
2011.gada 11.jūlija domes ārkārtas sēdes lēmumi 
 

 

Darba kārtība 

Nr.p.k. Lēmuma projekts 

1 (166/10) Par Apguldes arodvidusskolas pārņemšanu 

2 (167/10) Par projekta „Dobeles novada Auru pagasta ceļa Nr.14 autoceļs P103 – 

Vildavas rekonstrukcija” iesnieguma iesniegšanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DOBELES NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90009115092 

Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 

Tālr. 63721360, 63721113, fakss 63722463, e-pasts dome@dobele.lv 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

2011.gada 11.jūlijā          Nr.166/10 

Par Apgules arodvidusskolas pārņemšanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Profesionālās 

izglītības likuma 10.panta pirmo daļu un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, nolūkā 

veicināt pašvaldības līdzdalību un atbildību profesionālās izglītības pieejamības un kvalitātes 

nodrošināšanā, ievērojot Dobeles novada domes 2010.gada 22.aprīlī saskaņoto Profesionālās 

izglītības iestāžu Dobeles Amatniecības vidusskolas un Apguldes arodvidusskolas attīstības un 

investīciju stratēģiju 2010.-2015.gadam un Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotās 

Profesionālās izglītības iestāžu optimizācijas pamatnostādnes 2010.– 2015.gadam, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

1. Piekrist 2012.gadā pārņemt no valsts Izglītības un zinātnes ministrijas personā profesionālās 

izglītības iestādi Apguldes arodvidusskolu un tās valdījumā esošo nekustamo īpašumu, saskaņā 

ar pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Dobeles novada domes lēmumus: 

2.1. Dobeles novada domes 2010.gada 29.jūlija lēmumu Nr.212/12 „Par piekrišanu Apguldes 

arodvidusskolas pārņemšanai”; 

2.2. Dobeles novada domes 2010.gada 23.septembra lēmumu Nr.254/15 „Par Apguldes 

arodvidusskolas pārņemšanu”. 

 Pielikums 

Dobeles novada domes  

2011.gada 11.jūlija lēmumam Nr. 166/10 

„Par Apguldes arodvidusskolas pārņemšanu” 

 

Apguldes arodvidusskolas bilancē esošā nekustamā īpašuma saraksts 

1. Ezernieki, Naudītes pag., Dobeles nov.,  

kadastra numurs 46800040010, kopplatība 55,6 ha, kas sastāv no: 

 

1.1. zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46800040010, platība 38,4 ha; 

1.2. zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46800040011, platība 17,2 ha. 

 

2. Lielapgulde, Naudītes pag., Dobeles nov.,  

kadastra numurs 46800040004, kopplatība 72,6 ha, kas sastāv no: 

 

2.1. zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46800040004, platība 53,8 ha, uz kura atrodas 

šādas ēkas: 

                  klēts (kadastra apzīmējums 46800040004001);  

pirts (kadastra apzīmējums 46800040004002);  

siltumnīcu komplekss ar katlu māju (kadastra apzīmējums 46800040004004); 

mailto:dome@dobele.lv


klēts (kadastra apzīmējums 46800040004005); 

klēts  (kadastra apzīmējums 46800040004006); 

kūts (kadastra apzīmējums 46800040004007); 

kūts (kadastra apzīmējums 46800040004008); 

šķūnis (kadastra apzīmējums 46800040004009); 

gatera ēka (kadastra apzīmējums 46800040004011); 

darbnīca (kadastra apzīmējums 46800040004012); 

šķūnis (kadastra apzīmējums 46800040004013); 

pagrabs-šķūnis (kadastra apzīmējums 46800040004023); 

 

2.2. zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46800040005, platība 18,8 ha, uz kura atrodas 

šādas ēkas: 

ferma (zirgu stallis) (kadastra apzīmējums 46800040005001); 

šķūnis (kadastra apzīmējums 46800040005002); 

angārs (kadastra apzīmējums 46800040005003). 

 

3.   Apguldes skola, Naudītes pag., Dobeles nov., 
      kadastra numurs 46800050026, kopplatība 11,22 ha, kas sastāv no: 

 

3.1. zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46800050026, platība 3,95 ha, uz kura atrodas 

šādas ēkas: 

skola (kadastra apzīmējums 46800050026001); 

noliktava (kadastra apzīmējums 46800050026002); 

 

3.2. zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46800050066, platība 0,57 ha, uz kura atrodas 

šādas ēkas: 

kabinetu ēka (kadastra apzīmējums 46800050066001); 

šķūnis (kadastra apzīmējums 46800050066002); 

galdniecība (kadastra apzīmējums 46800050066003); 

noliktava-šķūnis (kadastra apzīmējums 46800050066004); 

 

3.3. zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46800050067, platība 0,94 ha, uz kura atrodas 

šādas ēkas: 

darbnīcas piebūve (kadastra apzīmējums 46800050067001); 

šķūnis (kadastra apzīmējums 46800050067002); 

 

3.4. zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46800050068, platība 2,32 ha, uz kura atrodas 

šādas ēkas: 

kopmītne (kadastra apzīmējums 46800050068001); 

dienesta viesnīca (kadastra apzīmējums 46800050068002); 

dienesta viesnīca (kadastra apzīmējums 46800050068003); 

katlu māja (kadastra apzīmējums 46800050068004); 

darbnīca (kadastra apzīmējums 46800050068005); 

garāža (kadastra apzīmējums 46800050068006); 

garāža (kadastra apzīmējums 46800050068007); 

degvielas noliktava (kadastra apzīmējums 46800050068008); 

degvielas noliktava (kadastra apzīmējums 46800050068009); 

degvielas noliktava (kadastra apzīmējums 46800050068010); 

noliktava (kadastra apzīmējums 46800050068011); 

noliktava (kadastra apzīmējums 46800050068012); 

 

3.5. zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46800050065, platība 3,44 ha. 
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LĒMUMS 
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2011.gada 11.jūlijā               Nr.167(10) 

 

Par  projekta „Dobeles novada Auru pagasta ceļa Nr.14 autoceļš P103 – Vildavas 

rekonstrukcija” iesnieguma iesniegšanu 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 

14.jūlija noteikumu Nr.556 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas 

Savienības atbalstu cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam” 61.punktu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. IESNIEGT projekta „Dobeles novada Auru pagasta ceļa Nr.14 autoceļš P103 – Vildavas 

rekonstrukcija” (turpmāk – projekts) iesniegumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

cukura rūpniecības restrukturizācijas fonda pasākumā „Pakalpojumi ekonomikai iedzīvotājiem”, 

nosakot kopējās izmaksas 51 773,14 LVL, tajā skaitā, kopējās attiecināmās izmaksas 42 437,00 

LVL, kas 100% apmērā ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums, un 

kopējās neattiecināmās izmaksas ir pievienotās vērtības nodoklis  9 336,14 LVL apmērā. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā iekļaut projekta ieviešanai nepieciešamo priekšfinansējumu 

51 773,14 LVL apmērā 2011.gada budžetā. 

3. Projekta ieviešanas nodrošināšanai lūgt aizdevumu Valsts kasei 51 773,14 LVL apmērā, paredzot 

atmaksu līdz 2012.gada jūnijam. 

4. Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā. 

5. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

6. Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2011.gada 30.jūnija lēmumu Nr.165/9 „Par  

projekta „Dobeles novada Auru pagasta ceļa Nr.14 autoceļš P103 – Vildavas rekonstrukcijas 

1.kārta” iesnieguma iesniegšanu”. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                    A.SPRIDZĀNS  
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