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2020. gada 14.septembris                            Nr.28/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 14. septembrī plkst. 15:45 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

Sēdi atklāj plkst. 15:46 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Krastiņa 

 

Piedalās deputāti: Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Antra Deniškāne (videokonference), Andris 

Dulpiņš, Ervīns Grāvītis, Alens Horsts, Mārtiņš Kišuro, Guna Lāčauniece, Selga Osīte, Sandra 

Ozola – Ozoliņa, Līga Vaidere (videokonference), Oksana Vanaga, Bruno Veide, Ivars Veide 

 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki. 

 

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

iemeslu un informē, ka deputātes Līga Vaidere un Antra Deniškāne sēdē piedalās attālināti, 

veselības stāvokļa dēļ.   

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par dotācijas piešķiršanu PSIA "Saulkrastu slimnīcai"  

 

§1 

Par dotācijas piešķiršanu PSIA "Saulkrastu slimnīcai" 

 

Ziņo N.Līcis, ka tiek meklēti risinājumi, lai tiktu samazināti izdevumi un paaugstināta peļņa PSIA 

“Saulkrastu slimnīca”, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu Saulkrastu novada iedzīvotājiem 

Saulkrastos. 

S.Ancāne informē, ka valsts samazina finansējumu slimnīcai un ziņo, ka  vedusi pārrunas ar Domi, 

par nepieciešamību pārskatīt iestādes juridiskā statusa maiņu vai nepieciešamību izskatīt 

jautājumu par ikgadēju dotācijas paredzēšanu budžetā, skaidrojot, ka iestāde nav spējīga pati 

funkcionēt, jo pašvaldības iedzīvotāji nav tik maksātspējīgi, lai apmaksātu maksas pakalpojumus, 

savukārt valsts neiedala pietiekamu daudzumu kvotas, lai slimnīca pati varētu tikt galā. Informē, 

ka nepieciešams rīcības plāns, lai izvērtētu kādi pakalpojumi būtu nepieciešami Saulkrastu novada 

iedzīvotājiem un no kuriem būtu nepieciešams atteikties. Izskaidro, ka “COVID-19” krīzes dēļ 

krasi samazinājušies slimnīcas ieņēmumi, jo Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka 

pakalpojumus nedrīkst sniegt pilnā apmērā.  
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N.Līcis noskaidro, kādi lēmumi būtu nepieciešami, lai slimnīca varētu turpināt darbu. 

S.Ancāne atbild, ka tiek ieviestas pārmaiņas amatu katalogā un arī tiek samazināts speciālistiem 

atalgojums, kā rezultātā 4 speciālisti atteikušies turpināt darbu Saulkrastu slimnīcā, jo atalgojuma 

apmērs nav konkurētspējīgs ar citām iestādēm. Cer, ka izdosies vienoties par izmaiņām telpu 

nomas maksā un informē par ieceri izmainīt cenrādi maksas aprūpei un sniegtajiem 

pakalpojumiem kā arī informē par plānu samazināt sadarbības līgumus ar pakalpojuma 

sniedzējiem. Ziņo par NVD piedāvājumu Saulkrastu slimnīcai pārņemt hronisko pacientu aprūpes 

gultas. 

E.Grāvītis vērš uzmanību, ka PSIA “Saulkrastu slimnīca” ziņojums ir adresēts 07.09.2020. 

dalībnieku sapulcei – tātad kapitāla daļu turētājam. Noskaidro A.I.Zaharāna viedokli par minēto 

situāciju. 

A.I.Zaharāns uzskata, ka jautājums būta jāsadala 2 blokos, viens būtu ārstnieciskais bloks, kur 

deputātiem būtu jāizvērtē un jālemj par ārstiem un speciālistiem, kuri būtu nepieciešami 

iedzīvotājiem Saulkrastu novadā un otrs būtu saimnieciskais bloks, kur būtu jāpārskata ēdināšanas 

izmaksas, gultas maksas, amatu katalogs un  nomnieku – īrnieku attiecības.  

E.Grāvītis noskaidro vai tikko minētais ir dalībnieku sapulcē nolemts. 

A.I.Zaharāns atbild noraidoši, izskaidro, ka atsevišķas pozīcijas ir izrunātas, bet cer, ka tuvākajās 

dienās izdosies par tām vienoties. 

E.Grāvītis informē, ka aprīlī, Dome bija uzdevusi izpilddirektoram veikt iepirkumu un organizēt 

finanšu auditu PSIA "Saulkrastu slimnīcai" un sagatavot plānu izmaksu optimizācijai, kurai bija 

jābūt gatavai 18.augustā. Noskaidro vai plāna 1.posms ir sagatavots. 

