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SĒDES PROTOKOLS 
Nr.11 

 
Sakā, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā    2018.gada 27.decembrī 

 
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 
 
Sēdes vadītājs iepazīstina ar būvvaldes sēdes darba kārtību: 
 

1. Par būvatļaujas atjaunošanu un būvdarbu veikšanas ilgumu īpašumā "Adrese", Ulmalē, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā. 

2. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu un par būves izmantošanu pirms tās 
nodošanas ekspluatācijā īpašumā “Adrese”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. 
 

Sēdes vadītājs ierosina: 
 papildināt darba kārtību ar sekojošiem punktiem: 
 

3. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu īpašumā “Nosaukums”, Ziemupē, 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 27.decembra būvvaldes sēdes darba kārtību. 
 
 
 
 
 



    

1.§   Par būvatļaujas atjaunošanu un būvdarbu veikšanas ilgumu īpašumā "Adrese", 
Ulmalē, 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: 
 
1.1. Atjaunot un pagarināt Vārds, Uzvārds būvatļauju Dzīvojamās mājas, vasaras mājas, trīs 
saimniecības ēku būvniecība un esošās dzīvojamās mājas rekonstrukcija par saimniecības ēku, 1. 
kārtai (Dzīvojamās mājas un pirts būvniecība), īpašumā "Adrese", Ulmalē, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā, ar maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu līdz būvju nodošanai ekspluatācijā (astoņi gadi) 
2022.gads. 
 
 

2.§   Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu un par būves izmantošanu pirms tās 
nodošanas ekspluatācijā īpašumā “Nosaukums”, 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: 
 
2.1. Pāvilostas novada Būvvalde uzsāk administratīvo lietu par patvaļīgās būvniecības radīto seku 
novēršanu un par būves izmantošanu pirms tās nodošanas ekspluatācijā nekustamā īpašumā 
“Nosaukums”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu kadastra 
apzīmējums. 
2.2. Vārds, Uzvārds iesniegt Būvvaldē būvniecības ieceres dokumentāciju – raktam dīķim ar virsmas 
laukumu līdz 0,5 ha platībā. 
2.3. Vārds, Uzvārds iesniegt Būvvaldē būvniecības ieceres dokumentāciju – patvaļīgi uzbūvētai ēkai 
atbilstoši ēkas grupai. 
2.4. Vārds, Uzvārds uzsākt dzīvojamās mājas un pirts pieņemšanu ekspluatācijā, iesniedzot Būvvaldē 
Ēku būvnoteikumu 8.2.nodaļā Otrās un trešās grupas ēkas vai tās daļas pieņemšana ekspluatācijā 
noteiktos dokumentus. 
2.5. Vārds, Uzvārds iesniegt Būvvaldē būvniecības ieceres dokumentācijas raktam dīķim un patvaļīgi 
uzbūvētai ēkai trīs mēnešu laikā, līdz 2019. gada 29.martam. 
2.6.Vārds, Uzvārds trīs mēnešu laikā, līdz 2019.gada 29.martam, iesniegt Būvvaldē dzīvojamās 
mājas un pirts pieņemšanai ekspluatācijā noteiktos dokumentus.    
 

 
3.§   Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu īpašumā “Nosaukums”, 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: 
 

3.1. Būvvalde uzsāk administratīvo lietu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu 
īpašumā “Nosaukums”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu Kadastra apzīmējums, īpašniece Vārds, Uzvārds. 

 
 



    

3.2. Būvvalde uzdod Vārds, Uzvārds trīs mēnešu laikā, līdz 2019.gada 30.martam, Būvvaldē iesniegt 
būvniecības ieceres dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu) novietotajiem būvizstrādājumiem 
nekustamajā īpašumā “Nosaukums”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienībā 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    


