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Par pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA „ Zemgales mutes veselības
centrs”
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
(turpmāk – Likums) 7.panta pirmo daļu publiskai personai, tai skaitā pašvaldībai, ir pienākums ne
retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību
Likuma 4.panta nosacījumiem. Likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka lēmumu par publiskas
personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā
lēmējinstitūcija.
Lēmumā ietver:
1) vērtējumu attiecībā uz atbilstību Likuma 4.panta nosacījumiem,
2) vispārējo stratēģisko mērķi.
Atbilstoši Likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem publiska persona drīkst iegūt
līdzdalību kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos.
Bauskas novada pašvaldībai pieder 100 % kapitāla daļas kapitālsabiedrībā SIA „Zemgales
mutes veselības centrs” (turpmāk – Kapitālsabiedrība), reģistrācijas numurs 43603031135, un
Bauskas novada domei ir jāpieņem lēmums, kurā tai jāizvērtē pašvaldības līdzdalības
Kapitālsabiedrībā atbilstība Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas minētajiem
gadījumiem, kā arī jānosaka vispārējais stratēģiskais mērķis.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajai daļai publiska persona savu
funkciju efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību vai iegūt līdzdalību esošā
kapitālsabiedrībā, ja īstenojas viens no šādiem nosacījumiem:
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.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam pašvaldība ir dalībnieks kapitālsabiedrībās,
kuru darbības mērķi ir saistīti ar no pašvaldības funkcijām izrietošu pārvaldes uzdevumu veikšanu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības dibināt kapitālsabiedrības, kā arī
ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās. Līdz ar to pašvaldība, pamatojoties uz
iepriekšminētajām tiesību normām, ir tiesīga darboties privāto tiesību jomā, iegūstot dalību
pašvaldības kapitālsabiedrībā.
Atbilstoši likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktajam viena no
pašvaldību autonomajās funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.

SIA „Zemgales mutes veselības centrs” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kas sniedz
veselības aprūpes pakalpojumus, tādejādi nodrošinot no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 6.punkta izrietošu uzdevumu veikšanu.
Bauskas mutes veselības centrs dibināts 1996.gadā, 2007.gada 10.maijā uzņēmums ir
reģistrēts komercreģistrā kā pašvaldības SIA „Zemgales mutes veselības centrs”.
Kapitālsabiedrība, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar Nacionālo veselības dienestu, sniedz
valsts apmaksātos zobārstniecības pakalpojumus bērniem vecumā līdz 18 gadiem. Valsts
apmaksāto zobārstniecības pakalpojumā ietverta arī bērnu profilaktiskā aprūpe, kura paredz zobu
higiēnista apmeklējumu – reizi gadā bērniem vecumā līdz 18 gadiem un 7, 11 un 12 gadu vecumā
divas reizes gadā.
Kapitālsabiedrībai ir noslēgti līgumi ar Bauskas novada pašvaldības iestādēm „Bauskas
Valsts ģimnāzija”, „Bauskas 2.vidusskola” un „Bauskas pilsētas pamatskola” par zobārstniecības
kabinetu izvietošanu minētajās izglītības iestādēs, lai nodrošinātu valsts apmaksāto
zobārstniecības pakalpojumu izglītojamiem no 7 līdz 18 gadiem, kuri apmeklē Bauskas novada
izglītības iestādes. Izglītības iestādēs izvietotie zobārstniecības kabineti ir aprīkoti ar sertificētām
zobārstniecības iekārtām un ietaisēm, higiēnas un dezinfekcijas piederumiem u.c. medicīniskajām
tehnoloģijām atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1529 „Veselības
aprūpes organizēšana un finansēšanas kārtība” 6.punkta 6.2.1.2.apakšpunktā noteiktajam zobārsta
un higiēnista sniegto veselības aprūpi personām līdz 18 gadiem nodrošina no valsts budžeta
līdzekļiem veselības aprūpi reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Iepriekš
minēto Ministru kabineta noteikumu 9.pielikumā „Primārās veselības aprūpes finanšu līdzekļi
sadale” 3.punktā noteikts, ka kopējo naudas apmēru samaksai par zobārstniecības pakalpojumiem
var koriģēt, ņemot vērā kārtējā gada valsts budžetā veselības aprūpes pakalpojumu samaksai
pieejamos finanšu līdzekļus.
2016.gadā no Nacionālā veselības dienesta Kapitālsabiedrība ir saņēmusi finansējums par
valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu 75 864 EUR apmērā, 2017.gadā noslēgts
līgums par 80 959 EUR .
Noslēgto līgumu ar Nacionālo veselības dienestu Kapitālsabiedrība izpilda daļēji, valsts
apmaksāto pakalpojumu dotējot no ieņēmumiem, kuri tiek saņemti par sniegtajiem maksas
pakalpojumiem, jo apmaksāto ārstniecisko manipulāciju noteiktie zobārstniecības pakalpojumu
tarifu izcenojumi, kurus apmaksā valsts, nesedz pakalpojuma pašizmaksu. Arī 2017.gada valsts
budžetā joprojām nav paredzēts finansējums 100 % apmērā valsts apmaksāto zobārstniecības
pakalpojumu bērniem pašizmaksas segšanai. Valsts finansējums sedz tikai 60 % no pakalpojuma
pašizmaksas.
