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VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 
 

 
Uzņēmuma nosaukums LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA 
  

Juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
  
Reģistrācijas numurs, vieta un datums  LV42103041306, Liepāja, 07.03.2007. 

Juridiskā adrese Slimnīcas iela 25, Liepāja, LV - 3414 
 
Pamatdarbības veids 
Citi darbības veidi 

 
Slimnīcu darbība (kods 86.10) 
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (kods 
68.20) 
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 
(kods 74.90) 
Citur neklasificēta izglītība (kods 85.59) 
 

Lielākie dalībnieki Liepājas pilsētas dome 99,73% 
Rīgas Stradiņa universitāte 0,27% 
 

Valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks  

Valdes locekļi Liene Busele 

 Andris Vistiņš  

  
Finanšu gads 2019. gada 1.janvāris  – 31.decembris 

  
  
Revidents Jānis Laufmanis 

LZRA Sert.Nr.132 
SIA “L.G.B.” R.Nr.40003270444 
LZRA Lic.Nr.133,  
Rīga, Gustava Zemgala gatve 64-6 
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UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS 
 

2020. gada 18.maijā 

Darbības veids  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” (turpmāk tekstā – SLIMNĪCA vai Sabiedrība) ir  
viena no 7 reģionālām daudzprofilu ārstniecības iestādēm Latvijā, kura sniedz stacionāro un sekundāro ambulatoro 
palīdzību, galvenokārt, Liepājas pilsētas un Kurzemes reģiona iedzīvotājiem, neatliekamo medicīnisko palīdzību un 
dažāda veida veselības aprūpes maksas pakalpojumus, sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus pašvaldībai,  kā arī veic 
ārstu – rezidentu praktisko apmācību. Sabiedrība veic arī cita veida saimniecisko darbību, t.sk. nekustāmā īpašuma 
iznomāšanu, ārstniecības personāla apmācību u.c. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” dibināta 2007.gada 7.martā kā kapitālsabiedrība, 
kurā visas kapitāla daļas pieder Liepājas pilsētas pašvaldībai. 2007.gada 1.aprīlī reorganizēja pašvaldības iestādi 
„LIEPĀJAS PILSĒTAS CENTRĀLĀ SLIMNĪCA”, to pievienojot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ 
SLIMNĪCA”, kā rezultātā Sabiedrība bija funkciju, tiesību un saistību pārņēmēja. 

Nolūkā nodrošināt kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamību Liepājas pilsētas un reģiona iedzīvotājiem, nodrošinot 
plaušu un tuberkulozes slimību ārstēšanu daudzprofila reģionālajā slimnīcā, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
„LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” 2008.gada 1.novembrī reorganizācijas rezultātā pievienoja sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību „LIEPĀJAS TUBERKULOZES SLIMNĪCA”. 

Lai stiprinātu Liepājas pilsētas pašvaldības un Rīgas Stradiņa universitātes ilgtermiņa sadarbību veselības aprūpes 
jomā, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un veicinot veselības aprūpes cilvēkresursu piesaisti Liepājai, 
2019.gada 30.augustā palielināja Sabiedrības pamatkapitālu par 100 000 eiro un Rīgas Stradiņa universitāte kļuva par 
vienu no Sabiedrības kapitāldaļu turētājām, attiecīgi iegūstot 0,27% no kapitāla daļām, savukārt, Liepājas pilsētas 
pašvaldībai pieder 99,73% no kapitāla daļām, tādējādi, tā saglabā Sabiedrībā tiešu izšķirošu ietekmi. 

Sabiedrības darbības pamatprincipi ir kvalitatīvu, uz pacientu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 
nodrošināšana, atbilstošas un drošas vides radīšana gan pacientiem, gan darbiniekiem, efektīvu medicīnas tehnoloģiju 
un ārstniecības  līdzekļu pielietošana ārstniecības procesa nodrošināšanai. 

Sabiedrības darbība pārskata gadā 

Pārskata gadā SLIMNĪCAS stacionārā kopā ārstēti 16 392 pacienti, t.sk. valsts apmaksātā plānveida stacionārā palīdzība 
sniegta 15 544 pacientiem, kas ir par 501 pacientu jeb 3,3% vairāk, salīdzinot ar 2018.gada tādu pašu pārskata 
periodu.  Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā kopā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nedaudz samazinājies, t.i. no 6 
dienām uz 5,85 dienām. Vidējais ārstēšanās ilgums atskaitot specifiskos ārstniecības profilus (Aprūpes nodaļas, 
Stacionārās rehabilitācijas nodaļas un tuberkulozes profilu), kuros pacientu ārstēšana var ilgt pat 12 mēnešus, ir 5,4 
dienas. 

Saistībā ar iepriekšējos pārskata gados valstī veiktajām reformām veselības aprūpes sistēmā un pasaules tendencēm 
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, ambulatoro pakalpojumu apjoma un daudzveidības palielināšana ir viens 
no SLIMNĪCAS tālākas attīstības priekšnoteikumiem. SLIMNĪCAS vadība šo kā stratēģiski svarīgu uzdevumu ir izvirzījusi 
jau kopš Sabiedrības reorganizācijas 2007.gadā. Attīstot dienas stacionāra darbību, piedāvājot e-pierakstus uz 
Konsultatīvās nodaļas pakalpojumiem, kā arī palielinot ārstu pieņemšanas laikus un pieejamo pakalpojumu apjomu, 
pārskatā gadā palielinājies apkalpoto ambulatoro pacientu skaits. Kopumā sekundāro ambulatoro talonu skaits 
2019.gadā ir 128 198, kas ir par 6 364 taloniem jeb 5,2% vairāk kā 2018.gada tādā pašā pārskata periodā.  

