
 
PĀVILOSTAS NOVADA DOME 

PĀVILOSTAS NOVADA BŪVVALDE 
 

“Pagasta māja”, Saka, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV 3466, tālr. 29298944, 26004855,  
e-pasts buvvalde@pavilosta.lv 

 

SĒDES PROTOKOLS 
Nr.7 

 
Saka, Sakas pagasts, Pāvilostas novads    2020.gada 20.februārī 
 
Sēde sasaukta plkst.11.00 
Sēdi atklāj plkst.11.30 
 
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 iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu dzīvojamai mājai īpašumā Tirgus ielā 11A, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā, (lieta Nr. BIS-BL-132889-413). 
 

2. Par administratīvā procesa lietas ierosināšanu par vidi degradējošām, sagruvušām un 
drošību apdraudošām būvēm īpašumā “Vērgales Strautiņi”, Vērgales  pagastā, Pāvilostas 
novadā (lieta Nr. BIS-91947-321. 

 
3. Par administratīvā procesa lietas ierosināšanu par vidi degradējošām, sagruvušām un 

drošību apdraudošām būvēm īpašumā “Bāliņi”, Saraiķos, Vērgales  pagastā, Pāvilostas 
novadā (lieta Nr. BIS-BL-103187-362). 
 

4. Par grozījumiem 2017. gada 20. februāra Būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.4-2017-52 
(PNP/2.16.1./17/6) un 2019. gada 16. maija Pāvilostas novada būvvaldes lēmumā Nr. 
BIS-BV-4.10-2019-1250 (PNP/2.2.7/19/796) 

 
5. Par logu nomaiņu Svētā Pētera un Pāvila evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcai 

īpašumā Brīvības ielā 26, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. 
 

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



   

1.§ Par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu dzīvojamai mājai īpašumā Tirgus ielā 11A, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā, (lieta Nr. BIS-BL-132889-413) 

 (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. Būvvalde uzdod Vārds, Uzvārds līdz 2020. gada 19. martam atjaunot iepriekšējo stāvokli 
dzīvojamās mājas austrumu sienai īpašumā Tirgus iela 11A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. 
1.2. Nodrošināt īpašuma Tirgus iela 11A, Pāvilostā, dzīvojamai mājai, kadastra apzīmējums 
Kadastra apzīmējums, pastāvošo austrumu sienu kā pretuguns mūri (bez logiem) ar iespēju 
kaimiņam piebūvēt pie tās savu ēku.   
 

 
2 § Par administratīvā procesa lietas ierosināšanu par vidi degradējošām, sagruvušām un 
drošību apdraudošām būvēm īpašumā “Vērgales Strautiņi”, Vērgales  pagastā, Pāvilostas 

novadā (lieta Nr. BIS-91947-321 
(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. Būvvalde nosaka, ka nekustamā īpašuma “Vērgales Strautiņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, būves - dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, šķūnis, kadastra 
apzīmējums Kadastra apzīmējums, šķūnis, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, kūts, 
kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, šķūnis, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums 
un šķūnis,  kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, ir vidi degradējošas, sagruvušas un 
drošību apdraudošas būves. 
2.2. Būvvalde uzsāk administratīvā procesa lietu par bīstamības novēršanu vidi degradējošām, 
sagruvušām un drošību apdraudošām būvēm - dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums Kadastra 
apzīmējums, šķūnis, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, šķūnis, kadastra apzīmējums 
Kadastra apzīmējums, kūts, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, šķūnis, kadastra 
apzīmējums Kadastra apzīmējums un šķūnis,  kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, 
īpašumā “Vērgales Strautiņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu Kadastra apzīmējums, īpašnieki Vārds, Uzvārds un Vārds, Uzvārds. 
2.3. Būvvalde uzdod Vārds, Uzvārds un Vārds, Uzvārds nekavējoties novērst konstatēto 
bīstamību un līdz 2020. gada 1. jūlijam iesniegt Būvvaldē būvniecības ieceri būvju - dzīvojamā 
māja, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, šķūnis, kadastra apzīmējums Kadastra 
apzīmējums, šķūnis, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, kūts, kadastra apzīmējums 
Kadastra apzīmējums, šķūnis, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums un šķūnis,  kadastra 
apzīmējums Kadastra apzīmējums, nojaukšanai. 
2.4. Būvvalde uzdod Vārds, Uzvārds un Vārds, Uzvārds līdz 2020. gada 20. martam informēt 
Būvvaldi par plānoto bīstamības novēršanu būvēm - dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums 
Kadastra apzīmējums, šķūnis, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, šķūnis, kadastra 
apzīmējums Kadastra apzīmējums, kūts, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, šķūnis, 
kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums un šķūnis,  kadastra apzīmējums Kadastra 
apzīmējums. 
2.5. Būvvalde informē Pāvilostas novada pašvaldību par administratīvā procesa lietas uzsākšanu 
par bīstamības novēršanu vidi degradējošām, sagruvušām un drošību apdraudošām būvēm - 
dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, šķūnis, kadastra apzīmējums 
Kadastra apzīmējums, šķūnis, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, kūts, kadastra 
apzīmējums Kadastra apzīmējums, šķūnis, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums un 



   

šķūnis,  kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, īpašumā “Vērgales Strautiņi”, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā. 
 
