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 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

         “Ludzas medicīnas centrs” 

Reģistrācijas Nr. 40003258973 

       Parakstītais pamatkapitāls EUR 7 321 722 

                                             Apmaksātais pamatkapitāls EUR 7 321 722 

                             Balsstiesīgā pamatkapitāla lielums EUR 7 321 722 

  Ārkārtas  dalībnieku sapulces protokols Nr.01-27.2.14/2020/3  

 

           Ārkārtas  dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā 

 

Rīgā                                                                                2020.gada 28.oktobrī 

Brīvības ielā 72                                                                                      plkst.13.00 

  

Ārkārtas dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļu. Sapulci sasauc pēc  

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ludzas medicīnas centrs” (turpmāk – arī Sabiedrība) 

valdes ierosinājuma.  

Steidzamības pamatojums: ar Sabiedrības darbību nozīmīgu jautājumu neatliekama 

izskatīšana. 

 

Piedalās: 

Veselības ministrijas kā Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve - Veselības 

ministrijas valsts sekretāre Daina Mūrmane - Umbraško (daļu skaits -  4 242 680, pārstāv – 

58% balsstiesīgā pamatkapitāla), 

 Ludzas novada pašvaldības kā Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Ludzas novada 

pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs (daļu skaits -  3 079 042, pārstāv - 42 % 

balsstiesīgā pamatkapitāla). 

Kopā pārstāv 100% no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla. 

Sabiedrības valdes loceklis Juris Atstupens 

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas 

vadītājs Kārlis Smilga 

Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte Ieva Kušķe 

 

Par dalībnieku sapulces vadītāju ieceļ Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvi 

Dainu Mūrmani - Umbraško. 
 

Balsoja par: 100%; Balsoja pret: 0%. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

Iebildumu nav. 

 

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve 

Daina Mūrmane - Umbraško (turpmāk – valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve), par sapulces 

protokolētāju ieceļ Ievu Kušķi. 
 

Balsoja par: 100%; Balsoja pret: 0%. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

Iebildumu nav. 

 

Darba kārtībā: 

 

Par Sabiedrības 2020.gada precizētā  iepirkuma plāna apstiprināšanu. 

 

Balsoja par: 100%; Balsoja pret: 0%. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
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Darba kārtība pieņemta. 

 

Par Sabiedrības 2020.gada precizētā  iepirkuma plāna apstiprināšanu. 

 

Sabiedrības valde, atbilstoši Veselības ministrijas procedūras P 47.5. "Iepirkumu plānu 

kārtējam gadam un investīciju plānu kārtējam gadam un turpmākajiem diviem gadiem 

iesniegšanas kārtība, un padotības iestāžu plānoto informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

iepirkumu izskatīšana" (turpmāk- Procedūra) 13.punktam,  2020.gada 26.oktobrī ir iesniegusi  

Sabiedrības 2020.gada aktualizēto Iepirkuma plānu (vēstule Nr.1.1/330), kurā papildus 

iekļauts sekojošs iepirkums: 

 “64 slāņu datortomogrāfa iegāde”. 

Sabiedrības valde informē, ka diagnostikas laikā tika konstatēts Sabiedrības 

datortomogrāfa “BrightSpeed” (ražotājs GE Healthcare) spuldzes defekts, ko nav iespējams 

novērst. Lai nodrošināt nepārtrauktu šīs iekārtas darbību, nepieciešams veikt bojāto detaļu 

remontu, kas izmaksā aptuveni 100 000,00 EUR (viens simts tūkstotis euro 00 centi), ieskaitot 

PVN. 

Sabiedrības valde vērš uzmanību, ka esošais datortomogrāfs (turpmāk – arī Iekārta)  

iegādāts 2005.gadā (kā  četru rindu) un 2011.gadā veikts uzlabojums (uz sešpadsmit rindām).  

Sabiedrība, iegādājoties visa veida medicīnisko aparatūru, vienmēr veic ekonomisko 

aprēķinu - izejot no iepriekšējā periodā veikto izmeklējumu skaita atbilstoši pieprasījumam un 

piešķirtajai valsts finansējuma kvotai.  

