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SĒDES PROTOKOLS 
Nr.6 

 
Sakā, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā    2018.gada 12.jūlijā 

 
Sēde sasaukta plkst.11.oo 

Sēdi atklāj plkst.11.oo 
Sēdi vada: Jānis Grundbergs Pāvilostas novada Būvvaldes arhitekts – vadītājs 
Protokolē: Dace Baumane Pāvilostas novada Būvvaldes -  lietvede 
Piedalās: Jānis Grundbergs Pāvilostas novada Būvvaldes arhitekts – vadītājs 
                Guntars Ļaudāms Pāvilostas novada būvvaldes būvinspektors 
                Dace Baumane Pāvilostas novada Būvvaldes teritorijas plānotāja  
     Anda Uzare Pāvilostas novada ainavu arhitekte 
                   
Būvvaldes sēdes darba kārtība: 

1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu 
īpašumā “Adrese”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā; 

2. Par administratīvās lietas izbeigšanu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu 
īpašumā Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas novadā; 

3. Par atteikumu pieņemt ekspluatācijā dzīvojamo māju “Adrese”, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā.        

 
Atklāti balsojot: PAR – 4 (Jānis Grundbergs, Guntars Ļaudāms, Anda Uzare, Dace Baumane), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, Pāvilostas novada Būvvalde NOLEMJ: 
 
Apstiprināt 2018.gada 12.jūlija Būvvaldes sēdes darba kārtību. 
 

1.§   Par administratīvās lietas izbeigšanu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu 
īpašumā “Adrese”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā 

 (ziņo J.Grundbergs) 
Atklāti balsojot: PAR – 4 (Jānis Grundbergs, Guntars Ļaudāms, Dace Baumane, Anda Uzare), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, Pāvilostas novada būvvalde NOLĒMJ: 
 
1.1.Izbeidz administratīvo lietu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu īpašumā “Adrese”, 
Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu kadastra 
apzīmējums, īpašniece Vārds, Uzvārds, adrese Adrese, Liepājā, LV-3411. 
1.2. Uzdod Vārds, Uzvārds līdz 2018.gada 15.augustam iesniegt Būvvaldē fizisko personu vispārējās 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kur tiek apdrošināta būvētāja civiltiesiskā atbildība, lai 
saņemtu Būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, kā arī būvniecības iecerē – 



    

Paskaidrojuma rakstā izdarītu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu līdzi ņemot īpašnieka Paskaidrojuma 
raksta abus eksemplārus. 
 

2.§   Par administratīvās lietas izbeigšanu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu 
īpašumā Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas novadā 

(ziņo J.Grundbergs) 
Atklāti balsojot: PAR – 4 (Jānis Grundbergs, Guntars Ļaudāms, Dace Baumane, Anda Uzare), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, Pāvilostas novada būvvalde NOLĒMJ: 
 
2.1.Izbeidz administratīvo lietu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu īpašumā Adrese, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu kadastra apzīmējums, īpašniece 
Vārds, Uzvārds, adrese  Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466. 
2.2. Uzdod Vārds, Uzvārds līdz 2018.gada 15.augsutam iesniegt Būvvaldē fizisko personu vispārējās 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kur tiek apdrošināta būvētāja civiltiesiskā atbildība, lai 
saņemtu Būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, kā arī būvniecības iecerē – 
Paskaidrojuma rakstā izdarītu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, ja žoga pārbūves būvdarbi ir pabeigti 
līdzi ņemot īpašnieka Paskaidrojuma raksta abus eksemplārus. 
 
 
3.§   Par atteikumu pieņemt ekspluatācijā dzīvojamo māju “Adrese”, Sakas pagastā, Pāvilostas 

novadā 
(ziņo G. Ļaudāms) 

Atklāti balsojot: PAR – 4 (Jānis Grundbergs, Guntars Ļaudāms, Dace Baumane, Anda Uzare), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, Pāvilostas novada būvvalde NOLĒMJ: 
 

3.1. Nepieņemt ekspluatācijā objekta "Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pirts būvniecība 
1. kārta "Adrese", Sakas pagasts, Pāvilostas novads" dzīvojamo māju, kadastra apzīmējums 
kadastra apzīmējums, jo nav pilnīgi pabeigti attiecīgajai būves kārtai paredzētie būvdarbi 
fasādes apdarei - nav veikts ēkas krāsojums un logu aiļu apdare, nav izbūvēti ieejas pandusi, 
nav uzstādītas lietus novadīšanas teknes un notekas. 

3.2. Pagarināt objekta "Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pirts būvniecība 1.kārta 
"Adrese", Sakas pagasts, Pāvilostas novads" būvdarbu izpildes termiņu līdz 27.05.2019. 

3.3. Pēc pilnīgas attiecīgajai būves kārtai paredzēto būvdarbu pabeigšanas (fasādes apdares 
darbi) objektā "Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pirts būvniecība 1. kārta "Adrese", 
Sakas pagasts, Pāvilostas novads", atkārtoti uzrādīt Būvvaldei dzīvojamo māju ar kadastra 
apzīmējumu kadastra apzīmējums. 

 
Sēde slēgta plkst. 11.30 
 
Sēdes vadītājs                            /paraksts/                                                   Jānis GRUNDBERGS 

 
 

Protokolētāja – teritorijas plānotāja            /paraksts/                                         Dace BAUMANE 
 
Būvinspektors                                    /paraksts/                                              Guntars ĻAUDĀMS 
 
Ainavu arhitekte                                    /paraksts/                                                     Anda UZARE    