Līdz ar to valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu bērniem vecumā līdz 18 gadiem,
sniedzēju skaits Bauskas novada administratīvajā teritorijā ir nepietiekams. Saskaņā ar Nacionālā
veselības dienesta informāciju 2017.gada 3.aprīlī Bauskas novada administratīvajā teritorijā seši
zobārstniecības uzņēmumi (ārsta prakses zobārstniecībā), t.sk. SIA „Zemgales mutes veselības
centrs”, ir noslēguši līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksāto zobārstniecības
pakalpojumu sniegšanu bērniem līdz 18 gadiem. Esošajā situācijā tirgus pilnībā nav spējīgs
nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu
sniegšanā bērniem.
Veselības aprūpes nozares svarīguma nosacījumi ir iekļauti Bauskas novada attīstības
programmā 2012. – 2018.gadam. Vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi prioritātē kvalitatīva,
droša vide ir nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos un veselības aprūpes pakalpojumus,
kā arī sniegt kvalitatīvas vides un drošības garantijas novada iedzīvotājiem, izvirzot uzdevumus:
1) nodrošināt kvalificētus sociālā darba un veselības aprūpes speciālistus, 2) nodrošināt veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamību un attīstību.
Kapitālsabiedrības darbības mērķi atbilstoši SIA „Zemgales mutes veselības centrs”
darbības un attīstības stratēģijai 2016.–2018.gadam ir:
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1) nodrošināt kvalitatīvu zobārstniecības pakalpojumu attīstību, pamatojoties uz efektīvu
valsts un uzņēmuma finanšu līdzekļu pārvaldīšanu;
2) uzlabot bērnu zobu kariesa rādītājus (6 g., 12 g.);
3) pilnveidot Kapitālsabiedrības infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi;
4) nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību atgriezeniskās saites aspektā;
5) nodrošināt sekmīgu Kapitālsabiedrības finansiālo darbību.
Attiecībā uz Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem priekšnosacījumiem
komercdarbības veikšanai jāņem vērā, ka Kapitālsabiedrība sniedz valsts apmaksātos
zobārstniecības pakalpojumus bērniem vecumā līdz 18 gadiem, nodrošinot pakalpojuma
pieejamību Bauskas novada administratīvajā teritorijā, situācijā, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt
sabiedrības interešu īstenošanu veselības aprūpes pieejamības jomā.
Izvērtējot pašvaldības līdzdalību Kapitālsabiedrībā, konstatēts, ka Kapitālsabiedrība savu
darbību veic veselības aprūpes nozarē, nodrošinot veselības pieejamības pakalpojumus sabiedrības
daļai – bērniem vecumā līdz 18 gadu vecumam, kurai valsts apmaksātos zobārstniecības
pakalpojumus, tirgus pilnībā nespēj nodrošināt. Atbilstoši pašvaldības plānošanas dokumentos
noteiktajiem mērķiem, prioritātēm un uzdevumiem Kapitālsabiedrībai ir uzdoti no pašvaldību
autonomajām funkcijām izrietoši pārvaldes uzdevumi, lai efektīvi sasniegtu pašvaldībai noteiktos
stratēģiskos mērķus: „Bauskas novada iedzīvotāji var strādāt” un „Iedzīvotāji grib dzīvot Bauskas
novadā”.
Izvērtējot iespējamās juridiskās darbības formas visu iepriekš minēto mērķu un uzdevumu
sasniegšanai un pašvaldības funkciju nodrošināšanai, secināms, ka komercdarbība (pašvaldības
kapitālsabiedrība) ir efektīvākais veids, līdz ar to ir saglabājama pašvaldības līdzdalība
Kapitālsabiedrībā.
2016.gada maijā Bauskas novada domē ir iesniegta Kapitālsabiedrības vidēja termiņa
darbības stratēģija 2016.-2018. gadam, kurā noteikti sasniedzami mērķi un šo mērķu sasniegšanai
veicamie uzdevumi atbilstoši pašvaldības un Kapitālsabiedrības attīstības un plānošanas
dokumentiem.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 1.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo un trešo daļu, 88.panta pirmās
daļas 1.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta
pirmo daļu, 5.panta pirmo un ceturto daļu, 7.pantu, Bauskas novada domes 2015.gada
22.decembra noteikumu Nr.6 „Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības
noteikumi” 7.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atzīt Bauskas novada pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA „Zemgales mutes veselības
centrs” par atbilstošu Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.punktam.
2. Saglabāt Bauskas novada pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA „Zemgales mutes veselības
centrs”.
3. Noteikt SIA „Zemgales mutes veselības centrs” šādus vispārējos stratēģiskos mērķus:
3.1. nodrošināt valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu bērniem vecumā līdz 18
gadiem pieejamību un attīstību Bauskas novadā;
3.2. nodrošināt izglītības iestāžu zobārstniecības kabinetu darbību.
4. Apstiprināt SIA „Zemgales mutes veselības centrs” vidējā termiņa darbības stratēģiju no
2016. līdz 2018. gadam.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram ne retāk kā reizi piecos gados nodrošināt
pašvaldības līdzdalības pārvērtēšanu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Zemgales mutes
veselības centrs”.
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6. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes priekšsēdētājam.
Pielikumā: SIA „Zemgales mutes veselības centrs” vidēja termiņa darbības stratēģija no
2016. līdz 2018. gadam uz 15 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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