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Ilūkstē 

      
2012.gada 30.novembrī                                                                    Nr. 16., 9.& 
                                                                       Lēmums Nr. 524 
 

        Par pašvald ības iest āžu, kas nodrošina vesel ības apr ūpes pieejam ību, 
reorganiz āciju  un nodošanu SIA „ Vesel ības centrs Il ūkste’’ 

             
Izvērtējot pašvaldību iestāžu, kas nodrošina veselības aprūpes pieejamību Ilūkstes novadā,   

saistību ietekmi uz pašvaldības budžetu, kā arī šo iestāžu darbības efektivitāti un sakarā ar 
nepieciešamību uzlabot vienotu  pašvaldības iestāžu darba organizāciju Ilūkstes novada administratīvajā 
teritorijā,  kā arī,  lai nodrošinātu veselības aprūpes  pakalpojumu pieejamību un uzlabotu tās efektivitāti 
un kvalitāti, kā arī ievērojot Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumu Nr.150 „Noteikumi par 
nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 17. 
punkta nosacījumus un  Valsts pārvaldes iekārtas likuma noteikumus, pamatojoties uz  likuma “Par 
pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 1. punktu , 15.panta 1.daļas 6. punktu un 21. panta 1.daļas 8.punktu, 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma  15. panta  4. daļas 2. punktu, atklāti balsojot ar 11 bals īm par, pret – 
nav, atturas – nav, (saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
lēmuma pieņemšanā un balsošanā nepiedalās 1 deputāts),  novada dome nol ēma:  
1. Ar 2013.gada gada 1.febru āri  uzsākt veikt pašvaldības iestāžu, kas nodrošina veselības aprūpes 
pieejamību Ilūkstes novadā, reorganizāciju un tās gaitā ar 2013.gada 1.februāri  reorganizēt, likvidējot un 
izslēdzot no Valsts ieņēmumu dienesta reģistra kā nodokļu maksātājus, sekojošas Ilūkstes novada 
administratīvajā teritorijā esošās pašvaldības iestādes: 

1.1. Bebrenes pagasta feldšeru – vecm āšu punkts , juridiskā adrese: „Doktorāts” Bebrene, 
Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV 5439; Reģ. Nr.90001864842; 

1.2. Eglaines feldšeru - vecm āšu punkts,  juridiskā adrese: Gagarina iela 8 – 14, Eglaine, 
Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV 5444; Reģ. Nr.90009148271; 

1.3. Šēderes pagasta feldšeru punkts , juridiskā adrese: Alejas iela 8, Šēdere, Šēderes pagasts, 
Ilūkstes novads, LV 5447; Reģ. Nr.90001865053; 

1.4. Dvietes lauku ambulance,  juridiskā adrese: „Dvietes lauku ambulance”’ Dviete, Dvietes 
pagasts, Ilūkstes novads, LV 5441; Reģ. Nr.90009148360; 

2. Ar 2013.gada 1.februāri nodot SIA „Veselības centrs Ilūkste” šī lēmuma 1.1, 1.2., 1.3 un 1.4. 
apakšpunktos minētās pašvaldības iestādes un noteikt, ka SIA „Veselības centrs Ilūkste”  ir šo 
pašvaldības iestāžu tiesību, saistību un  mantas  pārņēmēja. 

3.  Ar lēmumā minēto iestāžu reorganizāciju saistītos izdevumus segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

4. Noteikt, ka pašvaldība sniedz atbalstu uzturēšanas izdevumu segšanas jautājumu risināšanā SIA 
„Vesel ības centrs Il ūkste” feldšeru punktiem , kas nodrošina veselības aprūpes  pieejamību Ilūkstes 
novadā. 

5. Uzdot  Eglaines pagasta pārvaldes vadītājam un Šēderes pagasta pārvaldes vadītājam Romualdam 
Fedorovičam, Bebrenes pagasta pārvaldes vadītājai Benitai Štrausai un Dvietes pagasta pārvaldes 
pārzinei Ivetai Plonei veikt  visas darba likumdošanā noteiktās darbības un  sagatavot LR normatīvajos 
aktos nepieciešamos dokumentus, kas saistītas ar šī lēmuma izpildi. 
6. Uzdot  Ilūkstes novada pašvaldības juristei iesniegt un saņemt nepieciešamos dokumentus, kas saistīti 
ar reorganizāciju VID Dienvidlatgales reģionālajā iestādē. 

 
Sēdes vadītājs                                                                                            Stefans Rāzna                       


