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SĒDES PROTOKOLS 
Nr.6 

 
Saka, Sakas pagasts, Pāvilostas novads    2020.gada 13.februārī 
 
Sēde sasaukta plkst.10.30 
Sēdi atklāj plkst.10.30 
 
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 
    Guntars Ļaudāms Pāvilostas novada būvvaldes būvinspektors 
               Anda Uzare Pāvilostas novada ainavu arhitekte 
 
Sēdes vadītājs iepazīstina ar būvvaldes sēdes darba kārtību: 

1. Par būvniecības ieceri otrās grupas ēkas vienkāršotai atjaunošanai īpašumā “Ziemupes 
darbnīcas”, Ziemupē, Vērgales  pagastā, Pāvilostas novadā  (lieta Nr. BIS-99890-353). 

2. Par administratīvā procesa lietas ierosināšanu par vidi degradējošām, sagruvušām un 
drošību apdraudošām būvēm īpašumā “Labraga kalte”, Ulmalē, Sakas  pagastā, 
Pāvilostas novadā (lieta Nr. BIS-103974-364). 

3. Par administratīvā procesa lietas ierosināšanu par vidi degradējošu daļēji sagruvušu un 
drošību apdraudošu būvi īpašumā “Vecās garāžas”, adrese Šķēdes iela 1A, Saraiķos, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā (lieta Nr. BIS-92053-322). 

 
Atklāti balsojot: PAR – 4 (Jānis Grundbergs, Guntars Ļaudāms, Dace Baumane, Anda Uzare), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, Pāvilostas novada būvvalde NOLEMJ: 
 
Apstiprināt 2020.gada 13.februāra būvvaldes sēdes darba kārtību. 
 

1.§ Par būvniecības ieceri otrās grupas ēkas vienkāršotai atjaunošanai īpašumā 
“Ziemupes darbnīcas”, Ziemupē, Vērgales  pagastā, Pāvilostas novadā  

(lieta Nr. BIS-99890-353) 
 (ziņo G.Ļaudāms) 

 
Atklāti balsojot: PAR – 4 (Jānis Grundbergs, Guntars Ļaudāms, Dace Baumane, Anda Uzare), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, Pāvilostas novada būvvalde NOLĒMJ: 
 
1.1. Būvvalde uzdod Vārds, Uzvārds iesniegt būvvaldē apliecinājuma kartes I daļu otrās grupas 
ēkas vienkāršotai atjaunošanai, būvei ar kadastra apzīmējumu Kadastra apzīmējums īpašumā 



   

“Ziemupes darbnīcas”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, līdz 2020. gada 30. 
jūnijam. 
1.2. Būvvalde informē Pāvilostas novada pašvaldību par būvniecības ieceres iesniegšanu ēkas 
vienkāršotai atjaunošanai pagarināt līdz 2020. gada 30. jūnijam ēkai (mehāniskā darbnīca), 
kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, īpašumā “Ziemupes darbnīcas”, Ziemupē, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā . 
 
2 § Par administratīvā procesa lietas ierosināšanu par vidi degradējošām, sagruvušām un 

drošību apdraudošām būvēm īpašumā “Labraga kalte”, Ulmalē, Sakas  pagastā, Pāvilostas 
novadā (lieta Nr. BIS-103974-364 

(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 “Labraga kalte”, Ulmalē, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā, būves - graudu kalte, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, graudu kalte, kadastra 
apzīmējums Kadastra apzīmējums, graudu noliktava, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums 
ir vidi degradējošas, daļēji sagruvušas un drošību apdraudošas būves. 
2.2. Būvvalde uzsāk administratīvā procesa lietu par bīstamības novēršanu vidi degradējošām, 
daļēji sagruvušām un drošību apdraudošām būvēm - graudu kalte, kadastra apzīmējums 
Kadastra apzīmējums, graudu kalte, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, graudu 
noliktava, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, īpašumā “Labraga kalte”, Ulmalē, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Kadastra apzīmējums, 
īpašnieks Vārds, Uzvārds. 
2.3. Būvvalde uzdod Vārds, Uzvārds nekavējoties novērst konstatēto bīstamību un līdz 2020. 
gada 1. jūnijam iesniegt Būvvaldē būvniecības ieceri būvju - graudu kalte, kadastra apzīmējums 
Kadastra apzīmējums, graudu kalte, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, graudu 
noliktava, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, vienkāršotai atjaunošanai, nojaukšanai vai 
konservācijai. 
2.4. Būvvalde uzdod Vārds, Uzvārds līdz 2020. gada 13. martam informēt Būvvaldi par plānoto 
bīstamības novēršanu būvēm - graudu kalte, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, graudu 
kalte, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, graudu noliktava, kadastra apzīmējums 
Kadastra apzīmējums (vienkāršotā atjaunošana, nojaukšana vai konservācija). 
2.5. Būvvalde informē Pāvilostas novada pašvaldību par administratīvā procesa lietas uzsākšanu 
par bīstamības novēršanu vidi degradējošām, daļēji sagruvušām un drošību apdraudošām būvēm  
graudu kalte, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, graudu kalte, kadastra apzīmējums 
Kadastra apzīmējums, graudu noliktava, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, īpašumā 
“Labraga kalte”, Ulmale, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. 
 
 

3.§ Par administratīvā procesa lietas ierosināšanu par vidi degradējošu daļēji 
sagruvušu un drošību apdraudošu būvi īpašumā “Vecās garāžas”, adrese Šķēdes iela 

1A, Saraiķos, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā (lieta Nr. BIS-92053-322) 
(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 nosaka, ka nekustamā īpašuma “Vecās garāžas”, ar adresi  Šķēdes iela 1A, 
Saraiķos, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, būves - garāža, kadastra apzīmējums Kadastra 
apzīmējums, ir vidi degradējoša, daļēji sagruvusi un drošību apdraudoša būve. 



   

3.2. Būvvalde uzsāk administratīvā procesa lietu par bīstamības novēršanu vidi degradējošai, 
daļēji sagruvušai un drošību apdraudošai būvei - garāža, kadastra apzīmējums Kadastra 
apzīmējums, īpašumā “Vecās garāžas”, ar adresi Šķēdes iela 1A, Saraiķos, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Kadastra apzīmējums, īpašnieks 
Vārds, Uzvārds. 
3.3. Būvvalde uzdod Vārds, Uzvārds nekavējoties novērst konstatēto bīstamību un līdz 2020. 
gada 1. jūnijam iesniegt Būvvaldē būvniecības ieceri būves - garāžas, kadastra apzīmējums 
Kadastra apzīmējums, vienkāršotai atjaunošanai, nojaukšanai vai konservācijai. 
3.4. Būvvalde uzdod Vārds, Uzvārds līdz 2020. gada 13. aprīlim informēt Būvvaldi par plānoto 
bīstamības novēršanu būvei - garāža, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, (vienkāršotā 
atjaunošana, nojaukšana vai konservācija). 
3.5. Būvvalde informē Pāvilostas novada pašvaldību par administratīvā procesa lietas uzsākšanu 
par bīstamības novēršanu vidi degradējošai, daļēji sagruvušai un drošību apdraudošai būvei  
garāža, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, īpašumā “Vecās garāžas”, ar adresi Šķēdes 
iela 1A, Saraiķos, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. 
 
 
 
 
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 


