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Cēsīs, Cēsu novadā 
21.04.2022.                            Nr.204 

 
Par SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance” likvidāciju 

_______________________________________________________________________ 
Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Izvērtējot Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. D.Bišeres-Valdemieres 

ziņojumu “Par situāciju SIA ““Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance””, konstatēts: 
1. SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance” (turpmāk – Sabiedrība), reģistrēta 1996.gada 

1.jūlijā, ar reģistrācijas Nr. 40003299967. Cēsu novada pašvaldība ir 100% kapitāldaļu 
īpašnieks.  

2. Sabiedrība sniedza zobārsta un zobu protēzista pakalpojumus, tādējādi pildot  likuma “Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju – 
nodrošināt pieejamību veselības aprūpei.  

3. Šobrīd situācijā, kad zobārstniecības pakalpojumus piedāvā privātais komersants 
Vecpiebalgā, kas izmanto mūsdienām atbilstošas tehnoloģijas un iekārtas, tad Sabiedrībai 
būtu nepieciešami lieli kapitālieguldījumi (kvalitatīvu zobārstniecības iekārtu iegādei u.c.), jo 
esošās iekārtas ir fiziski un morāli novecojušas.  

4. Būtiski, ka Sabiedrība no 2022. gada 1.janvāra pakalpojumus nesniedz, ar darbiniekiem no 
03.02.2022. ir izbeigtas darba tiesiskās attiecības.  

5. Secinājums: pašvaldības līdzdalība Sabiedrībā nav saglabājama. Tirgus ir spējīgs nodrošināt 
sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā. 

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
8.punktu, kas noteic, ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, 
pašvaldības kapitālsabiedrības, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likuma 5.panta pirmo daļu, 9.panta pirmo daļu, 120.panta pirmās daļas 1.punktu, 121.panta pirmo 
daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, kā arī 
ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 14.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti 
balsojot, ar 19 balsīm – par (Andris Mihaļovs, Juris Žagars, Ivo Rode, Ainārs Šteins, Biruta Mežale, 
Inga Cipe, Elīna Stapulone, Jānis Rozenbergs, Inese Suija-Markova , Ēriks Bauers, Ella Frīdvalde-
Andersone, Indriķis Putniņš, Jānis Kārkliņš, Laimis Šāvējs, Andris Melbārdis , Guntis  Grosbergs, Atis 
Egliņš-Eglītis, Hardijs VENTS,  Erlends Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 

1. Pieņemt zināšanai ziņojumu par situāciju SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance”, saskaņā 
ar pielikumu. 

2. Izbeigt Cēsu novada pašvaldības līdzdalību SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance”, 
reģistrācijas Nr. 40003299967. 

3. Likvidēt SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance”, reģistrācijas Nr.40003299967. 



4. Gadījumā, ja SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance” likvidācijas procesam būs 
nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums, to noteikt ar atsevišķu domes lēmumu. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram. 
 

 
 
 
 
           

Cēsu novada domes priekšsēdētājs     J.Rozenbergs 
 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


