
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” 

vienotais reģ. Nr.40003249082,  

juridiskā adrese: “Irlavas SK slimnīca”, Irlavas pagastā,  

Tukuma novadā, LV – 3137 

  

Dalībnieku sapulces  

(vienīgā dalībnieka)  

Lēmums Nr.1 

 

 

Tukuma novada Domes telpās Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, 2021. gada 

22. janvārī. 
 

 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”, vienotais 

reģistrācijas Nr.40003249082 (turpmāk – Sabiedrība), vienīgā dalībnieka, kurš pārstāv 100% 

pamatkapitāla: Tukuma novada Domes kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada 

pašvaldības izpilddirektore Inese Valtere, 

 

2021. gada 20. janvārī Tukuma novada Dome saņēma Sabiedrības 2021. gada 18. janvāra 

iesniegumu Par maksas pakalpojumu cenu izmaiņām (reģistrēts Domē ar Nr.363), kurā 

Sabiedrības valdes loceklis Kaspars Kārkliņš lūdz izskatīt jautājumu par jaunu cenu noteikšanu 

Sabiedrībā no 2021. gada 1. februāra sociālās aprūpes pakalpojumiem un dienas stacionāra. 

 

Ņemot vērā minēto, saskaņoju Sabiedrības maksas pakalpojuma cenrādi no 2021. gada 

1. februāra. 

 

Pielikumā:  

1. Sabiedrības iesniegums uz 1 lapas; 

2. Maksas pakalpojuma cenrādis uz 1 lapas; 

3. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins dienas stacionāram uz 1 lapas; 

4. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins sociālajai aprūpei uz 1 lapas; 

 

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis 

Tukuma novada pašvaldības izpilddirektore     I.Valtere 

 

 

 

 

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 



  

Pielikums Nr.1 
pie 2021. gada 22. janvāra 

Dalībnieka lēmuma Nr.1 

 

 

 



  

Pielikums Nr.2 
pie 2021. gada 22. janvāra 

Dalībnieka lēmuma Nr.1  

 

 SIA Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca maksas pakalpojumu cenrādis 

 
  

  

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez 

PVN 

(euro) 

1. Dienas stacionārs maksas 

pakalpojums 

Gultas diena (g/d) 10.00 

2. Sociālās aprūpes pakalpojums Gultas diena (g/d) 21.00 

 



  

Pielikums Nr.3 
pie 2021. gada 22. janvāra 

Dalībnieka lēmuma Nr.1 

 

 
  Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins 

   SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” 

Maksas pakalpojuma veids: Dienas stacionāra maksas pakalpojums 

Laikposms: 

 

2020.g. 10 mēneši 
 

 

Izdevumu 

klasifikācijas 

kods 

Rādītājs (materiāla/izejvielas nosaukums, 

atlīdzība un citi izmaksu veidi) 

Izmaksu apjoms noteiktā 

laikposmā viena maksas 

pakalpojuma veida 

nodrošināšanai 

1 2 3 

  Tiešās izmaksas x 

11xx,12xx Atalgojums, soc.apdrošināšanas iemaksas 4345 

22xx,23xx 

Citas tiešās izmaksas pakalpojuma 

sniegšanai  12581 

    0 

  Tiešās izmaksas kopā: 16926 

  Netiešās izmaksas x 

  Admin.izm.x k =28825x 0.57 16430 

    0 

    0 

  Netiešās izmaksas kopā: 16430 

  Pakalpojuma izmaksas kopā: 33356 

   

Maksas pakalpojuma vienību skaits noteiktā laikposmā (gab.) 3334 

Maksas pakalpojuma izcenojums (euro) (pakalpojuma 

izmaksas kopā, dalītas ar maksas pakalpojuma vienību skaitu 

noteiktā laikposmā) 10,00479904 

Prognozētais maksas pakalpojumu skaits gadā (gab.)* x 

Prognozētie ieņēmumi gadā (euro)* (prognozētais maksas 

pakalpojumu skaits gadā, reizināts ar maksas pakalpojuma 

izcenojumu) x 

    

Piezīme. * Ailes neaizpilda, ja izvēlētais laikposms ir viens gads.



  

Pielikums Nr.4 
pie 2021. gada 22. janvāra 

Dalībnieka lēmuma Nr.1 

 

Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins 

   Iestāde:  SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca" 

  

 
 

  Maksas pakalpojuma veids:  Sociālās aprūpes pakalpojums 

 

Laikposms: 

 

2020.g. 10 mēneši 
 

 

 

 

 
 

 

Izdevumu 

klasifikācijas 

kods 

Rādītājs (materiāla/izejvielas nosaukums, 

atlīdzība un citi izmaksu veidi) 

Izmaksu apjoms noteiktā 

laikposmā viena maksas 

pakalpojuma veida 

nodrošināšanai 

1 2 3 

  Tiešās izmaksas x 

11xx,12xx Atalgojums, soc.apdrošināšanas iemaksas 113462 

22xx,23xx 

Citas tiešās izmaksas pakalpojuma 

sniegšanai  56420 

    0 

  Tiešās izmaksas kopā: 169882 

  Netiešās izmaksas x 

  Admin.izm.x k =90943x 0.57 51837 

    0 

    0 

  Netiešās izmaksas kopā: 51837 

  Pakalpojuma izmaksas kopā: 221719 

   

   

Maksas pakalpojuma vienību skaits noteiktā laikposmā (gab.) 10558 

Maksas pakalpojuma izcenojums (euro) (pakalpojuma 

izmaksas kopā, dalītas ar maksas pakalpojuma vienību skaitu 

noteiktā laikposmā) 21,00009471 

Prognozētais maksas pakalpojumu skaits gadā (gab.)* x 

Prognozētie ieņēmumi gadā (euro)* (prognozētais maksas 

pakalpojumu skaits gadā, reizināts ar maksas pakalpojuma 

izcenojumu) x 

   Piezīme. * Ailes neaizpilda, ja izvēlētais laikposms ir viens gads. 

 


