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LĒMUMS 

Smiltenē 

 

2022.gada 23.februārī                                                          Nr. 98 

 (protokols Nr. 4, 48.§) 

 

Par SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca“ vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022. -

2024.gadam 

 

Dome izskata pašvaldības kapitālsabiedrības – SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca“ 

iesniegto “SIA „Sarkanā krusta Smiltenes slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.-2022. 

gadam”. 

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pantam 

kapitālsabiedrība un publiski privātā kapitālsabiedrība izstrādā vidēja termiņa darbības stratēģiju.  

Kapitālsabiedrības izstrādāto vidēja termiņa darbības stratēģiju apstiprina kapitālsabiedrības 

padome vai dalībnieku (akcionāru) sapulce (ja padome nav izveidota). 

Vidēja termiņa darbības stratēģijā tiek ietverta vismaz šāda informācija: vispārīga informācija 

par kapitālsabiedrību [kapitālsabiedrības firma, pamatkapitāla lielums, dalībnieku (akcionāru) 

sastāvs un tiem piederošo daļu (akciju) skaits, veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, 

informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu, informācija par īpašuma 

struktūru (tai skaitā līdzdalība citās sabiedrībās), kapitālsabiedrības darbības veids, vēsture, vadības 

modelis]; informācija par biznesa modeli, tai skaitā kapitālsabiedrības produktiem un 

pakalpojumiem; kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu analīze; tirgus analīze, konkurentu un klientu 

apraksts; kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi; nefinanšu mērķi (ja attiecināms); 

kapitālsabiedrības finanšu mērķi, kā arī tās darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji; 

peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance un naudas plūsmas plāns; risku analīze. 

Ņemot vērā norādīto, domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 

16.februāra atzinumu (sēdes protokols Nr. 4) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

57.pantu, deputātiem balsojot ar 10 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, 

Edgars Avotiņš, Gita Mūrniece, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms 

Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē balsot par SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 

slimnīca“ (vienotās reģistrācijas Nr. 40003189328) Vidējas darbības termiņa stratēģijas 

2022.-2024.gadam (pielikumā) apstiprināšanu. 

2. Par lēmuma izpildi atbild pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA „Sarkanā Krusta 

Smiltenes slimnīca“ pašvaldības izpilddirektors Andris Lapiņš. 
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3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                      E. Avotiņš 


