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SĒDES PROTOKOLS 
Nr.1 

Saka, Sakas pagasts, Pāvilostas novads    2019.gada 28.februārī 
 
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 būvniecības ieceres iesniegšanas termiņa pagarināšanu būvizstrādājuma novietošanai un 
siltumnīcas būvniecībai īpašumā "Nosaukums", Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. 

2. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu īpašumā “Nosaukums”, Ziemupē, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā. 
 

Sēdes vadītājs ierosina: 
 papildināt darba kārtību ar sekojošiem punktiem: 

1. Par brīdinājumu par piespiedu izpildi 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 28.februāra būvvaldes sēdes darba kārtību. 
 

1.§   Par termiņa pagarināšanu būvniecības ieceres iesniegšanai  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. Pagarināt Vārds, Uzvārds būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņu līdz 2019. 

gada 29.jūnijam par siltumnīcas būvniecību un būvizstrādājuma (dzīvojamā treilera) 
novietošanu īpašumā “Nosaukums”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. 
 



   

2.§   Par administratīvās lietas ierosināšanu patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanai 
īpašumā “Nosaukums”, Ziemupē, 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: 
2.1. Būvvalde uzsāk administratīvo lietu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu īpašumā 
“Nosaukums”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
Kadastra apzīmējums, īpašnieks SIA “Nosaukums”. 
2.2. Būvvalde uzdod SIA “Nosaukums” valdes loceklim Vārds, Uzvārds divu mēnešu laikā, līdz 
2019.gada 1.maijam, Būvvaldē iesniegt būvniecības ieceres dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu) 
novietotajam būvizstrādājumam (koka dzīvojamais konteiners) un vairāku vidi degradējošu šķūnīšu 
nojaukšanai nekustamajā īpašuma “Nosaukums”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Kadastra apzīmējums.    
 

3.§   Par brīdinājumu par piespiedu izpildi 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. Nosūtīt Vārds, Uzvārds brīdinājumu par Pāvilostas novada būvvaldes 2018.gada 22.decembra 
lēmuma (protokols Nr.10., 1.§) piespiedu izpildi par patvaļīgu būves – vasaras sezonas nojumes 
ekspluatāciju īpašumā “Adrese”, Saraiķi, 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 
 
 
 
 
 
 
Ainavu arhitekte                                  /paraksts/                                                      Anda UZARE    


