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SĒDES PROTOKOLS 

Nr.2 
 

Sakas pagastā, Pāvilostas novadā       2017.gada 6.februārī 
 
Sēde sasaukta plkst.10.oo 
Sēdi atklāj plkst.10.oo 
 
Sēdi vada: Jānis Grundbergs Pāvilostas novada būvvaldes arhitekts - vadītājs 
 
Protokolē: Dace Baumane Pāvilostas novada būvvaldes lietvede – teritorijas plānotāja 
 
Piedalās: Guntars Ļaudāms Pāvilostas novada būvvaldes būvinspektors 
                Alfrēds Magone Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors 
 
Nepiedalās: Uldis Kristapsons Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs – pamatdarba dēļ 
                     Jānis Vitrups Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs – pamatdarba dēļ     
 
Sēdes vadītājs iepazīstina ar būvvaldes sēdes darba kārtību: 

 
1. Par atsevišķu uzdevumu izpildes tiesību deleģēšanu Grobiņas novada būvvaldei. 
2. Par atsevišķu uzdevumu izpildes pilnvarošanu būvvaldes lietvedei – teritorijas plānotājai. 
 
Atklāti balsojot: PAR – 3 (Jānis Grundbergs, Guntars Ļaudāms, Alfrēds Magone), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, Pāvilostas novada būvvalde NOLEMJ: 
 
Apstiprināt 2017.gada 6.februāra būvvaldes sēdes darba kārtību. 
 

1.Par atsevišķu uzdevumu izpildes tiesību deleģēšanu Grobiņas novada būvvaldei 
(ziņo G.Ļaudāms) 

 
Atklāti balsojot: PAR – 3 (Jānis Grundbergs, Guntars Ļaudāms, Alfrēds magone), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, Pāvilostas novada būvvalde NOLĒMA: 
 
1.1.Ar Valsts nozīmes ūdensnotekas Ālande atjaunošanu saistītos būvniecības procesa ietvaros 
veicamos uzdevumus deleģē Grobiņas novada būvvaldei. 
1.2 Objekta būvniecībai izdotā būvatļauja reģistrējama Pāvilostas novada būvvaldē. 
1.3. Par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā un pieņemšanas komisijas izveidi informēt Pāvilostas 
novada būvvaldi, paredzot tās pārstāvi iekļaut pieņemšanas komisijas sastāvā. 
 
 



    

2.Par atsevišķu uzdevumu izpildes pilnvarošanu būvvaldes  lietvedei – teritorijas 
plānotājai  

(ziņo J.Grundbergs) 
 

Atklāti balsojot: PAR – 3 (Jānis Grundbergs, Guntars Ļaudāms, Alfrēds Magone), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, Pāvilostas novada būvvalde NOLĒMA: 
 

2.1.Pilnvarot Pāvilostas novada būvvaldes lietvedi – teritorijas plānotāju Daci Baumani saskaņā 
ar Pāvilostas novada būvvaldes nolikuma II daļu “Būvvaldes funkcijas, tiesības un atbildība”  
veikt šādus uzdevumus: 
2.1.1.izskatīt, izvērtēt un saskaņot detālplānojumus, zemes ierīcības projektus, zemes īpašuma un 
lietojuma dokumentus un ceļa servitūtu novietojuma plānus, 
2.1.2.saskaņot sarkano līniju novietojumu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
plānos, 
2.1.3.uzturēt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzi vai kontrolēt deleģējuma 
līguma izpildi, ja pašvaldība deleģējusi citai personai.  

 
 
Sēde slēgta plkst. 11.oo 
 

 
Sēdes vadītājs                            (paraksts) Jānis Grundbergs 
 
 
 
 
 
Protokolētāja                              (paraksts) Dace Baumane 
 
 
 

 
 
 
       Būvinspektors                             (paraksts)                                                 Guntars Ļaudāms 
                  
 
 
 
         
       Iizpilddirektors                           (paraksts)                                                     Alfrēds Magone 

 


