
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.6 

 

Pamatojoties uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” (turpmāk 

– Sabiedrība) valdes locekļa 2021. gada 15. decembra iesniegumu Par dalībnieku sapulces 

sasaukšanu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.8628), kurā Sabiedrības valdes loceklis Kaspars Kārkliņš 

lūdz izskatīt jautājumu un pieņemt lēmumu par jaunu pakalpojumu maksas apstiprināšanu no 

2022. gada 1. janvāra, ir sasaukta Sabiedrības dalībnieku sapulce 2021. gada 17. decembrī, Talsu 

ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, plkst.09:00. 

 

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums ir 37 013,00 euro. 

Sēdi atklāj un vada Sabiedrības vienīgais dalībnieks, kurš pārstāv 100% pamatkapitāla: kapitāla 

daļu turētāja pārstāvis – pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš, 

Sēdi protokolē Juridiskās un personāla nodaļas juriste Ilze Blanka. 

 

Dalībniekam nav pretenziju pret dalībnieku sapulces sasaukšanas kārtību un laiku. 

 

Sēdē piedalās:  

Sabiedrības valdes loceklis Kaspars Kārkliņš; 

Tukuma novada Audita un kontroles nodaļas vadītāja Inese Valtere; 

Tukuma novada Audita un kontroles nodaļas iekšējā auditore Linda Henzele.  

 

Sapulces darba kārtībā: 

1. Par Sabiedrības maksas pakalpojuma cenrāža 2022. gadam, apstiprināšana. 

  

1.§. 

Par Sabiedrības maksas pakalpojuma cenrāža 2022. gadam, apstiprināšana 

 

Sabiedrības valdes loceklis Kaspars Kārkliņš informē, ka ņemot vērā straujo 

energoresursu cenu kāpumu un infekcijas slimības “Covid-19” izplatības ierobežošanas 

pasākumus, Sabiedrība ir veikusi maksas pakalpojumu aprēķinu 2022. gadam. Lielākas izmaksas 

līdz ar cenu kāpumu ir paredzētas elektrības, degvielas un pārtikas maksājumiem, kas ietekmē 

sociālās aprūpes un dienas stacionāra pakalpojumu cenas.  

Sabiedrība ir iesniegusi maksas pakalpojuma cenrādi 2022. gadam, maksas pakalpojuma 

izcenojuma aprēķinu dienas stacionāram un sociālajai aprūpei. 

 

Tukuma novada Audita un kontroles nodaļas vadītāja Inese Valtere informē, ka iesniegtie 

Sabiedrības maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķini dienas stacionāram un sociālajai aprūpei, 

ir jāprecizē, tajos iekļaujot un/vai precizējot: 

- informāciju par ēdināšanas, elektrības, apkures izdevumu attiecināšanu uz 

pakalpojumiem;  

- precizēt elektrības izmaksas, paredzot elektrības cenas pieaugumu; 

- precizēt, kurā izdevumu kodā ir iekļauta maksa par nekustamā īpašuma nomu; 

- koda 2239 izdevumus attiecināt uz netiešo izdevumu daļu; 

- iekļaut auto transporta uzturēšanas izmaksas; 



  

- iekļaujot pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas; 

- iekļaujot peļņas procentu. 

 

 

 

Ņemot vērā minēto, nolemju: 

1. Atlikt Sabiedrības maksas pakalpojuma cenrāža 2022. gadam apstiprināšanu uz 

Sabiedrības dalībnieku sapulci 2021.gada 30.decembrī. 

2. Uzdot Sabiedrības valdes loceklim sagatavot un iesniegt precizētu Sabiedrības cenrādi 

2022.gadam līdz 2021.gada 29.decembrim. 

 

 

 

 

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis 

Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors     I.Liepiņš 

 

 

 

 

 
 


