
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.4 

 

2021. gada 4. jūnijā zoom platformā plkst.14:40 ir sasaukta Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr.40003249082 (turpmāk – 

Sabiedrība) dalībnieka sapulce.  

 

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums ir 37 013 EUR. 

Sēdi atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis – pašvaldības izpilddirektore Inese Valtere. 

Sēdi protokolē Tukuma novada Domes Administratīvās pārvaldes juriste Ilze Blanka. 

 

Sēdē piedalās:  

1) Sabiedrības valdes loceklis Kaspars Kārkliņš; 

2) Tukuma novada Domes iekšējais auditors Linda Henzele. 

 

Sapulces darba kārtībā: 

1. Par valdes locekļa atlīdzību. 

2. Par valdes locekļa prēmiju. 

 

1.§. 

Par valdes locekļa atlīdzību 

I.Valtere informē, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 79. panta ceturtā daļa noteic, ka Mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot 

Ministru kabineta noteikumos paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru. Ministru kabinets 

nosaka valdes locekļa mēneša atlīdzības maksimālo apmēru, ņemot vērā vidējo atlīdzību vadībai 

līdzīga lieluma (neto apgrozījums, bilances kopsumma, darbinieku skaits) kapitālsabiedrībās 

privātajā sektorā vai – atsevišķos gadījumos – nozarē, kurā attiecīgā kapitālsabiedrība darbojas. 

Valdes locekļa mēneša atlīdzības maksimālais apmērs nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 

Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo 

iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro un kam 

piemērots koeficients 10. Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru 

termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā. Centrālās statistikas pārvaldes oficiālā strādājošo 

mēneša vidējā darba samaksa 2020. gadā ir 1143,00 EUR. Pamatojoties uz Ministru kabineta 

2020. gada 4. februāra noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un 

publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes 

locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.1. apakšpunktu, Sabiedrība atbilst mazas 

kapitālsabiedrības kritērijiem, kurai saskaņā ar šo noteikumu pielikumu, valdes locekļa 

maksimālas mēneša atlīdzības noteikšanai drīkst piemērot koeficentu ne vairāk par 5. 

 Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

79. panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr.63 “Noteikumi 

par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un 

padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 

6.1. apakšpunktu un Pielikumu Nr.1, nolemj: 

1.1. piemērot Sabiedrības valdes locekļa mēneša atlīdzībai koeficientu 1,75; 

1.2. veikt grozījumus 2018. gada 1. februāra Pilnvarojuma līgumā atbilstoši Pielikumam 

Nr.2. 



  

2.§. 

Par valdes locekļa prēmiju 

I.Valtere skaidro, ka, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 79. panta septīto daļu, valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā un 

pēc gada pārskata apstiprināšanas un valdes locekļa darbības rezultātu izvērtēšanas. Prēmija 

nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzību apmēru. Pamatojoties 

uz Pielikumā Nr.3 veikto izvērtējumu, nolemj: 

2.1. izmaksāt no Sabiedrības budžeta līdzekļiem Sabiedrības valdes loceklim prēmiju 

1 074,06 EUR par 2020. gadu. 

 

 

Sapulce tiek slēgta plkst. 15:05. 

 

Sapulces vadītājs        I.Valtere 

 

Sapulces sekretāre (protokoliste)      I.Blanka 

 

 

 

 

 



  

Pielikums Nr.1 
pie 2021. gada 4. jūnija 

dalībnieku sapulces (vienīgā dalībnieka) 

lēmuma Nr.4 

 

MĒNEŠA ATLĪDZĪBAS KOEFICIENTA APRĒĶINS 

 

 

Kritērijs 

 

 

Procentuālā 

ietekme 

 

Procenti 

 

Atlīdzības daļa 

Atlīdzības fiksētās daļas apmērs Koeficients 1,75* 

1 143,00 EUR  
(2020. gadā vidējā alga 

pirms nodokļu 

nomaksas) 

