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Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā 

 

Sēdes darba kārtības projekts 

1. Par jaunas štata vietas izveidošanu - jaunatnes lietu speciālists 

2. Par jaunas štata vietas izveidošanu - klientu apkalpošanas speciālists 

3. Par darba slodzes likmi Pāvilostas Mūzikas skolas direktorei 

4. Par Pāvilostas novada pašvaldības 2015.gada saistošo noteikumu Nr. 1 „Pāvilostas novada 

pašvaldības budžets 2015.gadam” projekta apstiprināšanu 

5. Par pašvaldības grāmatvedības politiku 

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

7. Par degvielas limitu noteikšanu 

8. Par sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu 

9. Par dalības uzteikšanu Liepājas reģiona novadu būvvaldē 

10. Par Pāvilostas novada būvvaldes izveidošanu 

11. Par administratīvā soda neizpildi un nodošanu piespiedu izpildei 

12. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksu 

13. Par Pāvilostas pilsētas kultūras nama telpu un estrādes īres maksu  

14. Par atbrīvošanu no Pāvilostas novada bāriņtiesas locekļa amata 

15. Par Pāvilostas novada Bāriņtiesas locekli 

16. Par Pāvilostas novada bibliotēku nosaukumu maiņu 

17. Par Pāvilostas novada bibliotēku nolikumiem 

18. Par Pāvilostas novada bibliotēku veidlapām 

19. Par Pāvilostas novada pašvaldības 2015.gada saistošo noteikumu Nr. 2 „Par saistošo noteikumu 

„Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2013. gada saistošajos noteikumos Nr. 20 

„Pāvilostas novada pašvaldības nolikums”” projekta apstiprināšanu 

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu politiski represētai personai 

21. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu politiski represētai personai 

22. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu politiski represētai personai 

23. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu politiski represētai personai 

24. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu politiski represētai personai 

25. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu politiski represētai personai 

26. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu politiski represētai personai 

27. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu politiski represētai personai 

28. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu politiski represētai personai 

29. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu personai ar invaliditāti 

30. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu personai ar invaliditāti 
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31. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu personai ar invaliditāti 

32. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu personai ar invaliditāti 

33. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu personai ar invaliditāti 

34. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu personai ar invaliditāti 

35. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu personai ar invaliditāti 

36. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu personai ar invaliditāti 

37. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu personai ar invaliditāti 

38. Par nekustamā īpašuma nodokli Ziemupes ev.-luteriskās draudzes īpašumam 

39. Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķu maiņu 

40. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

41. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

42. Par nekustamo īpašumu „Sakaslejas baznīca”, Saka, Sakas pag., Pāvilostas nov. 

43. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

44. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

45. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

46. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 

47. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

48. Par zvejas rīku skaita un mencu nozvejas limita sadalīšanu 

49. Par zvejas nomas līguma izbeigšanu un zvejas rīku skaita un mencu nozvejas limita pārdali 

50. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

51. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu 

52. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par administrācijas un iestāžu darbu 

 

  

 

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 


