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31.07.2019. Nr.1289 

(Prot.Nr.16/2019§54)  
Par Saulkrastu novada pašvaldības tiešās līdzdalības izvērtējumu  pašvaldības sabiedrībā 

ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca” 
 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, pašvaldībām, 
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, pašvaldībām, pildot 
savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus 
kapitālsabiedrībās.  

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmās daļas 3.punktu publiskā 
persona privāto tiesību jomā darbojas veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības 
nodrošināšanai, sniedzot pakalpojumus un veicot komercdarbību. Atvasinātas publiskas 
personas, izveidojot privāto tiesību juridiskās personas, arī tādas, kurām nav peļņas gūšanas 
rakstura, nevar izvairīties no šajā likumā noteiktās atbildības un izvirzīt tām citus mērķus, kas 
neizriet no attiecīgās publiskās personas funkcijām. 

2015.gada 1.janvārī stājās spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likums (turpmāk - Likums) un atbilstoši Likuma 7.panta pirmajai daļai, publiskai 
personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību 
kapitālsabiedrībā un atbilstību šā Likuma 4. panta nosacījumiem. Šo prasību nepiemēro, ja 
likumā ir noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības kapitāla daļas vai akcijas nav atvasināmas. Šī 
panta otrajā daļā ir noteikts: “Lēmumu par publiskas personas līdzdalības saglabāšanu 
kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā 
ietver: 

1) vērtējumu attiecībā un atbilstību šī likuma 4. panta nosacījumiem; 
2) vispārējo stratēģisko mērķi.” 
Saskaņā ar Likuma 4.panta pirmo daļu, publiska persona drīkst iegūt un saglabāt līdzdalību 

kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos: 
1) tiek novērsta tirgus nepilnība — situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt 

sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā; 
2) publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu kontrolētas 

kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi 
valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai; 

3) tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības 
administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.  

Pamatojoties uz minēto un ievērojot Likuma Pārejas noteikumu 11.punktu, kas nosaka, ka 
publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija saskaņā ar šā likuma 7.pantu pieņem lēmumu par 
tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās, Saulkrastu novada domei (turpmāk – Dome) ir jāpieņem 
lēmums, izvērtējot Domes līdzdalības pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu 



 

 

slimnīca” (reģistrācijas Nr. 40003124779) atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta 
pirmajā daļā noteiktajām pazīmēm.  

Izvērtējot pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca” darbību, 
konstatēts, ka: 

1. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību. 

2. Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 25 gadu perspektīvā laika 
posmam no 2014. līdz 2029. gadam, kas apstiprināta ar Saulkrastu novada domes 2013.gada 
29.maija lēmumu (protokols Nr.7,34.§), viens no Saulkrastu novada mērķiem ir darbība, kas 
vērsta, lai Saulkrastos pieejamie sociālie pakalpojumi atbilstu reģionālās nozīmes attīstības 
centra prasībām. Iepriekš minētajā Saulkrastu novada attīstības programmā ir definēts ilgtermiņa 
rīcības virziens - novada efektīva pārvaldība kā sociālās vides un infrastruktūras attīstības 
pamats.  

3. Saskaņā ar aktualizēto Saulkrastu novada attīstības programmas rīcības plānu un 
rezultatīvajiem rādītājiem 2014.-2020.gadam, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 
2017.gada 29.marta lēmumu (protokols Nr.4, 10.§), domes darbības mērķi saistīti ar pašvaldības 
iestāžu pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, atbalstu cilvēkresursu 
apmācībā un speciālistu piesaistīšanā ārstniecisko atpūtas programmu kvalitātes nodrošināšanai, 
infrastruktūras atbalsta nodrošināšanu ārstnieciskās atpūtas objektiem un informācijas 
nodrošināšanu par veselības aprūpes pakalpojumiem un veselības veicināšanu 

4. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca” galvenie 
darbības veidi ir: 

1) neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi Steidzamās medicīniskās palīdzības 
punktā (Traumpunkts); 

