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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

 

2020. gada 30.jūlijs                             Nr.25/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 30. jūlijā plkst. 16:30 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

Sēdi atklāj plkst. 16:33 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Krastiņa 

 

Piedalās deputāti: Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Antra Deniškāne, Andris Dulpiņš, Ervīns 

Grāvītis, Alens Horsts, Mārtiņš Kišuro, Guna Lāčauniece, Selga Osīte, Sandra Ozola – Ozoliņa, 

Līga Vaidere, Oksana Vanaga, Bruno Veide 

 

Nepiedalās deputāti:  

Ivars Veide (iemesls nav zināms) 

 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

Domes priekšsēdētājs N.Līcis atklāj domes ārkārtas sēdi un paskaidro ārkārtas sēdes sasaukšanas 

iemeslu.   

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par PSIA “Saulkrastu slimnīca” finanšu audita gaitu  

2. Par pašvaldības investīciju projektu - Bērzu ielas izbūve  

 

 

§1 

Par PSIA “Saulkrastu slimnīca” finanšu audita gaitu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē, ka attālināti domes ārkārtas sēdē 

piedalās SIA “iAudits” auditore. Ziņo, ka līdz 15.augustam auditam ir jāiesniedz ziņojums par 

Saulkrastu slimnīcu. Informē, ka līgumā ir norādīti termiņi, līdz kuriem jāiesniedz ziņojumi un uz 

doto mirkli nevar sniegt komentārus, kamēr nav saņemts ziņojums. 

N.Līcis izsaka savu viedokli par saņemto iesniegumu. 

E.Grāvītis izskaidro, ka deputātu pieprasījums tika sagatavots, sakarā ar to, ka tika saņemts 

iesniegums, ka iespējams tiek ietekmēts audita darbs. Ziņo, ka ir radušās bažas, vai audits vispār 

notiek un vai tiks laicīgi izpildīts deputātu uzdotais uzdevums.  
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Diskusija par saņemtā iesnieguma pamatotību. Diskusijā piedalās N.Līcis un E.Grāvītis. 

A.I.Zaharāns aicina SIA “iAudits” valdes priekšsēdētājai komentēt, vai audits paspēs laicīgi 

iesniegt ziņojumus.  

SIA “iAudits” valdes priekšsēdētāja Santa Kalniņa informē par radušos situāciju un ziņo, ka 

minētajam darbiniekam ir nosūtīts uzteikums. Apstiprina, ka bija lūgums SIA “iAudits” 

darbiniekam turpmāk darbību veikt attālināti, bet tas nav iemesls, ka uzsāktos darbus nevarētu 

veikt. Uzskata, ka radusī situācija ir nepamatota. 

A.Horsts noskaidro vai S.Kalniņai ir izdarīts spiediens no kāda Domes darbinieka puses. 

S.Kalniņa atbild noraidoši. Informē, ka visi pieprasītie dokumenti vienmēr tiek iesniegti. 

E.Grāvītis noskaidro vai radusies situācija neradīs kavējumus līguma izpildē. 

S.Kalniņa uzskata, ka nē, jo iespējams atrast arī citus specialistus.  

A.Horsts noskaidro vai minētā persona ir pārkāpis pilnvarojumu vai doto uzdevumu, vai arī 

rīkojies pretēji noslēgtajam līgumam, vai uzņēmuma interesēs.  

S.Kalniņa izskaidro, ka uz uzņēmuma līgumā tika uzsvērts, ka darbinieks darbojas viņas padotībā 

un darbiniekam netika dotas pilnvaras SIA “iAudits” vārdā rakstīt dokumentus, parakstīties un 

pieprasīt informāciju. 

Diskusija par sasauktās domes ārkārtas sēdes nepieciešamību. Diskusijā piedalās A.Horsts, 

B.Veide, A.Aparjode, N.Līcis, S.Ancāne un E.Grāvītis. 

A.I.Zaharāns aicina deputātus sagaidīt audita gala ziņojumu un tad izskatīt jautājumu par SIA 

“Saulkrastu slimnīca” atveseļošanās programmas izvērtēšanu.  

E.Grāvītis noskaidro līguma izpildes datumu. 

