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SĒDES PROTOKOLS 
Nr.5 

Saka, Sakas pagasts, Pāvilostas novads    2019.gada 10.jūnijā 

 
Sēde sasaukta plkst.14.oo 

Sēdi atklāj plkst.14.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 
                Dace Baumane Pāvilostas novada būvvaldes teritorijas plānotāja 
     Anda Uzare Pāvilostas novada ainavu arhitekte 

    Guntars Ļaudāms Pāvilostas novada būvvaldes būvinspektors 
 
Sēdes vadītājs iepazīstina ar būvvaldes sēdes darba kārtību: 

1. Par administratīvā procesa lietas izbeigšanu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu 
īpašumā Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. 

2. Par administratīvā procesa lietas ierosināšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai drošību 
apdraudošu būvi īpašumā “Adrese”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. 

3. Par administratīvā procesa lietas izbeigšanu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu 
īpašumā “Adrese”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. 
 

Sēdes vadītājs ierosina: 
 papildināt darba kārtību ar sekojošiem punktiem: 

4. Par administratīvā procesa lietas ierosināšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai drošību 
apdraudošu būvi īpašumā Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. 

5. Par informatīvām norādēm īpašumā Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. 
6. Par administratīvā procesa lietas ierosināšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai drošību 

apdraudošu būvi īpašumā Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. 
 
Atklāti balsojot: PAR – 4 (Jānis Grundbergs, Guntars Ļaudāms, Anda Uzare, Dace Baumane), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, Pāvilostas novada būvvalde NOLEMJ: 
 
Apstiprināt 2019.gada 10.jūnija būvvaldes sēdes darba kārtību. 
 

1.§   Par administratīvā procesa 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: 



    

 
1.1. Izbeigt administratīvā procesa lietu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu – žoga 

būvniecību īpašumā Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu Kadastra apzīmējums. 
 

2.§  Par administratīvā procesa lietas ierosināšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai 
drošību apdraudošu būvi īpašumā “Adrese”, 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: 
 
2.1. Būvvalde nosaka, ka nekustamā īpašuma “Adrese”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, Ēkas 
nosaukums (kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums) ir vidi degradējoša, sagruvusi un drošību 
apdraudoša ēka. 
2.2. Būvvalde uzsāk administratīvā procesa lietu par bīstamības novēršanu vidi degradējošai, 
sagruvušai un drošību apdraudošai Ēkas nosaukums (kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums) 
īpašumā “Adrese”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
Kadastra apzīmējums, īpašniece Vārds, Uzvārds. 
2.3. Būvvalde uzdod Vārds, Uzvārds līdz 2019.gada 1.septembrim novērst konstatēto bīstamību, 
iesniedzot Būvvaldē skaidrojošu aprakstu, par ēkas (kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums) 
nojaukšanu, kurā norādīta informācija par nojaukšanas metodi, nojaukšanā radušos atkritumu 
apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu. 
2.4. Būvvalde informē Pāvilostas novada pašvaldību par administratīvā procesa lietas uzsākšanu par 
bīstamības novēršanu vidi degradējošai, sagruvušai un drošību apdraudošai Ēkas nosaukums 
(kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums) īpašumā “Adrese”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. 
 

3.§   Par administratīvā procesa lietas izbeigšanu 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: 
 
3.1. Izbeigt administratīvā procesa lietu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu – uzbūvētu 
ēku, koka konstrukcijas terasi un izbūvētām divu ēku pamatu konstrukcijām  īpašumā “Adrese”, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Kadastra apzīmējums. 
3.2. Uzdod Būvvaldes būvinspektoram atkārtoti apsekot nekustamo īpašumu “Adrese”, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā, un sagatavot atzinumu par VZD NĪVKIS reģistrēto ēku un būvju 
lietošanas veidiem. 
 

4.§   Par administratīvā procesa lietas ierosināšanu par vidi degradējošas, sagruvušas vai 
drošību apdraudošu būvi 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: 
 
4.1. Būvvalde nosaka, ka nekustamā īpašuma Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, būves - Ēkas 
nosaukums (kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums), Ēkas nosaukums (kadastra apzīmējums 



    

