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1. Vispārīgie noteikumi 

1. Labas pārvaldības politika (turpmāk – Politika) nosaka SIA „Irlavas Sarkanā Krusta 

slimnīca” (turpmāk – Sabiedrība) vienotus principus labai pārvaldībai, lai 

nodrošinātu Sabiedrības darbības ilgtspējību, attīstību, mūsdienīgu un efektīvu 

vadību un resursu racionālu un ekonomiski pamatotu izmantošanu, kā arī ievērojot 

ētisku, atbildīgu un caurskatāmu korporatīvās pārvaldības praksi. 

2. Šī Politika ir Sabiedrības pārvaldības sistēmas būtisks elements, un tajā ir iekļauti 

korporatīvās pārvaldības principi, kas izstrādāti, ņemot vērā Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteikto, kā arī starptautiskās labākās prakses principus un 

Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas izveidotās Korporatīvās pārvaldības 

konsultatīvās padomes izstrādāto Korporatīvās pārvaldības kodeksu “Labas 

korporatīvās pārvaldības ieteikumi Latvijā”. 

3. Sabiedrība, lai nodrošinātu atbilstošu korporatīvo pārvaldību, izstrādā un ievieš arī 

citas politikas, iekšējos normatīvos dokumentus ar mērķi nodrošināt Sabiedrības 

noteikto mērķu un uzdevumu izpildi. Konkrētu principu izpausme detalizētāk ir 

ietverta Sabiedrības iekšējos normatīvajos aktos, procesu un darbību aprakstos un 

atsevišķās citās politikās, uz kurām Politikā ir dotas atsauces. 

4. Politika ir saistoša visiem Sabiedrības darbiniekiem, neatkarīgi no to ieņemamā 

amata. 

5. Lai Politika pēc iespējas precīzāk atspoguļotu Sabiedrības reālo situāciju, 

Sabiedrības valde ne retāk kā reizi trīs gados nodrošina tās pārskatīšanu un 

iesniedz Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim – Tukuma novada 

pašvaldības izpilddirektoram apstiprināšanai aktualizētu Politikas redakciju. 

 

2. Sabiedrības labas pārvaldības vispārīgie principi 

6. Sabiedrība ir nodibināta ar mērķi nodrošināt ambulatoro medicīnas palīdzību, 

organizēt dienas stacionāru, organizēt medicīniskās apskates, un nodrošināt 

pieaugušo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. 

7. Sabiedrība darbojas atbilstoši valsts, pašvaldības un sabiedrības interesēm 

godīgas un vienlīdzīgas konkurences nodrošināšanai. 

8. Sabiedrības attīstības un darbības pamatā ir sekojošas pamatvērtības: 

8.1. Pieejamība - Sabiedrība rūpējas par to, lai klienti varētu saņemt kvalitatīvus 

pakalpojumus sev ērtākajā veidā un laikā. 

8.2. Uzticamība un atsaucība – Sabiedrība ir pretimnākoša un uzticama saviem 

klientiem un darbiniekiem, kā arī visai sabiedrībai, izprotot tās vajadzības, sniedzot 



atbalstu to apmierināšanai. Sabiedrības darbinieki katrā konkrētajā situācijā meklē 

piemērotāko problēmas risinājumu, nodrošinot individuālo attieksmi pret katru 

klientu. 

8.4. Progresivitāte un attīstība – Sabiedrība pilnveido savu pakalpojumu piedāvājumu, 

sekojot vispārējām attīstības tendencēm. 

8.5. Profesionalitāte un nepārtraukta pilnveidošanās – Sabiedrības darbiniekiem ir 

augsts zināšanu līmenis un profesionalitāte, kas iegūta ar darba pieredzi. 

Sabiedrība nodrošina darbinieku apmācību un personisko pilnveidošanos. 

9. Sabiedrības labas pārvaldības principi ir: 

9.1. sociāli atbildīga komercdarbība; 

9.2. godīguma un caurspīdīguma principu ievērošana; 

9.3. vienlīdzīga attieksme saskarē ar iesaistītajām pusēm; 

9.4. vispusīga informācija klientiem, sabiedrībai un darbiniekiem; 

9.5. nepieļaut interešu konflikta situācijas, krāpšanu un korupciju; 

9.6. ētikas normu ievērošana. 

 

3. Organizatoriskā struktūra un pārvalde 

10. Sabiedrības komercdarbības forma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas darbojas 

saskaņā ar statūtiem, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likumu, Komerclikumu, Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu 

pārvaldības kārtību un citiem normatīviem aktiem. 

