
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
 
2011.gada 27.oktobrī               Nr.13.,4.&  
Ilūkstē          Lēmums Nr.436 
  

Par finans ējuma pieš ķiršanu  Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ)  finanšu instrumenta 
un Norv ēģijas vald ības divpus ējā finanšu instrumenta priorit ātes „Vesel ība” 

projekta „Vesel ības centra „ Il ūkste” tehnisko un profesion ālo sp ēju uzlabošana 
vesel ības apr ūpes pakalpojumu kvalit ātes, efektivit ātes un pieejam ības 

nodrošin āšanai”rezult ātu uztur ēšanai un saglab āšanai 

Izskatot 2011.gada 10.oktobra Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vēstuli Nr.39-2-9/5605 ar 
atgādinājumu par sadarbības līguma Nr.LV0079 individuālā projekta „Veselības centra „Ilūkste” 
tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes, 
efektivitātes un pieejamības nodrošināšanai” nosacījumu izpildi pēc projekta īstenošanas, tika  
konstatēts, ka: 

1. Īstenots Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības 
divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Veselība” projekts „Veselības centra „ Ilūkste” 
tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes, 
efektivitātes un pieejamības nodrošināšanai”; 

2. Projekta kopējās izmaksas EUR 567 695,00 (pieci simti sešdesmit septiņi tūkstoši seši 
simti deviņdesmit pieci eiro 00 centi) t.i. LVL 398 978,32 ( trīs simti deviņdesmit astoņi 
tūkstoši deviņi simti septiņdesmit astoņi lati 32 santīmi ) pēc Latvijas bankas noteiktā 
valūtas kursa; 

3. Sadarbības līguma Nr.LV0079 individuālā projekta „Veselības centra „Ilūkste” tehnisko un 
profesionālo spēju uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes, efektivitātes un 
pieejamības nodrošināšanai” 7.1.9.7.5. punktā ir noteikts, ka piecu gadu periodā pēc 
projekta pabeigšanas katru gadu paredzēt līdzekļus vismaz 1% apmērā no projekta 
kopējām izmaksām projekta rezultātu uzturēšanai un saglabāšanai. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu“un ņemot vērā finanšu 
komitejas 24.10.2011. atzinumu dotajā jautājumā,   atkl āti balsojot ar 12 bals īm par, pret-nav, 
atturas-nav, novada dome nol ēma: 

1. Piešķirt finansējumu LVL 3990,00 (trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit lati 00 santīmi) 
katru gadu piecu gadu periodā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un 
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Veselība” projekta 
„Veselības centra „ Ilūkste” tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana veselības aprūpes 
pakalpojumu kvalitātes, efektivitātes un pieejamības nodrošināšanai” rezultātu uzturēšanai 
un saglabāšanai. 



 

2. Piešķirtā finansējuma izlietojumu uzskaitīt grāmatvedības uzskaitē izveidotajā 
struktūrvienībā 07.2107 “Projekts Slimnīca”. 

3. Ņemot vērā augstāk minēto paredzēt finansējumu pie kārtējo gada budžetu sastādīšanas. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības finanšu nodaļas vadītājas 
vietniecei. 

 

Sēdes vadītājs                          M.Krievāns 
 