A.I.Zaharāns atbild, ka par slimnīcas auditu ir iesniegts rīcības plāna projekts. 

E.Grāvītis noskaidro, kādēļ deputāti nav iepazīstināti ar iesniegto rīcības plānu, ja šobrīd tiek lemts 

par dotācijas piešķiršanu. 

N.Līcis izskaidro, ka nav viens labākais risinājums, ir nepieciešams veikt pārrunas, lai izvērtētu 

iesniegto plānu un informē, ka notiek sarunas starp slimnīcas vadītāju, pakalpojuma sniedzēju un 

kapitāla daļas turētāju par labāka risinājuma izvērtēšanu. 

E.Grāvītis izsaka savu viedokli par izstrādā plāna gatavību. 

N.Līcis informē, ka tiks iesniegts tuvākajās dienās un ziņo, ka aprēķini ir redzami un uzskata, ka 

slimnīca ir jāatbalsta pakalpojumu nodrošināšanai, neatkarīgi no nākotnes plāniem. Informē, ka 

pašvaldībai katru gadu būs jāsedz daļa izdevumu. 

Diskusija par lēmumprojekta sagatavošanu un tā saskaņošanu. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, 

N.Līcis, G.Vīgants un J.Miranoviča. 

E.Grāvītis uzskata, ka deputātiem bija tiesības saņemt pilnu informāciju, jo uz doto mirkli tiek 

runāts par slimnīcas zaudējumiem, bet nav redzams kā tie radušies. 

A.Horsts uzskata, ka iedzīvotājiem svarīgi no pašvaldības saņemt šādus pakalpojumus - veselību, 

izglītību un infrastruktūru, un skaidro, ka jautājums netiek skatīts par naudas piešķiršanu, bet gan 

par slimnīcas pastāvēšanu. Informē, ka PSIA "Saulkrastu slimnīca" zaudējumi novērojami jau no 

2012.gada, bet šogad finanšu situācijas pasliktināšanos slimnīcai radījusi valsts finansējuma 

samazinājums un Covid-19. Uzskata, ka grāmatvedība nav sniegusi korektu konsultāciju slimnīcai 

un nav veikusi pareizu finansējuma iegrāmatošanu. Informē, ka slimnīca ilgstoši nav saņēmusi 

dotāciju iestādes darbības nodrošināšanai un ziņo, ka par zaudējumiem, kopš 2012.gada, tika 

informēts kapitāla daļas turētāja pārstāvis, grāmatvede, un Dome, bet nekas nav darīts, lai 

atrisinātu problēmu. Paskaidro, ka minētais finansējums ir paredzēts, lai atrisinātu šī gada radušos 

situāciju un ziņo, ka pašvaldībai ir jānodrošina veselības aprūpe.  

E.Grāvītis pauž viedokli par dotācijas piešķiršanu. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 8.septembrī tika saņemts PSIA 

“Saulkrastu slimnīca”(turpmāk – Slimnīca) iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus 65 740.00 
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EUR apmērā Slimnīcas finanšu situācijas stabilizēšanai. 

2020.gada 25.martā Veselības ministrija izdeva rīkojumu Nr.59 “Par veselības aprūpes 

pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā”, pamatojoties uz ko Slimnīca 

bija spiesta daļēji pārtraukt savu darbību, kas radīja būtisku ietekmi uz Slimnīcas darbību. 

Slimnīcai ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija 2020.gada otrajā ceturksnī, ko 

ietekmēja ambulatoro pakalpojumu sniegšanas aizliegums COVID-19 ārkārtas situācija un dienas 

stacionāra remonts, kas traucēja uzņemt pacientus ierastajā kārtībā.  

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts noteic, ka viena no Domes 

autonomajām funkcijā ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību. Saulkrastu novadā Slimnīca ir 

vienīgā iestāde, kas nodrošina iedzīvotājiem veselības aprūpi.  

Dome 2019.gada 31.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.1288 “Par PSIA “Saulkrastu slimnīca” 

vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem”, ar kuru  nolēma noteikt, ka PSIA “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. 

Starp Domi un Slimnīcu 2019.gada 25.septembrī tika noslēgts līgums par veselības aprūpes 

pakalpojuma sniegšanu. Noslēgtā līguma termiņš – pieci gadi. Saskaņā ar noslēgtā līguma 

noteikumiem Dome, pamatojoties uz Slimnīcas iesniegumu var izskatīt iespēju piešķirt Slimnīcai 

papildus finansējumu pakalpojuma nodrošināšanai. 