2 000,25 EUR 

SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” 

plānošanas dokumentos izvirzīti 

ambiciozi, grūti sasniedzami mērķi 

0-10% 

Papildu atlīdzībai 
2% 40,01 EUR 

Pienākumu apjoms, sarežģītība, 

pārvaldāmie riski ar būtisku ietekmi uz 

SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” 

darbību un atbildību 

0-10% 

Papildu atlīdzībai 
2% 40,01 EUR 

SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” 

pašu ieņēmumu īpatsvars un publisko 

finanšu resursu īpatsvars SIA “Irlavas 

Sarkanā Krusta slimnīca” kopējos 

ieņēmumos 

Līdz 20% 

Samazinājums 

atlīdzībai 

0% 0,00 EUR 

Kopā 
2080,00 EUR 

(noapaļota) 

* Koeficienti: 

2.5 – kapitālsabiedrības pakalpojumi tiek sniegti ārpus Tukuma novada robežām 

2.25 – kapitālsabiedrības pakalpojumi tiek sniegti visā Tukuma novada teritorijā 

2.0 – kapitālsabiedrības pakalpojumi tiek sniegti kādā no Tukuma novada teritorijām plašam iedzīvotāju lokam 

1.75 – kapitālsabiedrības pakalpojumi tiek sniegti kādā no Tukuma novada teritorijām šauram iedzīvotāju lokam 
 



  

Pielikums Nr.2 
pie 2021. gada 4. jūnija 

dalībnieku sapulces (vienīgā dalībnieka) 

lēmuma Nr.4 

 

 

VIENOŠANĀS Nr.3 

Par grozījumiem 2018. gada 1. februāra Pilnvarojuma līgumā  

 

 

 2021. gada 4. jūnijā      

    

 

Tukuma novada Dome, reģistrācijas numurs: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, 

Tukums, LV-3101 (turpmāk – Pašvaldība), kuru pārstāv tā izpilddirektore Inese Valtere, no 

vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”, 

reģ.Nr.40003249082, tās valdes loceklis Kaspars Kārkliņš, kurš rīkojas uz statūtu pamata 

(turpmāk – Pilnvarnieks), no otras puses, 

          

 pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” 

ārkārtas dalībnieku sapulces 2021. gada 4. jūnija lēmuma Nr.4 (1.§.) Par valdes locekļa atlīdzību 

1.1. punktu, un 2018. gada 1. februāra Pilnvarojuma līguma (turpmāk – Līgums) 6.2. punktu, 

Puses vienojas noslēgt šo vienošanos Nr.3 (turpmāk – Vienošanās) par šādu Līguma grozījumu: 

 

1. Aizstāt Līguma 3.1. punktā atlīdzības summu “1 301,04 EUR” ar summu 

“2 080,00 EUR”. 

2. Pārējie Līguma punkti paliek nemainīgi. 

3. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi. 

4. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

5. Vienošanās sastādīta uz vienas lapas, parakstīta divos eksemplāros, pa vienam katrai 

Pusei. 

 

 

  

Pašvaldība Pilnvarnieks 

Tukuma novada Dome SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”  

Reģ. Nr. 90000050975 

Talsu iela 4, Tukums,  

LV-3101 

Reģ. Nr.40003249082 

Irlavas pagastā, Tukuma novadā,  

LV – 3137 

  

______________________________ ___________________________ 

Inese Valtere Kaspars Kārkliņš 

  



  

Pielikums Nr.3 
pie 2021. gada 4. jūnija 

dalībnieku sapulces (vienīgā dalībnieka) 

lēmuma Nr.4 
 

 

SIA “IRLAVAS SARAKANĀ KRUSTA SLIMNĪCA” VALDES LOCEKĻA  

PRĒMIJAS APRĒĶINS PAR 2020. GADU  

 

1. tabula - SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” darbības rezultāti salīdzinājumā ar 2019. gadu 

Rādītājs 2020. gads 
2019. 

gads 

starpība, 

EUR 

starpība, 

% 
Punkti

1
  

 Apgrozījums 471 542 453 667 17 875 3,94% 1 

 Pakalpojumu sniegšanas izdevumi 

(pārdotās produkcijas ražošanas 

izmaksas) 

