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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Aizkrauklē
2018.gada 28.novembrī
Lēmums Nr.249 (protokols Nr.12)
1.§
Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo
SIA “Aizkraukles slimnīca” peļņas daļas pagarināšanu
Aizkraukles novada pašvaldība 05.11.2018. saņēmusi SIA “Aizkraukles slimnīca” (turpmāk
tekstā – Sabiedrība) valdes 02.11.2018. sēdes protokolu Nr.9 (pašvaldībā reģistrēts 05.11.2018. ar
Nr. 2.1-19/1/18/1142). Aizkraukles novada dome, izskatījusi iesniegto Sabiedrības protokolu,
konstatē:
Saskaņā ar Aizkraukles novada domes 2017.gada 22.decembra lēmuma Nr.263 (protokols
Nr.12, 3.§) “Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA “Aizkraukles slimnīca” peļņas daļu”
1.punktu, Sabiedrība 2017.gada 28.decembrī ieskaitīja pašvaldības budžetā dividendēs
izmaksājamo peļņu par 2014.gadu 35 500 EUR.
Iepriekš minētā lēmuma 2.punktu, iemaksājot dividendēs novirzītās peļņas daļas par 2015. un
2016.gadiem 35 500 EUR 2018.gada decembrī, Sabiedrība norāda, ka izpildīt nevarēs, jo radušies
neparedzēti apstākļi.
Sabiedrība, 02.11.2018. valdes sēdē nolēma lūgt pašvaldību dividendēs novirzītās peļņas daļu
par 2015. un 2016.gadu pagarināt uz 3 gadiem. Lūgums pamatots ar sekojošiem apstākļiem:
2018.gada 23.oktobrī Sabiedrība saņēma medicīnisko iekārtu tehniskās apkalpošanas un
remonta firmas SIA “A.Medical” servisa vadītāja V.Kupča parakstītu defektu novēršanas aktu par
stacionārās datortomogrāfijas iekārtas Toshiba Aquilion 16 TSX-101A defektiem un bojāto detaļu
uzskaitījumu, kuras būtu jāiegādājas un jāuzstāda, lai iekārta atkal varētu strādāt.
Iekārtai ir 10 gadi un tai jānomaina būtiskas un dārgas detaļas: bojāta lampa (jaunas lampas
izmaksas ir 60 800 EUR ar piegādi un uzstādīšanu), augstsprieguma kabelis (jauna kabeļa izmaksas
ir 7 200 EUR), jānomaina dzesētājs (jauna dzesētāja izmaksas ir 12 500 EUR), kā arī ogļu
kontaktgrupa (jauns – 1 200 EUR). Nepieciešamas konsultācijas ar ražotāju par vēl vienu kļūdas
paziņojumu, iespējams ir bojāts datu masīvs. Aptuveni kopējās bojāto detaļu nomaiņas izmaksas
bez darba apmaksas sastādītu 81 700 EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa. Speciālistu slēdziens
– iekārta ir tehniski nolietota un tā ir jānomaina ar jaunu.
Esošās iekārtas darbības atjaunošana un aptuveni 100 000 EUR ieguldījums 10 gadu vecā
iekārta nav mērķtiecīgs līdzekļu ieguldījums, jo Sabiedrības iestādes izmeklējumiem nepieciešamā
– jauna 32 slāņu datortomogrāfijas iekārta varētu izmaksāt no 220 000 EUR – 250 000 EUR.
2018.gada 07.novembrī, Sabiedrības dalībnieku sapulcē tika pieņemts lēmums atļaut
Sabiedrībai iegādāties jaunu datortomogrāfijas iekārtu, veicot sarunu procedūru, saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 3.punktu.
Ņemot vēra, ka Sabiedrība Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā nodrošina no
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkta izrietošu pārvaldes uzdevumu, ar
pašvaldību noslēgts deleģējuma līgums par veselības aprūpes pieejamību, tad Sabiedrības lūgums
ir pagarināt dividendēs novirzītās peļņas daļas par 2015. un 2016.gadiem – 35 550 EUR iemaksu
uz trīs gadiem.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 35.panta otrās daļas
3.punkts nosaka, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis, nosakot dividentēs izmaksājamās peļņas daļu
ievēro: vidēja termiņa darbības stratēģijā iekļauto informāciju par plānoto sabiedrības budžetu
nākamajiem gadiem, turpmākajiem kapitālsabiedrības attīstības un investīciju piesaistes virzieniem,
finanšu ieguldījumiem un to avotiem un citiem pasākumiem, kas palielina kapitālsabiedrības
vērtību un kapitāla turpmāko atdevi.

Ievērojot Aizkraukles novada domes Finanšu komitejas 22.11.2018. lēmumu, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Aizkraukles novada domes 27.12.2012.
lēmumu Nr.326 (protokols Nr.15,14.§) “Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības
budžetā izmaksājamā peļņas daļa par pašvaldības kapitāla izmantošanu” 8.punktu, Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 35.panta otrās daļas 3.punktu,
Deleģēšanas līgumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Anita BICKA, Edgars BRICIS, Ingūna
GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS, Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita
OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Anta TEIVĀNE,
Arvis UPĪTS, Einārs ZĒBERGS), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ:
Pagarināt SIA “Aizkraukles slimnīca” Aizkraukles novada pašvaldībai dividendēs novirzītās
peļņas daļas par 2015. un 2016.gadiem iemaksu 35 500 EUR uz vienu gadu.
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