets 2021. gadam”” projekta apstiprināšanu 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

3. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu 

4. Par papildus finansējumu sporta organizatora budžetā 

5. Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu 

6. Par degvielas limitiem 

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

8. Par atļauju ierīkot lauksaimniecībā izmantojamo zemi īpašumā “Ziemeļi”, Sakas pagastā, 

Pāvilostas novadā 

9. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu 

10. Par Lauku apvidus nomas līguma slēgšanu nedzīvojamās ēkas uzturēšanai “Zemītes”, Ziemupe, 

Vērgales pagasts, Pāvilostas novads  

11. Par zemes nomu 

12. Par nekustamā īpašuma iznomāšanu ilgstošās diennakts sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pilngadīgajām personām 

13. Par nedzīvojamo telpu (garāžas) nomas līguma pagarināšanu 

14. Par zemesgabala daļas nomu 

15. Par nekustamā īpašuma nomas līguma pagarināšanu un apbūves tiesību piešķiršanu 

16. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

17. Par dzīvojamās platības piešķiršanu 

18. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

19. Par lokālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

īpašumam Dzintaru iela 14, Pāvilostā, Pāvilostas novadā 

20. Par lokālplānojuma izstrādi un robežu pārkārtošanu teritorijas plānojuma grozīšanai īpašumiem 

Parka iela 32, Parka iela 36, Parka iela 40 un Ķīvīšu iela 12, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes 

vienību funkcionālā zonējuma maiņai 

21. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Cīruļu iela 7A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā 

22. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Dienvidu iela 12, Pāvilostā, Pāvilostas 

novadā 

23. Par grozījumiem 25.02.2021. Pāvilostas novada domes lēmumā “Par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu īpašumam Zeltenes iela 6A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā” 

24. Par Pāvilostas novada pašvaldības 2021. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

25. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par administrācijas un iestāžu darbu 
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