
 
 
 

 
 
 
 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
2012.gada 26.jūlijā                                                                       Nr. 9., 5.& 
                                                                          Lēmums Nr.331 

 
 

Par groz ījumiem 27.10.2011. l ēmum ā 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 Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2012.gada 22.maija vēstuli Nr.39-2-
9/3072 par Sadarbības līguma Nr.LV0079 individuālā projekta „Veselības centra „Ilūkste” 
tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes, 
efektivitātes un pieejamības nodrošināšanai” grozījumiemun izvērtējot domes rīcībā esošo 
informāciju tika konstatēts, ka: 

1) Pēc 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” noslēguma pārskata apstiprināšanas 2012.gada 26.janvārī 
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir sagatavojusi grozījumus par sadarbības līguma 
Nr.LV0079 īstenošanu. 

2) Sadarbības līguma Nr.LV0079 individuālā projekta „Veselības centra „Ilūkste” tehnisko un 
profesionālo spēju uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes, efektivitātes un 
pieejamības nodrošināšanai” apakšpunktā 7.1.9.7 ir veikti grozījumi un izteikti šādā 
redakcijā: 10 (desmit) gadu periodā pēc projekta pabeigšanas katru gadu paredzēt līdzekļus 
vismaz 1% apmērā no projekta kopējām izmaksām projekta rezultātu uzturēšanai un 
saglabāšanai. 

3) Projekta kopējās izmaksas atbilstoši apstiprinātajam noslēguma pārskatam EUR 642 488 
(seši simti četrdesmit divi tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi eiro) jeb LVL  451 543,14  
(četri simti piecdesmit viens tūkstotis pieci simti četrdesmit trīs lati 14 santīmi). 

            Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu“ un ņemot vērā 
finanšu komitejas 24.07.2012. atzinumu dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 13 bals īm par, 
pret – nav, atturas – nav, novada dome nol ēma: 

1. Groz īt 27.10.2011. lēmuma Nr.436 „Par finansējuma piešķiršanu 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” 1.punktu un izteikt  to šādā redakcij ā: 



„ 1. Piešķirt finansējumu LVL 4 515,43 (četri tūkstoši pieci simti piecpadsmit lati 43 santīmi) 
katru gadu 10 (desmit) 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. Papildin āt 27.10.2011. lēmumu Nr.436 „Par finansējuma piešķiršanu 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” ar sekojošiem punktiem: 

‘’ 5. Piešķirto finansējumu LVL 4 515,43 (četri tūkstoši pieci simti piecpadsmit lati 43 
santīmi) ieskaitīt SIA „Veselības centrs ‘’Ilūkste’’”, reģistrācijas Nr. 41503014677, juridiskā 
adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV – 5447, bankas norēķinu kontā pēc 
piestādītā rēķina divdesmit darba dienu laikā katru gadu 10 (desmit) gadu periodā. 

6. Uzdot juridiskai nodaļai noslēgt sadarbības līgumu ar SIA „Veselības centrs ‘’Ilūkste”’’.”  

 

Sēdes vadītājs                                                    Stefans Rāzna 