455 511 439 694 15 817 3,60% 0 

 Neto peļņa vai zaudējumi 9 115 9 395 -280 -2,98% 0 

 Aktīvi 119 005 106 289 12 716 11,96% 1 

 Rentabilitāte (peļņa/apgrozījums), 

% 
1,93% 2,07% 

samazinājums 
0 

 Likviditāte (apgrozāmie 

līdzekļi/īstermiņa kreditori) 
1,64 1,45 

palielinājums 
1 

 Saistību īpatsvars bilancē, % 46,96% 49,19% samazinājums 1 

 

     

4 14,29% 

 

 

2.tabula - Vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un SIA “Irlavas Sarkanā Krusta 

slimnīca” rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu mērķiem  
 

 

Faktiskais, 

EUR 

Plānotais 

EUR 

starpība, 

EUR 

starpība 

% 
Punkti

2
  

 Apgrozījums 471 542 450 000 21 542 4,79% 1 

 Pakalpojumu sniegšanas izdevumi 

(pārdotās produkcijas ražošanas 

izmaksas) 

455 511 450 000 5 511 1,22% 0 

 Neto peļņa vai zaudējumi 9 115 5 000 4 115 82,30% 1 

 Aktīvi 119 005 110 000 9 005 8,19% 1 

 Pašu kapitāls 63 124 50 400 12 724 25,25% 1 

 Rentabilitāte (peļņa/apgrozījums), 

% 
1,93% 1,11% 

palielinājums 
1 

 

     

5 20,83% 

 

 
3.tabula - Vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” rezultāti 

saskaņā ar definētajiem nefinanšu mērķiem 

Uzdevums Veicamie pasākumi Sasniedzamie rādītāji 

Izpildes 

termiņš 

(gads) 

Nepieciešamais 

finansējums 

un iespējamie 

finanšu avoti 

 

Atbildīgai

s 

 

Rādītāju 

izpilde 
 

 1.Mērķis – (atbilstoši VTDS punktam Nr.1) Nepārtraukta un kvalitatīva pakalpojumu sniegšana 

1.1. Veikt kvalitatīvu 

pak.sniegšanu sadalot 

darba pienākumus 

Procedūru ievērošana, ātra 

un sekmīga pacientu 

plūsmas organizēšana 

Piesaistīti motivēti darbinieki, kas 

pievieno vērtību kopējo mērķu 

sasniegšanā 

2020 - Valdes 

loceklis, 

personāls 

Izpildīts/ 

pastāvīgs 

process 

                                                 
1
 maksimāli iegūstamais % apmērs 25%, par katru punktu 3,57% 

2
 maksimāli iegūstamais % apmērs 25%, par katru punktu 4,166% 



  

atbilstoši amatu 

aprakstam un novēršot 

funkciju dublēšanos 

dokumentējot to un 

struktūrvie

nību 

vadītāji 

1.2. Ieviest pacientu 

apmeklējuma kartītes 

ambulances 

klientiem pie 

ģimenes ārsta 

Pacientu nākošās vizītes 

plānotā laika uzskaite 

Sekmīga pacientu plūsma – laikā 

(pārpratumu riska novēršana) 

2020 - Valdes 

loceklis 

Izpildīts 

1.3. Telpu un 

infrastruktūras 

kvalitātes, 

tehnoloģiju kvalitātes 

nodrošināšana 

Veikt ikgadējas investīcijas 

medicīnisko tehnoloģiju 

attīstībā 

Ļauj palielināt apkalpoto 

pacientu skaitu 

2020 - Valdes 

loceklis 

Daļēji 

izpildīts 

1.4. Medicīnisko 

ierīču, tostarp 

medicīnisko gultu 

nodrošināšana 

katram Klientam 

Jaunu apmaiņā pret 

nolietotām funkcionālo 

gultu nodrošināšana palātās 

Visi klienti ir nodrošināti ar 

individuālo funkciju izpildi, lai 

varētu ēst, celties, kustēties pareizi 

2020 Sedz SIA “Irlavas 

Sarkanā Krusta 

slimnīca” 