A.I.Zaharāns precizē, ka līdz 18.augustam tiek izpildīts līguma  pirmais posms, kur Dome no SIA 

“iAudits” saņem slimnīcas atveseļošanās plānu. 

E.Grāvītis noskaidro vai darbi norit pēc grafika un vai netiek saskatīti draudi, lai līguma izpilde 

aizkavētos. 

A.I.Zaharāns atbild, ka uz doto mirkli šādas informācijas nav. 

N.Līcis aicina balsot par iesniegto priekšlikumu, kurā iesniegts precizēts lēmumprojekts, kurā tiek 

norādīti precīzi līguma noslēgšanas datumi un gaita. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

Priekšlikums pieņemts. 

 

N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar veiktajiem precizējumiem. 

 

 Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 27.jūlijā saņemts 5 (piecu) Domes 

deputātu: Ervīna Grāvīša, Gunas Lāčaunieces, Andra Dulpiņa, Mārtiņa Kišuro un Bruno Veides 

iesniegums – deputātu pieprasījums par Domes ārkārtas sēdes sasaukšanu, saistībā ar finanšu 

audita norisi pašvaldības SIA “Saulkrastu slimnīca” (turpmāk – Slimnīca). 

 Domes 2020.gada 8.aprīļa ārkārtas sēdē ar lēmumu Nr.1687 (prot.14/2020§2) uzdeva 

Slimnīcas kapitāldaļu turētājam līdz 2020.gada 25.maijam izvērtēt nodrošināto medicīnas un 

sociālo pakalpojumu apjomu Slimnīcā, pakalpojumu ekonomisko efektivitāti un izstrādāt 

Slimnīcas biznesa (attīstības) plānu turpmākajam periodam.  

 Domes 2020.gada 17.aprīļa ārkārtas sēdē (lēmums Nr.1692, Prot.Nr.15/2020§3), tika 

nolemts veikt grozījumus lēmumā Nr.1687, izsakot 2020.gada 8.aprīļa lēmums Nr.1687 5.punktu 

jaunā redakcijā, kurā noteikts, ka Slimnīcas kapitāldaļu turētāja pārstāvim uzdod izvērtēt 

nodrošināto medicīnas un sociālo pakalpojumu apjomu Slimnīcā, izvērtēt pakalpojumu 

ekonomisko efektivitāti un izstrādāt Slimnīcas biznesa (attīstības) plānu turpmākajam periodam, 

izpildes termiņu pagarinot līdz 2020.gada 1.jūlijam. 
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 Domes 2020.gada 19.maija ārkārtas sēdē (lēmums Nr.1721, Prot.Nr.17/2020§1), tika 

nolemts veikt grozījumus lēmumā Nr.1687, nosakot Slimnīcas kapitāldaļu turētāja pārstāvim 

uzdotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2020.gada 1.septembrim. 

 Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā 2020.gada 20.maijā 

izsludinātā iepirkuma “PSIA “Saulkrastu slimnīca” finanšu audits un zaudējumu novēršanas plāna 

izstrāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. SND/2020/7) rezultātiem, 2020.gada 18.jūnijā tika 

noslēgts iepirkuma „PSIA “Saulkrastu slimnīca” finanšu audits un zaudējumu novēršanas plāna 

izstrāde” līgums ar SIA “iAudits”. Līgums ir noslēgts un stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas 

abas Puses, un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei. 1.posma (izvērtēt PSIA “Saulkrastu slimnīca” 

darbības ekonomiskos un organizatoriskos rādītājus, noteikt nepieciešamos uzlabojumus 

organizatoriskajā struktūrā, veicamo funkciju un uzdevumu sadalījumā, kā arī identificēt funkcijas 

bez būtiskas pievienotās vērtības, nepieciešamās rīcības plāna un vēlamā laika grafika izstrāde, lai 

novērstu kapitālsabiedrības zaudējumus) rezultāti iesniedzami divu mēnešu laikā no Līguma 

noslēgšanas brīža, 2. posma (izvērtēt PSIA “Saulkrastu slimnīca” un Saulkrastu sociālās aprūpes 

mājas apvienošanas efektivitāti, apvienotās iestādes iespējamos darbības ekonomiskos un 

organizatoriskos rādītājus. Nepieciešamā rīcības plāna un vēlamā laika grafika izstrāde) rezultātu 

iesniegšana trīs mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža. 

