
SIA “Rīgas 2. slimnīca” plānoto un notikušo dalībnieku sapulču reģistrs 2020. gadā. 

Paziņotās/notikušās 

dalībnieku sapulces datums 
Darba kārtība Lēmums 

24.04.2020. 

1. SIA “Rīgas 2. slimnīca” 2019. 

gada darbības rezultātu 

izvērtēšanu un 2019. gada 

pārskata apstiprināšana. 

 

2. SIA “Rīgas 2. slimnīca” 

zvērināta revidenta ievēlēšanu 

2020. gada pārskata pārbaudei 

un atlīdzības noteikšana. 

 

3. 2020. gada budžeta un 2020. 

gada investīciju apstiprināšana. 

 
4. Par precizētu SIA “Rīgas 2. 

slimnīca” vidējā termiņa 

darbības stratēģijas 2019.–-

2021. gadam. 

 

5. Par SIA “Rīgas 2. slimnīca” 

2018. gada nesadalītās peļņas 

izlietošanu. 

 

 

6. Par SIA “Rīgas 2. slimnīca” 

ārējā neatkarīgā izvērtējuma 

pirmā posma starpziņojumu. 

 

 

 

 

 

7. Par saistību izpildes 

uzraudzības un kontroles 

funkciju uzdošanu citai valsts 

amatpersonai. 

 

 

 

8. Par SIA “Rīgas 2. slimnīca” 

iekšējās revīzijas uzsākšanu 

 

 

 

 

 

Jautājuma izskatīšana atlikta uz 

15.05.2020. 

 

 

 

 

 

Jautājuma izskatīšana atlikta 

 

 

Jautājuma izskatīšana atlikta 

 

 

 

 

Jautājuma izskatīšana atlikta 

 

 

 

 

Jautājuma izskatīšana atlikta 

 

 

 

 

Situācijās, kuras SIA "Rīgas 2. 

slimnīca" valdes priekšsēdētājam 

rodas interešu konflikts, attiecīgie 

jautājumi jāiesniedz izvērtēšanai 

un lēmuma pieņemšanai 

dalībnieku sapulcē. 

 

Noteikt, ka SIA “Rīgas 2. 

slimnīca” finansiāli saimnieciskās 

darbības revīziju par periodu no 

01.01.2019. līdz 30.06.2020. veic 

Rīgas domes Audita un revīzijas 

pārvalde 

15.05.2020. 

1. SIA “Rīgas 2. slimnīca” 2019. 

gada darbības rezultātu 

izvērtēšanu un 2019. gada 

pārskata apstiprināšana. 

 

 

2. SIA “Rīgas 2. slimnīca” 

zvērināta revidenta ievēlēšanu 

2020. gada pārskata pārbaudei. 

 

 

 

3. 2020. gada budžeta un 2020. 

gada investīciju apstiprināšana. 

 

 

Apstiprināts SIA “Rīgas 

2.slimnīca” 2019. gada darbības 

rezultātu izvērtējums un 2019. 

gada pārskats 

 

Par SIA “Rīgas 2. slimnīca” 

2020. gada pārskata revidentu 

ievēlēts SIA “Zvērinātas 

revidentes S.Koļesņikovas birojs” 

(reģistrācijas Nr. 40002024395, 

licence Nr. 127) 

 

Piekrist 2020. gada budžeta 

apstiprināšanai 

 

Pieņemt zināšanai SIA “Rīgas 2. 

slimnīca” darbības ārējā 



4. Par SIA “Rīgas 2. slimnīca” 

ārējā neatkarīgā izvērtējumu. 

 

 

5. Par SIA “Rīgas 2. slimnīca” 

ziņojuma par valdes rīcību 

saistībā ar konstatēto 

krāpšanas gadījumu 

apstiprināšanu. 

neatkarīgā izvērtējuma veicēja 

visaptverošo izvērtējuma 

ziņojumu 

 

 

Pieņemt zināšanai iesniegto 

ziņojumu 

01.12.2020. 

1. Dalībnieku sapulces piekrišana 

iepirkuma līgumu slēgšanai 

saskaņā ar atklāta konkursa 

“Locītavu endoprotēžu piegāde 

SIA “Rīgas 2.slimnīca“” (id. 

Nr. Rīgas 2.slimnīca 2020/10 

AK) rezultātiem. 

 

2. Par ikdienas dokumentu 

parakstīšanu, kuros var tikt 

saskatīti iespējami interešu 

konflikti. 

 

 

 

Piekrist 

 

 

 

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par 

interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” 21. 

pantu, uzdots saistību izpildes 

uzraudzības un kontroles 

funkcijas veikt divām citām 

valsts amatpersonām 

 


