
 
 
 
 

 
 

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 
Ilūkstē 

      
2013.gada 31.oktobrī                                                                            Nr. 20., 21.& 
                                                                               Lēmums Nr.434  
 

        Par iek ārtu nomas maksas samazin āšanu SIA „Vesel ības centrs Il ūkste”     
 

Izskatot SIA „Veselības centrs Ilūkste” valdes locekles 22.10.2013. iesniegumu ar lūgumu  
samazināt nomas maksu par iekārtu nomu pakalpojumu sniegšanai, dome konstatēja, ka: 
1) Pašvaldība projekta „Veselības centra Ilūkste” tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana 

veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes, efektivitātes un pieejamības nodrošināšanai”  
īstenošanas rezultātā ir iegādājusies medicīnisko aprīkojumu, kas nodots lietošanā SIA 
”Veselības centrs Ilūkste” pamatojoties uz 29.12.2010. domes lēmumu Nr.408 (prot. Nr.16, 
10.&) ‘’Par medicīniskā aprīkojuma nomu SIA ‘’Veselības centrs Ilūkste’’’ un 03.02.2011. 
‘’Līgumu par iekārtas nomu pakalpojumu sniegšanai’’, kas noslēgts starp SIA ‘’Veselības 
centrs Ilūkste’’ un Ilūkstes novada pašvaldību saskaņā ar domes 29.12.2010. lēmumu 
Nr.408 (prot. Nr.16, 10.&) „Par medicīniskā aprīkojama nomu SIA ‘’Veselības centrs 
Ilūkste’’”, kuros ir noteikta iekārtas nomas maksa Ls 294,98 mēnesī bez pievienotās 
vērtības nodokļa. 

2) 06.05.2008. SIA ‘’Veselības centrs Ilūkste’’ ar pašvaldību ir noslēgusi nekustamā īpašuma 
nomas līgumu par ēkas Raiņa ielā 35, Ilūkstē, iznomāšanu. Saskaņā ar 31.01.2013. domes 
lēmumu Nr.5 (prot.Nr.1, 5.&) ‘’Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa ielā 35, Ilūkstē 
nomas maksu’’ nomas maksa ir samazināta. 

3) 18.10.2013. SIA ”Veselības centrs Ilūkste” noslēdza aizņēmuma līgumu Nr.13-031-599-IN 
ar AS „Swedbank” par summu Ls 19 771,00, jumta seguma maiņai pašvaldībai piederošam 
nekustamam īpašumam Raiņa ielā 35, Ilūkstē. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
14.punkta a) apakšpunktu, Ministru Kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 "Noteikumi par 
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 
nomas līguma tipveida nosacījumiem" 60.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas 28.10.2013. 
atzinumu par nomas maksas atvieglojumu SIA „Veselības centrs Ilūkste” (prot.Nr.5, 47.&), 
novada dome nol ēma:  

1. Samazināt SIA ”Veselības centrs Ilūkste” nomas maksu par iekārtu nomu, kuras norādītas 
29.12.2010. domes lēmumā Nr.408 (prot.Nr.16, 10.&) ‘’Par medicīniskā aprīkojuma nomu SIA 
‘’Veselības centrs Ilūkste’’, sakarā ar plānotajiem kārtējiem un veiktajiem kapitālajiem 
remontiem nekustamajā īpašumā Raiņa ielā 35, Ilūkstē, atceļot nomas maksas aprēķinu par 
summu Ls 19 771,00  (deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit viens lats 00 santīmi) 
laikā no 2013.gada 1.novembra līdz 2018.gada 31.jūlijam. 

2. Kontroli  par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļai. 

3. Lēmums stājas spēkā septītajā dienā no tā izsūtīšanas SIA ”Veselības centrs Ilūkste” . 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 
88, Rēzekne) viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. 

 
Sēdes vadītājs                                                                            Stefans Rāzna 