Pēdējo trīs gadu laikā ir veikti 2350 - 2400 valsts apmaksāti izmeklējumi ik gadu un tikai 

15-30 (1-1,3%) kā maksas pakalpojumi.  

Sākot no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 30.septembrim datortomogrāfijas 

izmeklējumi sniegti 1732 (viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit divi) pacientiem, kas ir 

vidēji 9 (deviņi ) izmeklējumi darba dienā.   

Uz dotu brīdi diagnostika (no 01.10.2020.) nav veikta jau 63 (sešdesmit trīs) pacientiem 

un 134 (viens simts trīsdesmit četri) pacienti pagaidām ir gaidīšanas rindā, līdz ar to pacientu 

pieraksts ir apturēts, kas savukārt apdraud starp SIA “Ludzas medicīnas centrs” un Nacionālo 

veselības dienestu noslēgtā līguma izpildi, kas var ietekmēt finansējuma piešķiršanu 2021. 

gadam. 

Tādējādi, kopš 2020.gada 1.oktobra, iekārtai nestrādājot, un ar Covid19 saistīto 

ierobežojumu dēļ, bez izmeklējumiem paliek līdz 1000 pacientu. 
 

Vienlaikus Sabiedrības valde vērš uzmanību, ka 16 (sešpadsmit) slāņu datortomogrāfa 

izmeklējumi perspektīvā kļūst neaktuāli un mazinformatīvi, līdz ar to Sabiedrības ieskatā nav 

lietderīgi ieguldīt lielus finanšu līdzekļus Iekārtas remontam. 

 Savukārt šā brīža Sabiedrības finansiālā situācija atļauj investēt līdzekļus mūsdienām 

atbilstošas tehnoloģijas iegādei.  Līdz ar to plānotās iekārtas - 64 slāņu datortomogrāfs, 

iegāde ļaus daudz precīzāk, savlaicīgi un ar mazāku starojuma devu atklāt primāro patoloģiju, 

kas savukārt ievērojami uzlabos ārstēšanas rezultātus (un izmaksas). Vienlaikus būs iespēja 

stacionāra pacientus, ja nepieciešams, novērot dinamikā. Tuklāt, ja iekārtu izdosies uzstādīt 

divu līdz trīs nedēļu laikā, būs arī lielāka iespēja izpildīt ar Nacionālo veselības dienestu 

noslēgto līgumu par 2020.gadu. 

 Sabiedrība valde vienlaikus uzsver, ka 64 slāņu datortomogrāfa esamība reģionā būtiski 

palīdzēs gadījumos, kad kādā no tuvumā esošajām veselības aprūpes iestādēm radīsies 

tehniskas problēmas un nebūs iespējas veikt izmeklējumus akūtajiem pacientiem. 

 

Sbiedrības valde norāda, ka plānotā iepirkuma līguma summa ir 450 000 EUR (bez PVN), 

544 500 EUR (ar PVN). Iepirkuma procedūras metode - sarunu procedūra.  

Iekārtu plānots iegādāties no SIA “Ludzas medicīnas centrs” finanšu līdzekļiem.  
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Sabiedrība plāno veikt pirmo iemaksu 20% apmērā no iekārtas summas, bet atlikušo daļu 

nomaksāt 24 (divdesmit četrās) daļās, divu gadu periodā. 

 

Izskatot aktualizēto 2020.gada Iepirkuma plānu, dalībnieki konstatē, ka Iepirkuma plāns 

atbilst Sabiedrības pamatdarbības vajadzību nodrošināšanai. 

  

Dalībnieku sapulce nolēma: 

  

apstiprināt Sabiedrības aktualizēto 2020.gada Iepirkumu plānu. 

 

Balsoja par: 100%; Balsoja pret: 0%. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

 

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Daina 

Mūrmane – Umbraško dalībnieku sapulci slēdz plkst. 13:30. 

 

    

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve                 

Veselības ministrijas valsts sekretāre    (paraksts*)              Daina Mūrmane - Umbraško 

 

 

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis 

Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors      (paraksts*)                        Sergejs Jakovļevs  

 

 

 

Sabiedrības valdes loceklis                              (paraksts*)                                  Juris Atstupens 

 

 

 

Dalībnieku sapulces protokolētāja        (paraksts*)                            Ieva Kušķe 

  