Kadastra apzīmējums), Ēkas nosaukums (kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums), Ēkas 
nosaukums (kadastra apzīmējumi Kadastra apzīmējums un Kadastra apzīmējums), Ēkas nosaukums 
(kadastra apzīmējumi Kadastra apzīmējums un Kadastra apzīmējums) un Ēkas nosaukums  (kadastra 
apzīmējums Kadastra apzīmējums)  ir vidi degradējošas, sagruvušas un drošību apdraudošas ēkas. 
4.2. Būvvalde uzsāk administratīvā procesa lietu par bīstamības novēršanu vidi degradējošām, 
sagruvušām un drošību apdraudošām būvēm - Ēkas nosaukums (kadastra apzīmējums Kadastra 
apzīmējums), Ēkas nosaukums (kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums), Ēkas nosaukums 
(kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums), Ēkas nosaukums (kadastra apzīmējumi Kadastra 
apzīmējums un Kadastra apzīmējums), Ēkas nosaukums (kadastra apzīmējumi Kadastra apzīmējums 
un Kadastra apzīmējums) un Ēkas nosaukums (kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums)  īpašumā 
Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Kadastra apzīmējums, 
īpašnieks SIA “Nosaukums”. 
4.3. Būvvalde uzdod SIA “Nosaukums” līdz 2019.gada 25.jūnijam novērst konstatēto bīstamību 
uzliekot žogu ap drošību apdraudošām būvēm un teritorijām, kā arī aizdarīt logu un durvju ailes 
būvēm: Ēkas nosaukums (kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums), Ēkas nosaukums (kadastra 
apzīmējums Kadastra apzīmējums), Ēkas nosaukums (kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums), 
Ēkas nosaukums (kadastra apzīmējumi Kadastra apzīmējums un Kadastra apzīmējums), Ēkas 
nosaukums (kadastra apzīmējumi Kadastra apzīmējums un Kadastra apzīmējums) un Ēkas 
nosaukums (kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums) , par to rakstiski informējot Būvvaldi 
4.4. Būvvalde uzdod SIA “Nosaukums” līdz 2019.gada 10.jūlijam Būvvaldē iesniegt aizpildītu 
Paskaidrojuma rakstu būvēm, kurām paredzēts veikt konservāciju vai nojaukšanu. 
4.5. Būvvalde informē Pāvilostas novada pašvaldību par administratīvā procesa lietas uzsākšanu un 
par bīstamības novēršanu vidi degradējošām, sagruvušām un drošību apdraudošām būvēm:  Ēkas 
nosaukums (kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums), Ēkas nosaukums (kadastra apzīmējums 
Kadastra apzīmējums), Ēkas nosaukums (kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums), Ēkas 
nosaukums (kadastra apzīmējumi Kadastra apzīmējums un Kadastra apzīmējums), Ēkas nosaukums 
(kadastra apzīmējumi Kadastra apzīmējums un Kadastra apzīmējums) un Ēkas nosaukums (kadastra 
apzīmējums Kadastra apzīmējums)  īpašumā  Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. 
 

5.§   Par informatīvām norādēm 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. Noraidīt SIA “Nosaukums” valdes locekles Vārds, Uzvārds lūgumu par informatīvās norādes 
novietošanu īpašuma Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
Kadastra apzīmējums. 
5.2. SIA “Nosaukums” nekavējoties nojaukt informatīvo norādi par brīvdienu apartamentiem 
“Nosaukums” īpašuma Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
Kadastra apzīmējums. 
 

6.§   Par administratīvā procesa lietas ierosināšanu par vidi degradējošas, sagruvušas vai 
drošību apdraudošu būvi 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: 
 



    

6.1. Būvvalde nosaka, ka nekustamā īpašuma Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, būves – Ēkas 
nosaukums (kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums) teritorija, Ēkas nosaukums (kadastra 
apzīmējums Kadastra apzīmējums), Ēkas nosaukums (kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums), 
Ēkas nosaukums (kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums) un Ēkas nosaukums (kadastra 
apzīmējums Kadastra apzīmējums) ir vidi degradējošas, sagruvušas un drošību apdraudošas ēkas un 
teritorija. 
6.2. Būvvalde uzsāk administratīvā procesa lietu par bīstamības novēršanu vidi degradējošām, 
sagruvušām un drošību apdraudošām būvēm un to teritorijām - Ēkas nosaukums (kadastra 
apzīmējums Kadastra apzīmējums) teritorija, Ēkas nosaukums (kadastra apzīmējums Kadastra 
apzīmējums), Ēkas nosaukums (kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums), Ēkas nosaukums 
(kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums) un Ēkas nosaukums (kadastra apzīmējums Kadastra 
apzīmējums), īpašumā Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
Kadastra apzīmējums, īpašnieks SIA “Nosaukums”. 
6.3. Būvvalde uzdod SIA “Nosaukums” līdz 2019.gada 25.jūnijam novērst konstatēto bīstamību 
uzliekot žogu ap drošību apdraudošām būvēm un teritorijām, kā arī aizdarīt logu un durvju ailes 
būvēm: Ēkas nosaukums (kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums) teritorija, Ēkas nosaukums 
(kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums), Ēkas nosaukums (kadastra apzīmējums Kadastra 
apzīmējums), Ēkas nosaukums (kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums) un Ēkas nosaukums 
(kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums) par to rakstiski informējot Būvvaldi. 
6.4. Būvvalde uzdod SIA “Nosaukums” līdz 2019.gada 10.jūlijam Būvvaldē iesniegt aizpildītu 
Paskaidrojuma rakstu būvēm, kurām paredzēts veikt konservāciju vai nojaukšanu. 
6.5. Būvvalde informē Pāvilostas novada pašvaldību par administratīvā procesa lietas uzsākšanu un 
par bīstamības novēršanu vidi degradējošām, sagruvušām un drošību apdraudošām būvēm:  Ēkas 
nosaukums (kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums) teritorija, Ēkas nosaukums (kadastra 
apzīmējums Kadastra apzīmējums), Ēkas nosaukums (kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums), 
Ēkas nosaukums (kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums) un Ēkas nosaukums (kadastra 
apzīmējums Kadastra apzīmējums), īpašumā  Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. 
 
 

 
Sēde slēgta plkst. 15.oo 
 
 
 
Sēdes vadītājs                        /paraksts/                                                      Jānis GRUNDBERGS 

 
 

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