Valdes 

loceklis 

Pastāvīgs 

process 

1.5. Datu 

aizsardzības 

nodrošināšana 

Iesaistīt datu aizsardzības 

speciālistu ikdienas 

jautājumu risināšanā 

Konfidenciālas informācijas 

pamatprincipu ievērošana 

2020 Sedz SIA “Irlavas 

Sarkanā Krusta 

slimnīca” 

Valdes 

loceklis 

Izpildīts/ 

pastāvīgs 

process 

1.6. Darba 

aizsardzības 

pasākumu plāns 

Darba aizsardzības sistēmas 

izveide un uzturēšana 

OVP veselības pārbaudes kartes, 

darba vides iekšējās uzraudzības 

un ugunsgrošības pasākumu plāns, 

darba vides risku novērtējums 

2020 Sedz SIA “Irlavas 

Sarkanā Krusta 

slimnīca” 

Valdes 

loceklis 

Izpildīts/ 

pastāvīgs 

process 

1.7. Neparedzamas 

izmaiņas Covid-19 

sakarā un cīņa ar 

infekciju 

Rīcības plāna aktualizēšana, 

tā ievērošana, dezinfekcijas 

plāna izpilde, darbinieku 

mobilizēšana un jauna darba 

ritma izmaiņas 

Infekcijas sekmīga izolēšana. 

Izmantot visu IAL komplektu 

(ķirurģiskā maska, aizsargbrilles 

vai sejas ekrāns, virsvalks/halāts ar 

garām piedurknēm un cimdi ar 

pagarinātu manšeti) Klientu un 

darbinieku drošībai 

2020 IAL lielu daļu saņem 

Valsts apmaksātu, 

pārējo sedz SIA 

“Irlavas Sarkanā 

Krusta slimnīca” 

Valdes 

loceklis 

Izpildīts/ 

pastāvīgs 

process 

 2. Mērķis – (atbilstoši VTDS punktam Nr.2) Klientu apkalpošanas kvalitātes un komunikācijas uzlabošana 

2.1. Komunikāciju 

prasmju pielietošana 

Cieņas, godīguma un 

dedzības un saliedētības 

izrādīšana. Novērst 

nepatikas izpausmes 

saskarsmē ar pacientu, 

tuvinieku 

Cieša pastāvīga ikdienas 

komunikācija valdes loceklim ar 

personālu, veselīgas vides un 

mikroklimata veidošana, 

savlaicīga problēmsituācijas 

risināšana un vadītāja 

nepārtraukta pieejamība un 

elastīga pieeja 

2020 - Valdes 

loceklis, 

personāls 

Daļēji 

izpildīts/ 

pastāvīgs 

process 

2.2. Klientu 

apmierinātības 

uzlabošana 

Klientu aptaujas anketas 

izveide 

Klientu viedokļa izzināšana: 

Personāla atsaucības rādītājs; 

servisa kvalitātes novērtējums 

2020 - Valdes 

loceklis 

Izpildīts 

 3. Mērķis – (atbilstoši VTDS punktam Nr.3) Uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšana, mūsdienīgu pārvaldības principu piemērošana, 

personāla profesionālās pieredze paaugstināšana 

3.1. Pastāvīgas 

apmācības ar 

iespējām celt savu 

konkurētspēju 

Regulāra darbinieku 

izglītošana: semināri, kursi, 

konferences, apmācības 

(Aptver visas struktūras, tajā 

skaitā ambulances darbiniekus). 

Paaugstina darbinieku 

kvalifikāciju 

2020 Sedz SIA “Irlavas 

Sarkanā Krusta 

slimnīca” 

