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(ziņo: Leons Līdums)

Aizkraukles novada pašvaldība 20.10.2016. saņēmusi SIA “Aizkraukles slimnīca” valdes
lēmumu (protokols Nr.7) ar lūgumu dividendēs novirzītās peļņas daļas no 2014.gada 35500 euro un
no 2015.gada 14200 euro atstāšanu SIA “Aizkraukles slimnīca” plānotās investīciju programmas
realizēšanai.
Dalībnieku sapulce sabiedrības Investīciju programmā 2016.gadam apstiprinājusi plānotos
143 000 euro, tai skaitā investīcijas IT jomā sakarā ar servera iegādi (radioloģisko izmeklējumu
uzglabāšanai, arhīva uzturēšanai un nosūtīšanai citām ārstniecības iestādēm un ar e-veselības
ieviešanu saistīto izdevumu segšanai) - 25 000 euro; medicīnas jomā 75 000 euro sakarā ar
ultrasonogrāfa iegādi ginekoloģiskiem izmeklējumiem; neparedzētiem gadījumiem - 5 000 euro
(rezerve saistībā ar bojātās medicīnas tehnikas nomaiņu); nolietotā inventāra atjaunošanai - 9 000
euro (mēbeles, saimniecības un mazvērtīgais inventārs); fizikālās terapijas kabinetu un virtuves
vienkāršotai renovācijai – 30 000 euro.
2017.gadā jāiegulda līdzekļi un pakāpeniski jāatjauno poliklīnikas centrālo kāpņu telpa un
kāpņu līmeņi, kas ir dažādos augstumos, par ko Būvniecības valsts kontroles biroja 21.04.2016.
pārbaudes aktā norādīja inspekcijas nodaļas būvinspektors Inesis Grūbe. Aptuvenās pārbūves
izmaksas 50 000 euro.
2017 gadā ir jāiegādājas vēl viens ultrasonogrāfs, izmaksas līdz 75 000 euro.
Ņemot vērā to, ka 2016.gadā no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus
sabiedrība saņems summāri par 64 000 euro mazāk nekā 2015.gadā, valde ieguldīs visus līdz šim
uzkrātos līdzekļus plānotajām investīcijām, kuras nepieciešamas, lai izpildītu Ministru kabineta
noteikumos paredzētās prasības veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā.
Saskaņā ar 29.04.2015. Aizkraukles novada domes lēmumu Nr.91 (protokols Nr.5, 28.§)
Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi deleģēšanas līgumu ar SIA “Aizkraukles slimnīca” par
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās autonomās funkcijas –
nodrošināt veselības aprūpes pieejamību deleģēšanu SIA “Aizkraukles slimnīcai”. Līguma
22.punktā noteikts, ka pašvaldība deleģētā pārvaldības uzdevuma nodrošināšanai var atstāt
izmantošanai iegūto peļņu.
Aizkraukles novada domes ar 27.12.2012. lēmumu Nr.326 (protokols Nr.15, 14.§)
apstiprinātajā “Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības budžetā izmaksājamā peļņas
daļa par pašvaldības kapitāla izmantošanu” 5.punkts nosaka, ka pašvaldības kapitāla daļu turētājs
var noteikt atšķirīgu dividendēs izmaksājamo minimālo peļņas daļu vai atbrīvot no peļņas
iemaksāšanas pašvaldībai par attiecīgo pārskata gadu. Noteikumu 8.punkts nosaka, ka kapitāla daļu
turētājs var pieņemt lēmumu par dividenžu iemaksas termiņa pagarināšanu.
Ievērojot Finanšu komitejas 21.12.2016. lēmumu, pamatojoties uz Aizkraukles novada domes
27.12.2012. ar lēmumu Nr.326 (protokols nr.15, 14.§.) apstiprināto “Kārtība, kādā tiek noteikta un
ieskaitīta pašvaldības budžetā izmaksājamā peļņas daļa par pašvaldības kapitāla izmantošanu”
8.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Anita BICKA, Jānis BELICKIS, Juris BENJAVS,
Edgars BRICIS, Armands KASPARĀNS, Guntis KLŪGA, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA,

Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Rolands ŠTEINBERGS, Anta
TEIVĀNE), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Pagarināt SIA “Aizkraukles slimnīca” Aizkraukles novada pašvaldībai iemaksājamo dividenžu
termiņu no peļņas par 2014. un 2015.gadu EUR 49700 līdz 2017.gada 20.decembrim.

2.

SIA “Aizkraukles slimnīca” valdei nodrošināt lēmuma izpildi.
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