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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326 

tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv 
 

SKRUNDAS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

      Skrundā 

 

2015.gada 18.jūnijā                                Nr.10
  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Skrundas arodvidusskola”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 
  
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Kristiāna RUBENE 
 

Piedalās   
Deputāti:  Aldis BALODIS 

  Ivo BĀRS 

  Andris BERGMANIS 

  Juris JAUNZEMS 

  Zigurds PURIŅŠ 

  Aivars SEBEŽS 

  Gunta STEPANOVA 

  Rihards VALTENBERGS 

  Aldis ZALGAUCKIS 

  Ainārs ZANKOVSKIS 

  Gunārs ZEME 

  

Nepiedalās deputāti: 

Ivars GRUNDMANIS (par neierašanos uz sēdi informējis domes priekšsēdētāju) 

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Andris Vilnis SADOVSKIS (par neierašanos uz sēdi informējis domes priekšsēdētāju) 

 

Klausās  

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

izglītības nodaļas vadītāja   Inga FLUGRĀTE 

pašvaldības izpilddirektors   Guntis PUTNIŅŠ 

sabiedrisko attiecību speciālists  Didzis STRAZDIŅŠ 

zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

projektu speciāliste    Kristīne VĒRDIŅA 

attīstības nodaļas vadītāja   Zane EGLĪTE 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja  Dzintra VEĢE 
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1. § 

  Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Skrundas  

arodvidusskola”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 28.05.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Ministru 

kabineta 2015.gada 27.maija rīkojumu Nr.277 (prot. Nr.26, 12. §) “Par Skrundas 

Profesionālās vidusskolas likvidāciju” (turpmāk – rīkojums). 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. ar rīkojuma 12.punktu Izglītības un zinātnes ministrijai uzdots līdz 2015.gada 

15.augustam veikt nepieciešamās darbības, lai nodalītu no valsts nekustamā īpašuma 

„Skrundas arodvidusskola” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. XXX), Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, atsevišķā nekustamā īpašumā 10 būves (būvju kadastra 

apzīmējumi XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX un XXX) un 

tām funkcionāli piekritīgo zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 

XXX) daļu aptuveni 5.88ha platībā, un būvei – transformatoru apakšstacijai (būves 

kadastra apzīmējums XXX) – funkcionāli piekritīgo zemes vienības daļu, 

2.2. nekustamais īpašums „Skrundas arodvidusskola”, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā (adrese: „Skrundas Profesionālā vidusskola”, Skrundas pagasts, Skrundas 

novads), kadastra numurs XXX, pieder Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņā ar 

Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX, 

2.3. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX, 

platība 117 900 m2, uz kuras atrodas ēkas un būves, 

2.4. ar 02.06.2015. izdotu pilnvaru Nr. 01-26/77 Izglītības un zinātnes ministrija 

pilnvaro Skrundas novada pašvaldību nodalīt no valsts nekustamā īpašuma „Skrundas 

arodvidusskola” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. XXX), Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, atsevišķā nekustamā īpašumā 10 būves (būvju kadastra apzīmējumi XXX, 

XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX un XXX) un tām funkcionāli 

piekritīgo zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums XXX) daļu aptuveni 

5.88 ha platībā, un būvei – transformatoru apakšstacijai (būves kadastra apzīmējums 

XXX) – funkcionāli piekritīgo zemes vienības daļu, 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 

kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8.panta pirmās 

daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, 

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” otro nodaļu, kas paredz zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, un Skrundas 

novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka pilnvarotās personas zemes ierīcības projekta 

izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma „Skrundas arodvidusskola”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots.  

Atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Juris 

JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Skrundas arodvidusskola”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX, zemes ierīcības projektu 

saistībā ar zemes vienības sadalīšanu,  

 3.2. noteikt, ka zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi: 

3.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā, 

3.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams 

zemes robežu un situāciju plāns, 

 3.3. noteikt, ka jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

 3.4. noteikt, ka jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam, 

3.5. noteikt, ka zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas 

plānojumam, 
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3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 

 

Darba kārtības jautājums ir izskatīts un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes 

ārkārtas sēdi par slēgtu. 

 

Sēde slēgta plkst. 0810 

 

Sēdi vadīja                  L.Robežniece 

      18.06.2015. 

 

Sēdi protokolēja                                                                                          K.Rubene 

                   18.06.2015. 


