
SIA “Rīgas 2. slimnīca” plānoto un notikušo dalībnieku sapulču reģistrs 2021. gadā. 

Paziņotās/notikušās 

dalībnieku sapulces datums 
Darba kārtība Lēmums 

30.03.2021. 

1. 2021. gada budžeta un 2021. 

gada investīciju apstiprināšana. 

 

 

2. Ārējā neatkarīgā izvērtējuma 

rekomendāciju ieviešanas 

plāna izpilde. 

3. SIA “Rīgas 2. slimnīca” 

uzsāktā kriminālprocesa Nr. 

11095018120 virzība. 

4. SIA “Rīgas 2. slimnīca” vidējā 

termiņa darbības stratēģijas 

2019.–-2021. gadam 

precizējumu atlikšana. 

5. Rīgas domes Audita un 

revīzijas pārvaldes veiktās 

finansiāli saimnieciskās 

darbības revīzijas rezultāti un 

ieteikumu ieviešanas plāna 

izpilde. 

6. Par summas apmēru 

palielināšanu darījumu 

slēgšanai ar dalībnieku 

sapulces iepriekšēju piekrišanu. 

7. 2019. gada 19. novembra 

pilnvarojuma līgumā noteiktā 

kopējā atalgojuma 

pārskatīšana. 

Apstiprināts SIA “Rīgas 

2.slimnīca” 2020. gada darbības 

rezultātu izvērtējums un 2020. 

gada pārskats 

 

 

 

Plāna izpilde pieņemta zināšanai 

 

 

Informācija par kriminālprocesa 

virzību pieņemta zināšanai 

 

 

 

Jautājuma izskatīšana atlikta 

 

 

 

 

Plāna izpilde pieņemta zināšanai 

 

 

 

 

Jautājuma izskatīšana atlikta 

 

 

 

Jautājuma izskatīšana atlikta 

10.05.2021. 

1. SIA “Rīgas 2.slimnīca” 2020. 

gada darbības rezultātu 

izvērtēšana, 2020. gada 

pārskata apstiprināšana un 

valdes priekšsēdētāja mēneša 

atlīdzības pārskatīšana. 

 

2. SIA “Rīgas 2.slimnīca” 

zvērināta revidenta ievēlēšana 

2021. gada pārskata pārbaudei 

un atlīdzības noteikšana. 

 

 

 

3. Par summas apmēru 

palielināšanu darījumu 

slēgšanai ar dalībnieku 

sapulces iepriekšēju piekrišanu. 

 

 

4. Dalībnieku sapulces piekrišana 

iepirkuma līgumu slēgšanai 

saskaņā ar atklāta konkursa 

“Laboratorijas iekārtu 

Apstiprināts SIA “Rīgas 

2.slimnīca” 2020. gada darbības 

rezultātu izvērtējums un 2020. 

gada pārskats, pārskatīta valdes 

priekšsēdētāja mēneša atlīdzība 

 

 

Par SIA “Rīgas 2. slimnīca” 

2021. gada pārskata revidentu 

ievēlēts SIA “Zvērinātas 

revidentes S.Koļesņikovas birojs” 

(reģistrācijas Nr. 40002024395, 

licence Nr. 127) 

 

 

 

 

Pārskatīts summas apmērs 

darījumu slēgšanai ar dalībnieku 

sapulces iepriekšēju piekrišanu, 

grozīti SIA “Rīgas 2. slimnīca” 

statūti  

 

 

 

 

Piekrist 

 



patapinājums un atbilstošu 

reaģentu piegāde SIA “Rīgas 

2.slimnīca““ (id. Nr. Rīgas 

2.slimnīca 2020/13AK) 

rezultātiem; 

5. Procedūras par personāla 

plānošanu un atlasi 

apstiprināšana. 

 

6. SIA “Rīgas 2. slimnīca” 

uzsāktā kriminālprocesa Nr. 

11095018120 virzība. 

 

 

 

 

 

 

Apstiprināt iekšējo normatīvo 

aktu ar precizējumu 

 

 

 
Informācija pieņemta zināšanai 

21.06.2021. 1. Par valdes prēmēšanu. Piešķirt prēmiju 

17.12.2021. 

1. Dalībnieku sapulces piekrišana 

iepirkuma līgumu slēgšanai 

saskaņā ar atklāta konkursa 

“Locītavu endoprotēžu 

piegāde” (id. Nr. Rīgas 

2.slimnīca 2021/21 AK) 

rezultātiem. 

2. Dalībnieku sapulces 

piekrišana iepirkuma līgumu 

slēgšanai saskaņā ar sarunu 

procedūras “Medicīnas 

iekārtu piegāde“ (Iepirkuma 

identifikācijas Nr. Rīgas 

2.slimnīca 2021/23 SP) 

rezultātiem. 

3. Dalībnieku sapulces 

piekrišana iepirkuma līgumu 

slēgšanai saskaņā ar sarunu 

procedūras “Covid-19 

pacientu aprūpei 

nepieciešamā aprīkojuma 

piegāde“ (Iepirkuma 

identifikācijas Nr. Rīgas 

2.slimnīca 2021/24 SP) 

rezultātiem. 

Piekrist 

 

 

 

 

 

 

 

Piekrist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piekrist 

 

 

 