Lai nodrošinātu autonomās funkcijas izpildi un nepārtrauktu slimnīcas darbību, lai novada 

iedzīvotājiem netiktu pārtraukti medicīnas pakalpojumi ir nepieciešams pieņemt lēmumu par 

dotācijas piešķiršanu Slimnīcai. Papildus jāņem vērā apstākļi, ka Saulkrastu novada teritorijā nav 

citu iestāžu vai institūciju, kas varētu nodrošināt novada iedzīvotājiem nepieciešamos medicīnas 

pakalpojumus, līdz ar to Domes atbalsts Slimnīcai ir jo sevišķi svarīgs, lai tiktu nodrošināta 

nepārtraukta pakalpojumu īstenošana, kas vienlaikus ir arī pašvaldības autonomā funkcija. 

Atbilstoši Domes rīcībā esošajai informācijai Slimnīcas finanšu situācijas stabilizēšanai ir 

nepieciešams piešķirt finansējumu, lai segtu šādas pozīcijas: 

 

1. PP medicīnas c. Rentgena izmeklējumu analīze 5812.79 

2.   

Grūbes 

b.pakalpojumi Datu aizsardzības pakalpojumi 1400.00 

3. Linde Gas Medicīnas skābekļa balonu noma Dienas stacionāram 717.44 

4. Assistentis Medicīnas datu ievade un eksports uz e veselība 4354.59 

5. Datamed Vizuālās diagnostikas attēlu saglabāšana 1547.78 

6. A.Medical Rentgena un UltraSonogrāfijas iekārtu tehniskā apkope 7509.03 

7. FN Serviss Darba aizsardzība, ugunsdrošība 2650.68 

8. RoLa SIA Medicīnas iekārtu pārbaude 95.59 

9. 

 

Nac V.Dienests 

 

Ārstniecības riska gada maksājums Nacionālajam 

Veselības Dienestam 2702.61 

      26790.51 

  

Ambulatoro 

speciālistu algas 

starpības segšanai 

(2020.gada marts-

jūlijs)   15212.54 

  

Telpu nomas 

maksas starpība   12385.59 



4 

 

  

Nodokļu parāds 

par VSAOI    11351.36 

  KOPĀ:   65740 

 

Ņemot vērā pašvaldības budžetā pieejamos finanšu līdzekļus, lai nodrošinātu likumā “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, 

pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 

2. un 27.punktu un 72.panta otro daļu 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-8 (N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, S.Osīte, 

O.Vanaga, S.Ancāne, S.Ozola-Ozoliņa, A.Aparjode), „PRET”-nav, „ATTURAS”- 7 (M.Kišuro, 

E.Grāvītis, A.Dulpiņš, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, I.Veide), 

 

NOLEMJ:  

1. Piešķirt dotāciju PSAI “Saulkrastu slimnīca” 26 563,90 EUR apmērā COVID 19 ārkārtējās 

situācijas laikā radušos finansiālo zaudējumu seku novēršanai, lai apmaksātu ambulatoro 

speciālistu algas starpības segšanu (2020.gada marts-jūlijs) 15 212,54 EUR apmērā un lai 

apmaksātu nodokļu parādu par VSAOI 11 351,36 EUR apmērā; 

2. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 26 563,90 EUR, lai 

kompensētu COVID 19 ārkārtējās situācijas laikā radušos finansiālos zaudējumus. 

3. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžeta izdevumu pozīcijas 

“Saulkrastu slimnīca” (Struktūrvienība 18, Valdības funkcija 07.600)   budžeta izdevumu 

plānu ekonomiskās klasifikācijas kodā 3261 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts 

un pašvaldību komersantiem)  par 26 564,00 EUR, lai pārskaitītu dotāciju. 

4. Veikt atbilstošus grozījumus 2020.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2020 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžetu”, iekļaujot 3. 

punktā minētos grozījumus. 

5. Finanšu un grāmatvedības nodaļai trīs darba dienu laikā pārskaitīt dotāciju PSIA 

„Saulkrastu slimnīca” 26 563,90 EUR apmērā. 

6. Uzdot PSIA “Saulkrastu slimnīca” valdes loceklei, sadarbībā ar kapitāldaļu turētāja 

pārstāvi nekavējoties veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Slimnīcas finanšu 

stāvokļa uzlabošanos un atrastu nepieciešamos līdzekļus. 

 

Lēmums Nr.1917 protokola pielikumā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:11 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________ Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 15.09.2020. 

 


