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SĒDES PROTOKOLS 
Nr.3 

Saka, Sakas pagasts, Pāvilostas novads    2019.gada 18.aprīlī 

 
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 
                Dace Baumane Pāvilostas novada būvvaldes teritorijas plānotāja 
     Anda Uzare Pāvilostas novada ainavu arhitekte 
Nepiedalās: 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 “Nosaukums”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. 

2. Par administratīvā procesa lietas ierosināšanu patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanai 
īpašumā Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. 

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

Atklāti balsojot: PAR – 3 (Jānis Grundbergs, Anda Uzare, Dace Baumane), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, Pāvilostas novada būvvalde NOLEMJ: 
 
Apstiprināt 2019.gada 18.aprīļa būvvaldes sēdes darba kārtību. 
 

1.§   Par administratīvā procesa lietas izbeigšanu par patvaļīgās būvniecības radīto seku 
novēršanu īpašumā “Nosaukums”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā 

 (ziņo J.Grundbergs) 
 

Atklāti balsojot: PAR – 3 (Jānis Grundbergs, Dace Baumane, Anda Uzare), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, Pāvilostas novada būvvalde NOLĒMJ: 
 
1.1. Izbeigt administratīvā procesa lietu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu – rakta 

dīķa ierīkošana īpašumā “Nosaukums”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu Kadastra apzīmējums. 
 
 
 



    

2.§   Par administratīvā procesa lietas ierosināšanu patvaļīgās būvniecības radīto seku 
novēršanai īpašumā Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas novadā 

(ziņo J.Grundbergs) 
 
Atklāti balsojot: PAR – 3 (Jānis Grundbergs, Dace Baumane, Anda Uzare), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, Pāvilostas novada būvvalde NOLĒMJ: 
 
2.1. . Būvvalde uzsāk administratīvā procesa lietu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu 
īpašumā Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Kadastra 
apzīmējums, nekustamā īpašuma valdītājs Vārds, Uzvārds. 
2.2. Būvvalde uzdod nekustamā īpašuma valdītājam Vārds, Uzvārds līdz 2019.gada 20.maijam, 
Būvvaldē iesniegt rakstisku informāciju par tālāko rīcību ar patvaļīgi uzbūvētām un pārbūvētām 
ēkām īpašumā Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, atbilstoši Pāvilostas novada TIAN prasībām.    
 

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

(ziņo J.Grundbergs) 
 
Atklāti balsojot: PAR – 3 (Jānis Grundbergs, Dace Baumane, Anda Uzare), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, Pāvilostas novada būvvalde NOLĒMJ: 
 
3.1. Izbeigt administratīvā procesa lietu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu – vasaras 
sezonas nojumes demontāžu īpašumā “Adrese”, Saraiķos, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Kadastra apzīmējums. 

 
 
 

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

 
 
 

 
 
Protokolētāja – teritorijas plānotāja      /personīgs paraksts/                         Dace BAUMANE 
 
 
 
 
 
 
Ainavu arhitekte                      /personīgs paraksts/                                             Anda UZARE    


