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SĒDES PROTOKOLS 
Nr.2 

Saka, Sakas pagasts, Pāvilostas novads    2020.gada 20.janvārī 
 
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 
    Guntars Ļaudāms Pāvilostas novada būvvaldes būvinspektors 
               Anda Uzare Pāvilostas novada ainavu arhitekte 
  
Sēdes vadītājs iepazīstina ar būvvaldes sēdes darba kārtību: 

1. Par atteikumu pieņemt ekspluatācijā dzīvojamās mājas pārbūvi īpašumā “Adrese”, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā, BIS lieta Nr. BIS-BL-123773-401. 

2. Par administratīvā procesa lietas izbeigšanu par patvaļīgās būvniecības radīto seku 
novēršanu īpašumā “Nosaukums”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, BIS 
lietā BIS-BL-103322-363. 

 
Atklāti balsojot: PAR – 4 (Jānis Grundbergs, Guntars Ļaudāms, Dace Baumane, Anda Uzare), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, Pāvilostas novada būvvalde NOLEMJ: 
 
Apstiprināt 2020.gada 20.janvāra būvvaldes sēdes darba kārtību. 
 

1.§ Par atteikumu būvniecības lietā Nr.BIS-BL-123773-401 pieņemt ekspluatācijā 
dzīvojamās mājas pārbūvi īpašumā “Adrese”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, BIS 

lietā Nr.BIS-BL-123773-401 
 (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. Nepieņemt ekspluatācijā objekta "Dzīvojamās mājas pārbūve "Adrese", Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads" dzīvojamo māju, kadastra apzīmējums kadastra apzīmējums, jo dzīvojamās 
mājas fasāde nav izbūvēta atbilstoši būvprojektam, nav pilnīgi pabeigti uzsāktie būvdarbi fasādes 
apdarei - nav veikts ēkas krāsojums un logu aiļu apdare, nav izbūvēts ieejas panduss, nav 
uzstādītas lietus novadīšanas teknes un notekas. 
1.2. Vārds Uzvārds nekavējoties iesniegt Būvvaldē informāciju par civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas polises izdevēju, datumu, numuru un polises darbības termiņu; 
1.3. Pēc būvprojekta izmaiņu projekta iesniegšanas Būvvaldē un pilnīgas būvdarbu pabeigšanas 
(fasādes apdares darbi) objektā "Dzīvojamās mājas pārbūve "Adrese", Sakas pagasts, Pāvilostas 



   

novads", atkārtoti uzrādīt Būvvaldei dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu kadastra 
apzīmējums.  
 

2.§ Par administratīvā procesa lietas izbeigšanu par patvaļīgās būvniecības radīto seku 
novēršanu īpašumā “Nosaukums”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, BIS 

lietā BIS-BL-103322-363 
 (ziņo G.Ļaudāms) 

 
Atklāti balsojot: PAR – 4 (Jānis Grundbergs, Guntars Ļaudāms, Dace Baumane, Anda Uzare), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, Pāvilostas novada būvvalde NOLĒMJ: 
 
2.1. Izbeigt administratīvā procesa lietu Nr.BIS-BL-103322-363 par patvaļīgās būvniecības 
radīto seku novēršanu īpašumā “Nosaukums”, Ziemupē, 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 