 2020.gada 20.jūlijā Saulkrastu novada domes deputāti savos e-pastos saņēma /vārds, 

uzvārds/ iesniegumu, kas adresēts novada domes priekšsēdētājam Normundam Līcim, no kura cita 

starpā izriet, ka domes priekšsēdētājs Normunds Līcis ar savu faktisko rīcību iejaucas izpildvaras 

darbā un apzināti liek šķēršļus smagās finanšu grūtībās nonākušās PSIA “”Saulkrastu slimnīca” 

finanšu audita veikšanā un zaudējumu novēršanas plāna izstrādē. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Pieņemt zināšanai pašvaldības izpilddirektora Aleksandra Ināra Zaharāna ziņojumu par 

iepirkuma „PSIA “Saulkrastu slimnīca” finanšu audits un zaudējumu novēršanas plāna 

izstrāde” līguma izpildes gaitu. 

 

Lēmums Nr.1880 protokola pielikumā. 

 

§2 

Par pašvaldības investīciju projektu - Bērzu ielas izbūve 

 

Ziņo N.Līcis par precīzu teritorijas atrašanās vietu un plānoto komunikāciju izveidi.  

Novada attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica informē, ka ir plānots izbūvēt ceļu ar mīksto 

segumu. Ceļa izbūves izmaksas ir aptuveni 38 tūkstoši eiro un komunikācijas izbūve 57 tūkstoši 

eiro un kopā tad ir 95 tūkstoši, un tad atbilstoši aizņēmuma pieprasījumam Dome prasītu 71 

tūkstošu eiro. 

Diskusija par summu apmēriem. Diskusijā piedalās N.Līcis, A.I.Zaharāns, B.Veide un 

M.Petruševica. 

S.Ozola – Ozoliņa noskaidro par būvdarbu uzsākšanas termiņiem. 

M.Petruševica izskaidro, ka  būvdarbi jāuzsāk 2020. gadā un projektu var realizēt līdz nākamā 

gada 31.decembrim.  

A.Horsts noskaidro vai apgaismojums arī ir paredzēts. 

M.Petruševica atbild noraidoši. 
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Diskusija par kontroltāmes izmaksu un projekta summu apmēriem.  Diskusijā piedalās B.Veide, 

A.I.Zaharāns, M.Petruševica, N.Līcis, A.Horsts un E.Grāvītis. 

N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas vadītājas M.Petruševicas 

30.07.2020. iesniegumu “Par Bērzu ielas, posmā no Skujas ielas līdz dzelzceļam, Saulkrastos, 

būvniecību”, un ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus Nr. 456 “Noteikumi par nosacījumiem 

un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai 

un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, kuros noteiktas pašvaldību tiesības saņemt valsts 

budžeta aizņēmumus augstas gatavības projektiem, ievērojot šādus nosacījumus:  

1) projekta aizņēmuma apmērs nav lielāks kā 75% no projekta kopējām izmaksām; 

2) projektam ir izstrādāts tehniskais projekts; 

3) pašvaldībai jānodrošina līdzfinansējums 25% apmērā; 

4) projekts jāuzsāk 2020. gadā un realizācijas termiņš nevar pārsniegt 2021. gada 

31.decembri, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt primāro pašvaldības investīciju projektu “Bērzu ielas, posmā no Skuju ielas 

līdz dzelzceļam, Saulkrastos, izbūve”. 

2. Uzdot izpilddirektoram organizēt nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Vides aizsardzības 

un Reģionālas attīstības ministrijai aizdevuma atļaujas saņemšanai.  

3. Uzdot Iepirkuma komisijai organizēt nepieciešamo iepirkumu dokumentu sagatavošanu 

projektu realizācijai. 

 

 

Lēmums Nr.1881 protokola pielikumā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:08 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________ Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 05.08.2020. 

 

https://namejs.saulkrasti.lv/Documents/Update/1127177
https://namejs.saulkrasti.lv/Documents/Update/1127177