 

3.§ Par administratīvā procesa lietas ierosināšanu par vidi degradējošām, sagruvušām 
un drošību apdraudošām būvēm īpašumā “Bāliņi”, Saraiķos, Vērgales  pagastā, 

Pāvilostas novadā (lieta Nr. BIS-BL-103187-362) 
(ziņo G. Ļaudāms) 

 
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 “Bāliņi”, Saraiķos, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, būves - lopkopības ferma, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, svaru māja, 
kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, sakņu glabātava, kadastra apzīmējums Kadastra 
apzīmējums, skābsiena glabātava, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, šķūnis, kadastra 
apzīmējum Kadastra apzīmējums, un transformators,  kadastra apzīmējums Kadastra 
apzīmējums, ir vidi degradējošas, sagruvušas un drošību apdraudošas būves. 
3.2. Būvvalde uzsāk administratīvā procesa lietu par bīstamības novēršanu vidi degradējošām, 
sagruvušām un drošību apdraudošām būvēm - lopkopības ferma, kadastra apzīmējums Kadastra 
apzīmējums, svaru māja, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, sakņu glabātava, kadastra 
apzīmējums Kadastra apzīmējums, skābsiena glabātava, kadastra apzīmējums Kadastra 
apzīmējums, šķūnis, kadastra apzīmējum Kadastra apzīmējums, un transformators,  kadastra 
apzīmējums Kadastra apzīmējums, īpašumā “Bāliņi”, Saraiķos, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Kadastra apzīmējums, īpašnieks  SIA 
“Nosaukums”, reģistrācijas Nr. 42103077252. 
3.3. Būvvalde uzdod SIA “Nosaukums”, reģistrācijas Nr. 42103077252, nekavējoties novērst 
konstatēto bīstamību un līdz 2020. gada 1. jūlijam iesniegt Būvvaldē būvniecības ieceri būvju - 
lopkopības ferma, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, svaru māja, kadastra apzīmējums 
Kadastra apzīmējums, sakņu glabātava, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, skābsiena 
glabātava, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, šķūnis, kadastra apzīmējum Kadastra 
apzīmējums, un transformators,  kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, konservācijai. 
3.4. Būvvalde informē Pāvilostas novada pašvaldību par administratīvā procesa lietas uzsākšanu 
par bīstamības novēršanu vidi degradējošām, sagruvušām un drošību apdraudošām būvēm - 
lopkopības ferma, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, svaru māja, kadastra apzīmējums 
Kadastra apzīmējums, sakņu glabātava, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, skābsiena 
glabātava, kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, šķūnis, kadastra apzīmējum Kadastra 
apzīmējums, un transformators,  kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums, īpašumā “Bāliņi”, 
Saraiķos, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā.. 
 
 

4.§ Par grozījumiem 2017. gada 20. februāra Būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.4-2017-52 
(PNP/2.16.1./17/6) un 2019. gada 16. maija Pāvilostas novada būvvaldes lēmumā Nr. BIS-

BV-4.10-2019-1250 (PNP/2.2.7/19/796) 
 (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. Grozīt 2017. gada 20. februāra Būvatļaujas Nr. BIS-BV-4.4-2017-52 (PNP/2.16.1./17/6): 
       4.1.1. 3. punkta Ziņas par būvēm otrajā daļā Kadastra apzīmējums un izteikt to šādā 
redakcijā: Kadastra apzīmējums: - ; 



   

       4.1.2. 3. punkta Ziņas par būvēm otrās daļas 5. ierakstu un izteikt to šādā redakcijā: Adrese 
Dzintaru iela 1A, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466; 
       4.1.3. 3. punkta Ziņas par būvēm otrās daļas 6. ierakstu un izteikt to šādā redakcijā: Galvenā 
zemes vienība 64130010199. 
4.2.  Grozīt 2019. gada 16. maija Būvvaldes lēmuma Nr. BIS-BV-4.10-2019-1250 
(PNP/2.2.7./19/796): 
       4.2.1. 4.1.1. punkta Ziņas par būvēm trešajā daļā Kadastra apzīmējums un izteikt to šādā 
redakcijā: Kadastra apzīmējums: - ; 
       4.2.2. 4.1.2. punktu Ziņas par būvēm trešās daļas 4. ierakstu un izteikt to šādā redakcijā: 
Adrese: - ;  
      4.2.3. 4.1.3. punktu Ziņas par būvēm trešās daļas 5. ierakstu un izteikt to šādā redakcijā: 
Galvenā zemes vienība 64130060102. 
4.3. Dzēst no Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 
sekojošas priekšreģistrētos būvju kadastra apzīmējumus: 
       4.3.1. 64130010266002 - krasta nostiprinājums ar rievpāļiem; 
       4.3.2. 64130010255007 un 64130010199002 – muliņš. 

 
 

5.§ Par logu nomaiņu Svētā Pētera un Pāvila evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcai 
īpašumā Brīvības ielā 26, 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. Pāvilostas novada būvvalde saskaņo Pāvilostas Svētā Pētera un Pāvila evaņģēliski luteriskās  
draudzes baznīcas logu nomaiņu Brīvības ielā 26, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, saskaņā ar 
Pāvilostas novada būvvaldē iesniegto skici ar skaidrojošo aprakstu. 
5.2. Logu izgatavošanas un nomaiņas procesā ir jāizmanto esošo logu metāla detaļas 
(stiprinājumi, furnitūra un tamlīdzīgi būvelementi). 
 
 
 
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 


