
 
PĀVILOSTAS NOVADA DOME 

PĀVILOSTAS NOVADA BŪVVALDE 
 

“Pagasta māja”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV 3466, tālr. 29298944, 26004855,  
e-pasts buvvalde@pavilosta.lv 

 

SĒDES PROTOKOLS 
Nr.9 

 
Sakā, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā    2018.gada 29.oktobrī 

 
Sēde sasaukta plkst.13.oo 

Sēdi atklāj plkst.13.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 
 
Sēdes vadītājs iepazīstina ar būvvaldes sēdes darba kārtību: 

1. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu īpašumā Adrese, Saraiķos, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā; 

2. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu īpašumos Nosaukums un Adrese, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā; 

3. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu īpašumā Nosaukums, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā. 
 

Sēdes vadītājs ierosina: 
 papildināt darba kārtību ar sekojošiem punktiem: 

4. Par būvprojekta izmaiņu saskaņošanu, negrozot būvatļaujas nosacījumus būvprojektam 
Nosaukums, Pāvilostā, Pāvilostas novadā; 

5. Par atteikumu pieņemt ekspluatācijā palīgēkas pārbūvi īpašumā Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā; 

6. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu īpašumā Adrese, Saraiķos, Vērgales 
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 29.oktobra būvvaldes sēdes darba kārtību. 
 
 
 
 



    

 
1.§   Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu īpašumā Adrese, Saraiķos, 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. Pāvilostas novada Būvvalde uzsāk administratīvo lietu par patvaļīgās būvniecības radīto seku 
novēršanu nekustamā īpašumā Adrese, Saraiķos, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienībā 
ar kadastra apzīmējumu Apzīmējums. 
5.2. Vārds, Uzvārds iesniegt Būvvaldē būvniecības ieceres dokumentāciju – ēkas vienkāršotajai 
fasādes atjaunošanai - aizpildītu apliecinājuma kartes I daļu kopā ar 2014.gada 2.septembra Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 36.punktā noteiktajiem dokumentiem. 
5.3. Vārds, Uzvārds būvniecības ieceres dokumentāciju ēkas vienkāršotai fasādes atjaunošanai, 
Būvvaldē iesniegt trīs mēnešu laikā, līdz 2019. gada 29.janvārim. 
 
 

2.§   Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu īpašumos Nosaukums un 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. Pāvilostas novada Būvvalde uzsāk administratīvo lietu par patvaļīgās būvniecības radīto seku 
novēršanu nekustamā īpašumā Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienībās ar kadastra 
apzīmējumiem Apzīmējums un Apzīmējums. 
5.2. Vārds, Uzvārds iesniegt Būvvaldē būvniecības ieceres dokumentāciju – pieslēgums esošajam 
ielu tīklam (iebrauktuve) - pirmās grupas inženierbūvei, paskaidrojuma raksta I daļu kopā ar 
2017.gada 9.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 30. 
un 33.punktā minētajiem dokumentiem.  
5.3. Vārds, Uzvārds būvniecības ieceres dokumentāciju pieslēgumam esošajam ielu tīklam 
(iebrauktuve) Pāvilostas novada Būvvaldē iesniegt trīs mēnešu laikā, līdz 2019. gada 29.janvārim. 
 
 

3.§   Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu īpašumā Nosaukums, Sakas 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: 
 
3.1. Pāvilostas novada Būvvalde uzsāk administratīvo lietu par patvaļīgās būvniecības radīto seku 
novēršanu nekustamā īpašumā Nosaukums, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu Apzīmējums. 
3.2. Vārds, Uzvārds iesniegt Pāvilostas novada Būvvaldē būvniecības ieceres dokumentāciju – 
raktam dīķim ar viena īpašuma meliorācijas sistēmu vai atsevišķu būvi, ierīci - otrās grupas 
inženierbūvei būvprojektu minimālā sastāvā kopā ar 2014.gada 16.septembra Ministru kabineta 
noteikumos Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 19.punktā noteiktajiem 
dokumentiem. 



    

3.3. Vārds, Uzvārds iesniegt Pāvilostas novada Būvvaldē būvniecības ieceres dokumentāciju – 
siltumnīcas būvniecībai un būvizstrādājuma (dzīvojamā treilera) novietošanai -  pirmās grupas 
būvēm, paskaidrojuma raksta I daļu kopā ar 2014.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumos 
Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 22.punktā noteiktiem dokumentiem. 
3.4. Vārds, Uzvārds būvniecības ieceres dokumentācijas raktam dīķim, kā arī siltumnīcas 
būvniecībai un būvizstrādājuma (dzīvojamā treilera) novietošanai, Pāvilostas novada Būvvaldē 
iesniegt trīs mēnešu laikā, līdz 2019. gada 29.janvārim. 
 
 
4.§   Par izmaiņu saskaņošanu, negrozot būvatļaujas nosacījumus, būvprojektam Nosaukums, 

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: 
 
4.1. Pāvilostas novada Būvvalde saskaņo izmaiņas būvprojektam Nosaukums, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā,  5.sējumumu “Būvprojekta izmaiņas”, negrozot būvatļaujas Nr.BIS/BV-4.4-2016-90 (izdota 
09.05.2016.) nosacījumus. 
 
 

5.§   Par atteikumu pieņemt ekspluatācijā palīgēkas pārbūvi 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: 
 
5.1. Nepieņemt ekspluatācijā objekta "Palīgēkas pārbūve" Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
kadastra Nr.Numurs, jo palīgēkas fasāde nav izbūvēta atbilstoši būvprojekta risinājumam. 
5.2. Būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanai iesniegt Būvvaldē būvdarbu veicēja/būvētāja 
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi. 
5.2. Pēc palīgēkas pārbūves darbu pabeigšanas atbisltoši būvprojektam  "Palīgēkas pārbūve" Adrese, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā, atkārtoti uzrādīt Būvvaldei palīgēku ar kadastra apzīmējumu 
Apzīmējums.  
 
 
 

6.§   Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu īpašumā Adrese, 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 

 
6.1. Pāvilostas novada Būvvalde uzsāk administratīvo lietu par patvaļīgās būvniecības radīto seku 
novēršanu nekustamajā īpašumā Adrese, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu Apzīmējums. 



    

6.2. Nosaukums iesniegt Pāvilostas novada Būvvaldē būvniecības ieceres dokumentāciju par 
uzbūvēto ēku, koka konstrukcijas terases būvniecību, par izbūvētajām divām ēku pamatu 
konstrukcijām, kā arī par kūts pārbūvi. 
6.3. Nosaukums būvniecības ieceres dokumentācijas par uzbūvēto ēku, koka konstrukcijas terases 
būvniecību, par izbūvētajām divām ēku pamatu konstrukcijām, kā arī par kūts pārbūvi, Pāvilostas 
novada Būvvaldē iesniegt trīs mēnešu laikā, līdz 2019. gada 29.janvārim 

 
 

Sēde slēgta plkst. 13.30 
 
 
Sēdes vadītājs                             /paraksts/                                                  Jānis GRUNDBERGS 

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


