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Par telpu iznomāšanu SIA ‘’Veselības centrs ‘’Ilūkste’’’’ feldšerpunktu vajadzībām

Izskatot SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” valdes locekles Z.Bucenieces-Zībergas
01.02.2013. iesniegumu Nr.01-02/01-02/13 par feldšerpunktu telpu nomu, dome konstatēja, ka:
1) 30.11.2012. pieņemts domes lēmums Nr.524 „Par pašvaldības iestāžu, kas nodrošina
veselības aprūpes pieejamību, reorganizāciju un nodošanu SIA „Veselības centrs
Ilūkste’’”;
2) 21.12.2005. lēmumā Nr.55 „Par pašvaldības nedzīvojamā fonda nomas maksas
noteikšanu Ilūkstes novadā” ir noteikts, ka kapitālsabiedrībām, kuras sniedz
ambulatoriski medicīnisko palīdzību nomas maksa par vienu kvadrātmetru ir Ls 0,05
mēnesī;
3) lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un uzlabotu tās efektivitāti
un kvalitāti, Ilūkstes novadā ir jāiznomā SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” telpas:
- „Doktorāts”, Bebrene, Bebrenes pagastā, uzcelšanas gads 1938, telpu bilances vērtība
Ls 1 763,40, aprēķinātais nolietojums Ls 1 763,40, atlikusī vērtība Ls 0,00,
- Alejas iela 8, Šēdere Šēderes pagastā, uzcelšanas gads 1989, bilances vērtība Ls
5 875,00, aprēķinātais nolietojums Ls 5 402,38, atlikusī vērtība Ls 472,62,
- Gagarina iela 6, dzīvoklis Nr. 14, Eglaine, Eglaines pagastā, ēkas uzcelšanas gads
1979, dzīvokļa bilances vērtība Ls 6 814,89, aprēķinātais nolietojums Ls 662,76,
atlikusī vērtība Ls 6 152,13,
- „Lauku ambulance”, Dviete, Dvietes pagasts, bilances vērtība Ls 24 525,00,
nolietojums Ls 11 190,13, atlikusī vērtība Ls 13 334,87.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 6. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.pantu, 5.panta pirmo daļu, 5.panta
otrās daļas 5.apakšpunktu, 61.pantu un 61.panta trešo daļu, Ministru Kabineta 08.06.2010.
noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” un noteikumu 3.
punktu, 4. punktu, 4.2. punktu, 7.punktu, ņemot vērā finanšu komitejas 25.02.2013. atzinumu,
ar 14 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Iznomāt ar 2013.gada 1.martu uz 12 gadiem SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” (reģistrācijas
Nr.41503014677, juridiskā adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV 5447) telpas,
nosakot nomas maksu par vienu kvadrātmetru Ls 0,05 mēnesī:
1.1. „Doktorāts”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, ēkas kadastra apzīmējums
4444 002 0437 001: telpas Nr.1-9; 11 no telpu grupas 001 - 104,0 m2 kopplatībā un
koplietošanas telpas no telpu grupas 901 - 3,1 m2 kopplatībā;
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1.2. Gagarina iela 6-14, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, ēkas kadastra
apzīmējums 4456 007 0256 001: telpu grupa 014 - 93,0 m2 kopplatībā un koplietošanas
telpas no telpu grupas 903 – 7,5 m2 kopplatībā;
1.3. „Lauku ambulance”, Dviete, Dvietes pagasts Ilūkstes novads, ēkas kadastra
apzīmējums 4454 008 0413 001: no telpu grupas 001 telpas Nr.15-16 - 24,4 m2 kopplatībā
un koplietošanas telpas kopējā platībā 12,0 m2;
1.4. Alejas iela 8, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, ēkas kadastra apzīmējums
4490 002 0173 001 – no telpu grupas 001 telpas Nr.1-4; 6-7; 20 – 57,0 m2 kopplatībā un
koplietošanas telpas kopējā platībā 15,2 m2.
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektorei viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt telpu nomas līgumu ar SIA „Veselības centrs „Ilūkste””.
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot vecākajai finansistei.

Sēdes vadītājs

Stefans Rāzna
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