2) ambulatorie un medicīnas maksas pakalpojumi; 
4) medicīniskā palīdzība dienas stacionārā; 
5) rehabilitācijas pakalpojumi; 
6) medicīnas maksas aprūpes pakalpojumi; 
7) nomātā nekustamā īpašuma telpu iznomāšana trešajām personām; 
8) inventāra iznomāšana; 
9) profilaktiskais darbs. 
5. Kapitālsabiedrības sniegtos pakalpojumus izmanto ne tikai Saulkrastu novada, bet 

arī kaimiņu novada iedzīvotāji un Saulkrastu pilsētas viesi. Tādējādi pašvaldības sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību „Saulkrastu slimnīca” darbības rezultātā tiek radīti pakalpojumi, kas ir 
stratēģiski svarīgi pašvaldības attīstībai un izriet no Saulkrastu novada pašvaldības vispārējiem 
stratēģiskajiem mērķiem. 

6. Lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu piedāvājumu Saulkrastu novadā, 
uzlabojot telpu un infrastruktūras kvalitāti, pieejamo tehnoloģiju kvalitāti, ārstniecības personāla 
kvalifikāciju un pakalpojumu kvalitātes sistēmu, kā arī pakalpojumu finansiālo pieejamību 
(uzņēmuma ekonomiskās efektivitātes paaugstināšana, racionāla resursu izmantošana), ir jāveic 
būtiskas investīcijas uzņēmuma infrastruktūras attīstībā un medicīnisko tehnoloģiju attīstībā. Tas 
ļautu palielināt pacientu skaitu, palielināt sniegto ambulatoro konsultāciju, diagnostisko 
izmeklējumu, dienas stacionāra pakalpojumu un rehabilitācijas pakalpojumu apjomus. 

7. Kapitālsabiedrībai ir pieredze, nepieciešamie resursi un attiecīgas kvalifikācijas 
personāls. 

8. Kapitālsabiedrība ir spējusi piesaistīt struktūrfondu līdzekļus un turpina īstenot 
projektu, kura mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības 
aprūpes infrastruktūru. 

9. Kapitālsabiedrība šo uzdevumu (nodrošināt veselības aprūpes pieejamību) veic 
efektīvi un tādejādi, no sabiedrības interešu viedokļa, pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā ir 
labākais risinājums un tas ir samērīgs sabiedrības labklājības uzlabošanas veids.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, un to, ka attiecīgās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros 
veicamie uzdevumi un sasniedzamie mērķi un rezultāti ir izvērtēti, veselības aprūpes 



 

 

nodrošināšana pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek īstenota komercdarbības veidā, 
kapitālsabiedrības darbības turpināšana ir pamatota un atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
88.panta pirmās daļas 1., un 2. punktam, t.i., tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu 
īstenošanu administratīvās teritorijas veselības aprūpes jomā, minēto pakalpojumu nodrošināšana 
ir pašvaldībai stratēģiski svarīga un tās infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli 
kapitālieguldījumi.  

Tādējādi secināms, ka Saulkrastu novada pašvaldības līdzdalība ar 100 % kapitāldaļām 
pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu slimnīca” atbilst Likuma 4.panta 
nosacījumiem un tā ir saglabājama.  

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu slimnīca” vispārējais 
stratēģiskais mērķis ir attīstīt ambulatoros, dienas stacionāra un rehabilitācijas pakalpojumu 
veidus un kvalitāti, kā arī meklēt iespējas uzlabot slimnīcas infrastruktūru, paaugstināt ēkas 
energoefektivitāti un nodrošinot vides pieejamību (Saulkrastu novada domes 2019.gada 31.jūlija 
lēmumu Nr.1289) 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 
pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta 
pirmās daļas 3.punktu, 88.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmo daļu, 7.panta pirmo un otro daļu, Publiskas 
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldības līdzdalību pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu 
atbildību „Saulkrastu slimnīca” par atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem. 

 
 

Domes priekšsēdētājs  Normunds Līcis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


