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LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

SĒDES PROTOKOLS
Viļānu novadā

Nr.21

2014.gada 07.novembrī
ĀRKĀRTAS SĒDE

Darba kārtībā.
1.Par Viļānu novada pašvaldības lēmuma Nr.15 §10 „Par pamatkapitāla
palielināšanu SIA „Viļānu slimnīca” no 07.08.2014.atcelšnu un naudas līdzekļu
pieņemšanu atpakaļ.
Pamatojoties uz SIA „Viļānu slimnīca” valdes locekļa J.G.Vidiņa skaidrojumu un
lūgumu par lēmuma atcelšanu un naudas līdzekļu pieņemšanu- Viļānu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja nolemj sasaukt ārkārtas sēdi, bet konsultējoties ar
deputātiem -ārkārtas sēdes jautājumu tiek nolemts izskatīt neklātienē.
Uz
elektronisko pastu katram deputātam tiek izsūtīts lēmuma projekts ar lūgumu
iepazīties ar šo projektu un atbildēt līdz 2014.gada 07.novembrim plkst 11.00.
Trīs deputāti atradās Viļānu novada domes telpās un tie iepazinās ar izskatāmo
jautājumu un tika saņemtas viņu atbildes – daļa deputātu nekavējoties atsūtīja atbildi
un novada domes sekretāre A.Strode 2014.gada 07.novembrī apkopo deputātu
iesniegtās vēstule.
Sēdi vada
domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova.
Protokolē:
sekretāre Anna Strode.
Sēdi sāk plkst.11.00
Piedalās deputāti: Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Inga Zunda,
Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Leopolds Naglis,
Inna Ruba.
No deputātiem A.Kozulis, V.Arbidāns J.G.Vidiņš I.Grolmusa un A.Pudulis atbildes
netika saņemtas.
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1§
Par Viļānu novada pašvaldības lēmuma Nr.15 §10 „Par pamatkapitāla
palielināšanu SIA „Viļānu slimnīca” no 07.08.2014.atcelšnu un naudas līdzekļu
pieņemšanu atpakaļ.___________________________________________________
J.Ivanova
Sakarā ar to, ka Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 07.augustā pieņēma lēmumu
Nr.10§15 „Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Viļānu slimnīca” un 25.08.2014.tika
pārskaitīts uz SIA „Viļānu slimnīca” bankas kontu naudas līdzekļi EUR 1252.00
(viens tūkstotis divi simti piecdesmit divi eiro 00 centi) apmērā , bet līdz
29.10.2014.netika novada domē iesniegti statūti jaunajā redakcijā. Līdz ar to
2014.gada 29.oktobrī Viļānu novada pašvaldība nosūtīja vēstuli SIA Viļānu
slimnīca” vadībai ar lūgumu iesniegt novada domei statūtus jaunajā redakcijā , jo
Komerclikuma 196.panta trešā daļa nosaka : „Ja tiek pieņemts lēmums par
pamatkapitāla izmaiņām ,vienlaikus izdarāmi attiecīgi grozījumi statūtos”. 2014.gada
03.novembrī tika saņemta SIA „Viļānu slimnīca” valdes locekļa J.G.Vidiņa vēstule
ar skaidrojumu , ka naudas līdzekļi EUR 1252.00 tika pieprasīti atdzelzošanas
stacijas izbūvei no Viļānu novada pašvaldības un vienlaikus arī no Rēzeknes novada
pašvaldības EUR 5553.55 proporcionāli kapitāldaļu skaitam, bet Rēzeknes novada
pašvaldība naudas līdzekļus nepiešķīra. Sakarā ar to ,ka atdzelzošanas iekārta netika
būvēta ir lūgums atcelt Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.15 §10 „Par
pamatkapitāla palielināšanu SIS „Viļānu slimnīca”” un pieņemt atpakaļ pārskaitītos
naudas līdzekļus EUR 1252.00. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu,
Deputāti pārrunu ceļā un vēstules balso par-10 (Jekaterina Ivanova, Daiga
Ceipiniece , Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Atcelt Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.15§10 „Par
pamatkapitāla palielināšanu SIA „Viļānu slimnīca””.
2.Pieņemt naudas līdzekļus EUR 1252.00 (viens tūkstotis divi simti piecdesmit
divi eiro 00 centi) , ko pārskaitīs SIA „Viļānu slimnīca” triju darba dienu
laikā no lēmuma stāšanās spēkā uz pašvaldības bankas kontu
Nr.LV73HABA0551026165229.
Pielikumā : e-pasta vēstules 6 ( sešas).
Sēdi slēdza plkst.12.00
Sēdi vadīja

Jekaterina Ivanova

Sēdi protokolēja
Parakstīja :

2014.gada 07.novembrī

Anna Strode
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