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V A L D E S    L Ē M U M S1 
Jūrmalā 

 
2020.gada 27.novembrī                                           Nr.190 

 
Par pilnvarojumu valdes loceklim pārstāvēt SIA “Jūrmalas slimnīca” 
 
 SIA „Jūrmalas slimnīca” statūti paredz, ka SIA “Jūrmalas slimnīca” (turpmāk – 
Sabiedrība) valde sastāv no diviem valdes locekļiem, kas sabiedrību vada kopīgi (Statūtu 
7.punkts).  
 Saskaņā ar SIA „Jūrmalas slimnīca” valdes 22.12.2017. lēmumu Nr.134 Par 
pilnvarojumu valdes loceklim pārstāvēt SIA “Jūrmalas slimnīca”, Sabiedrības valde ir 
pilnvarojusi valdes priekšsēdētāju Egonu Liepiņu pārstāvēt Slimnīcu noteikta veida darījumos 
vienpersoniski, kā arī vienpersoniski pieņemt lēmumus ikdienas saimnieciski – 
organizatoriskajos jautājumos. 
 Taču periodos, kad valdes priekšsēdētājs Egons Liepiņš ir attaisnotā prombūtnē 
(slimība, atvaļinājums, komandējums utml.). šādu darījumu noslēgšana un lēmumu 
pieņemšana ikdienas saimnieciski – organizatoriskajos jautājumos nav iespējama. Lai šādos 
gadījumos, kad valdes priekšsēdētājs ir attaisnotā prombūtnē, netiktu kavēta Sabiedrības 
darbība, nepieciešams pilnvarot valdes locekli Karinu Siņkeviču ikdienas saimniecisko darījumu 
veikšanā un darba organizatorisko jautājumu izlemšanā. 

 Sabiedrības valde ir savstarpēji vienojusies pilnvarot valdes locekli noteiktu darījumu 
slēgšanai, kā arī atsevišķu jautājumu izlemšanai bez valdes sēdes.  
 Ņemot vērā augstāk minēto, 
 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca” valde nolemj:  
 
1. Pilnvarot SIA “Jūrmalas slimnīca” valdes locekli Karinu Siņkeviču valdes priekšsēdētāja 

Egona Liepiņa attaisnotas prombūtnes laikā (slimība, atvaļinājums, komandējums utml.): 
- organizēt un vadīt Sabiedrības darbību, izstrādāt stratēģiskās attīstības plānus 

saskaņā  ar valdes un Dalībnieka lēmumiem; 
- pieņemt un atbrīvot no darba Sabiedrībā nodarbinātās personas, izdot šajā sakarā 

rīkojumus un lēmumus; 
- izdot rīkojumus Sabiedrības darbiniekiem iekšējās darbības operatīvajos 

jautājumos; 
- parakstīt ārstniecības pakalpojumu līgumus ar pacientiem; 
- pieņemt lēmumus un izdot rīkojumus ikdienas saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai, parakstīt bankas maksājumu dokumentus; 
-      pieņemt lēmumus un parakstīt dokumentus Sabiedrības saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai  par darījumiem, kuru kopējā summa nepārsniedz EUR 9999.99 (bez PVN), bez 
atsevišķa valdes lēmuma, 
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-            veikt administratīvi procesuālās darbības Sabiedrības vārdā valsts un pašvaldību 
iestādēs, kas saistītas ar Sabiedrības darbību, tostarp – parakstīt iesniegumus, pieprasījumus, 
paskaidrojumus vai atbildes uz iestāžu, pacientu un citu personu iesniegumiem. 

 
2.  Lēmuma 1.punktā piešķirtais pilnvarojums neattiecas uz darījumiem, kad iepriekš ir   
      nepieciešams saņemt dalībnieka piekrišanu. 
 
3.  Lēmuma 1.punktā piešķirtais pilnvarojums ir spēkā uz 1 (vienu gadu), t.i., līdz 2021.gada     

26.novembrim.  
 
 
Valdes priekšsēdētājs                 E. Liepiņš 
 
 
Valdes locekle                      K. Siņkeviča 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 