Valdes 

loceklis 

Izpildīts/ 

Nepārtraukt

ā procesā 

3.2. Maksas 

pakalpojuma cenu 

noteikšana un 

izskatīšana katru 

gadu 

Sekot līdzi finansiālajam 

stāvoklim un tirgū vidējai 

cenai par sociālās aprūpes 

pakalpojumu 

Joprojām pieturoties pie 

optimālas cenas nozarē, kas ļautu 

noturēt un iegūt jaunus, 

apmierinātus Klientus 

2020 - Valdes 

loceklis 

Izpildīts/ 

tiks 

aktualizēts 

3.3. Personāla 

jautājumu risināšana  

Vakanču portālu 

izmantošana-NVA, 

karjera.rsu.lv 

Iespēja piesaistīt jaunus 

speciālistus, tostarp bijušos 

studentus vai patreizējos 

rezidentūras studentus 

2020 - Valdes 

loceklis 

Izpildīts/ 

Nepārtraukt

ā procesā 

3.4. Kolektīva 

stiprināšana 

Gados jaunu potenciālo 

darbinieku piesaiste 

ilgtermiņā 

Prioritāri saglabāt un cīnīties par 

darbiniekiem spēka gados (25-50 

gadi) 

2020 - Valdes 

loceklis 

Nepārtraukt

ā procesā 



  

 

4. Mērķis – (atbilstoši VTDS punktam Nr.4) Efektīvs budžeta līdzekļu izlietojums 

4.1. Uzlabot-noturēt 

uzņēmuma 

finansiālos rādītājus  

Efektīva iekšējās vides 

veidošana 

Saimnieciskās darbības 

efektivitātes palielināšana. 

Galvenokārt taupības pasākumi 

akcentējami uz lietderīgu 

pieejamo resursu izmantošanu un 

administratīvo izmaksu 

samazināšanu. 

2020 - Valdes 

loceklis, 

grāmatve

dība 

Izpildīts 

 5. Mērķis – (atbilstoši VTDS punktam Nr.5)Radošs un efektīvs darbs kapitālsabiedrības reputācijas uzlabošanā 

5.1. Darbs ar 

facebook sociālo 

kontu, mājaslapu un 

plašsaziņas 

līdzekļiem Tukuma 

novadā 

Pastāvīga un ātra 

informēšana par iestādē 

notiekošiem pasākumiem  

Informācijas apmaiņa, kas audzē 

kapacitāti, zināšanas un cilvēku 

skaitu 

2020 - Valdes 

loceklis 

Izpildīts/ 

nepārtrauk

tā procesā 

5.2. Izskaust 

sabiedrībā esošus 

mītus par iestādi 

Stāstīt par pozitīvām 

pacientu, darbinieku 

pieredzēm, kas ir darba 

rezultāts 

Tiek sasniegti labākie ārstēšanas 

iznākumi, paildzināts mūžs 

sarežģītiem pacientiem ar 

insultiem un onkoloģijas 

slimībām 

2020 - Valdes 

loceklis 

Izpildīts/ 

nepārtraukt

ā procesā 

5% 

 

KOPĒJAIS VĒRTĒJUMS  

Kritēriji Pamatojums 

Maksimāli 

iegūstamais % 

apmērs  

Kapitāla daļu turētāja 

pārstāvja izvērtētais 

kritērija īpatsvars 

SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” 

darbības rezultāti salīdzinājumā ar 

2019. gadu  

skat. 1.tabulu 25% 14,29 % 

Vidēja termiņa darbības stratēģijas 

izpilde un SIA “Irlavas Sarkanā Krusta 

slimnīca” rezultāti saskaņā ar 

definētajiem finanšu mērķiem  

skat. 2.tabulu 25% 20,83 % 

Vidēja termiņa darbības stratēģijas 

izpilde un SIA “Irlavas Sarkanā Krusta 

slimnīca” rezultāti saskaņā ar 

definētajiem nefinanšu mērķiem 

skat. 3.tabulu 10% 5 % 

Valdes locekļa īpaši sasniegumi, 

panākumi, izaicinājumi  

Īpašie darba 

apstākļi ārkārtas 

apstākļos (Covid-

19) 

20% 5 % 

2020. gadā Pašvaldības veiktā 

līdzdalības izvērtējuma SIA “Irlavas 

Sarkanā Krusta slimnīca” sniegto 

rekomendāciju izpilde 

Nav ieviesti 20% 0 % 

Kopā  
100% jeb 

2 602,08 EUR 

45,12 %,  

izmaksājamā prēmijas 

summa  

1 074,06 EUR 

 