11. Sabiedrības  100% kapitāla daļu pieder atvasinātai publiskai personai, un to turētājs ir 

Tukuma novada pašvaldība. 

12. Sabiedrības kompetenci īsteno Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors vai ar 

izpilddirektora rīkojumu cita tam pakļauta amatpersona. Kapitāldaļu turētājs īsteno 

 Sabiedrības  pārvaldi līdztekus Sabiedrības dalībnieku sapulcei, valdei, Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktās kompetences un  

Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības 

ietvaros. 

13. Sabiedrības dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem pašvaldības 

kapitāla daļu turētāja pārstāvis. 

14. Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvja intereses dalībnieku sapulču starplaikos, 

kapitāla daļu pārvaldību ikdienas darbībā, vadot un pārstāvot Sabiedrību, nodrošina tās 

izpildinstitūcija – Valde, izmantojot pārdomātus un efektīvus pārvaldības instrumentus. 

Valdes locekļu skaitu nosaka, ievērojot attiecīgos Ministru kabineta noteikumus, atbilstoši 



Sabiedrības  lielumu raksturojošiem rādītājiem. Sabiedrības valdes locekļu pilnvaru 

termiņu nosaka normatīvie akti. 

 

4. Stratēģiskais mērķis un darbības stratēģija 

15. Pašvaldības līdzdalības Sabiedrībā pamatojums tiek noteikts, apstiprinot 

Sabiedrības vispārējo stratēģisko mērķi. 

16. Sabiedrības ilgtspējīga attīstība notiek, pamatojoties uz trīs līmeņu stratēģisko 

plānošanu: 

16.1. Sabiedrība izstrādā vidējā termiņa stratēģiju, kurā tiek noteikti stratēģiskie 

finanšu un nefinanšu mērķi; 

16.2. Sabiedrība izstrādā ikgadējo gada rīcības plānu, finanšu plānu un izdevumu 

tāmi (budžetu); 

16.3. Sabiedrība nosaka katram darbiniekam sasniedzamos individuālos mērķus un 

uzdevumus, lai veicinātu kopējos Sabiedrības mērķu sasniegšanu. 

17. Stratēģiju izstrādā trīs gadu periodam, kuru apstiprina dalībnieku sapulce saskaņā 

ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 

57.panta otro daļu.  

18. Sabiedrības vidējā termiņa stratēģijas īstenošana notiek, balstoties uz: 

18.1. ikgadējo plānošanas dokumentu izstrādi, kā arī iepriekšējo gadu rezultātu 

izpildes izvērtēšanu, ņemot vērā komercdarbības vides izmaiņas un citu iekšēju un 

ārēju faktoru ietekmi uz Sabiedrības darbību; 

18.2. katra nākamā gada budžeta un darbības plāna izstrādi; 

18.3. kapitālieguldījumu (investīciju) plāna izstrādi un plānoto realizācijas gaitu. 

19. Lai nodrošinātu Sabiedrības stratēģijā noteikto mērķu izpildi, tiek noteikta regulāra 

kontrole par sasniegtajiem rezultātiem. 

 

5. Atalgojuma politika 

22. Lai nodrošinātu atbilstošu Sabiedrības vajadzībām kompetentu darbinieku 

piesaisti, Sabiedrība ir izstrādājusi darba kārtības iekšējos noteikumus. Šie 

normatīvie akti regulē darbinieku darba samaksu un motivācijas sistēmu. 

23. Šo normatīvo aktu mērķis ir nodrošināt taisnīgu un pamatotu darba samaksu, 

piemaksu, prēmiju, naudas balvu un atvaļinājumu piešķiršanu darbiniekiem pēc 

vienotas sistēmas un kritērijiem. 



24. Katra darbinieka atalgojumu Sabiedrībā nosaka atbilstoši profesionālajam 

sniegumam, samērojot to ar pastāvošo ekonomisko situāciju, tirgus praksi un 

atalgojuma apmēru attiecīgajam amatam darba tirgū. 

25. Sabiedrības valdes atalgojums tiek noteikts saskaņā ar Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, dalībnieku sapulces 

lēmumiem. 

26. Prēmiju Sabiedrības valdes loceklim nosaka ar Dalībnieku sapulces lēmumu, 

ņemot vērā Sabiedrības darbības rezultātus, kā arī individuālo noteikto 

sasniedzamo darba izpildes rādītāju izpildi. 

 

6. Noslēguma jautājumi 

27. Politiku apstiprina dalībnieku sapulcē. 

28. Politika stājas spēkā no apstiprināšanas dalībnieku sapulcē. 

29. Politika pēc tās apstiprināšanas tiek publicēta Sabiedrības interneta vietnē. 

 