Ņemot vērā līgumā ar Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – NVD) noteikto valsts apmaksāto ārstniecības 
pakalpojumu apjomu, kas nesedz faktisko iedzīvotāju pieprasījumu, SLIMNĪCA turpina piedāvāt un attīstīt maksas 
pakalpojumus, nodrošinot laicīgu pieejamību nepieciešamajiem pakalpojumiem negaidot rindā uz valsts 
apmaksātajiem pakalpjumiem pie speciālistiem un uz izmeklējumiem.  
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Pārskata periodā stacionārā veiktas 5 918 operācijas, kas ir par 219 operācijām jeb 3,8% vairāk kā 2018.gadā, savukārt, 
dienas stacionārā veiktas 3 075 operācijas, kas būtiski nav mainījies salīdzinot ar 2018.gadu. LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ 
SLIMNĪCA ir vienīgā SLIMNĪCA ārpus Rīgas, kas bez invazīvās kardioloģijas un jaundzimušo  reanimācijas spēj piedāvāt 
arī tādas unikālas programmas kā mugurkaula ķirurģija, asinsvadu ķirurģija, mikroķirurģija. SLIMNĪCA ir viena no 
līderēm starp ārstniecības iestādēm valstī, kurās veic traumatoloģijas un ortopēdijas operācijas un artroskopijas – 
pleca, ceļa un pēdas videoasistētas mazinvazīvas operācijas.   

2019.gadā SLIMNĪCA, iegādājoties jaunu operāciju mikroskopu, uzsāka mugurkaula ķirurģiskās operācijas, t.sk. 
mikrodiskektomijas mazinvazīvajā tehnikā – ar mazākiem griezieniem, tādējādi, saudzējošāk mīkstajiem audiem, kā arī, 
tas paver plašākas iespējas dažādām mikroķirurģijas operācijām.   

Jau otro gadu Francijā praktizējošs ginekologs, sadarbībā ar SLIMNĪCAS ginekologiem, dzemdību un mazinvazīvās 
ķirurģijas speciālistiem veic augstākā līmeņa laparoskopiskās operācijas. Tās  saistītas ar sieviešu dzimumorgānu 
noslīdējumu un to laparoskopisko korekciju un ar dziļo endometriozi. Liepāja ir vienīgā vieta Latvijā, kur šādas 
operācijas veic.  

SLIMNĪCAS traumatologi, sadarbībā ar vadošās Zviedrijas universitātes klīnikas speciālistiem, uzsāka veikt sarežģītas 
traumatoloģijas un ortopēdijas operācijas, tādējādi līdz minimumam samazinot to pacientu skaitu, kuri iepriekš šādas 
operācijas varēja saņemt tikai universitātes vai specializētās klīnikās. 

SLIMNĪCĀ koncentrēta plaša onkoloģisko slimnieku ārstēšana, notiek multidisciplināra onkoloģisko slimnieku stāvokļa 
izvērtēšana un ārstēšana, tālāka aprūpe un pacientu novērošana dinamikā. Izveidotajā Ķīmijterapijas, hematoloģijas 
un paliatīvās aprūpes nodaļā nodrošina iespēju onkoloģiskiem pacientiem no visas Kurzemes saņemt kvalitatīvu un 
daudzpusīgu ārstēšanu, t.sk. arī staru un ķīmijterapiju iespējami tuvāk savai dzīvesvietai. 2019.gadā uzsākta piena 
dziedzera vēža ķirurģiska ārstēšana, tādējādi, paplašinot onkoloģisko slimību ārstēšanas iespējas Liepājā. 

Sabiedrība pārskata gadā aktīvi nodarbojas ar jaunu ārstniecības personu piesaisti. Sabiedrība organizē karjeras dienas 
Rīgā, ir nodrošinātas prakses iespējas  3. un 5.kursa studentiem, kā arī, kopīgi ar Rīgas Stradiņa universitātes studentu 
pašpārvaldi rīko informatīvas tikšanās SLIMNĪCĀ, kurās piedalās studenti un rezidenti, lai iepazīstinātu jaunos 
speciālistus ar darba un dzīves iespējām Liepājā. Sākot ar 2019.gada rudeni, SLIMNĪCĀ ir uzsāktas arī Rīgas Stradiņa 
universitātes Medicīnas fakultātes 5. un 6.kursa studentu Klīnikā bāzētu studiju nodrošināšana. 

Turpinās ārstu - rezidentu praktiskā apmācība, tādējādi, nodrošinot Cilvēkresursu attīstības programmas izpildi, 
piesaistot SLIMNĪCAI jaunus speciālistus. Pārskata gada sākumā rezidentūrā mācās 9 ārsti - rezidenti, jūnijā par 
SLIMNĪCAS rezidentu kļuva 4.kursa pediatrijas ārsts – rezidents, bet oktobrī  rezidentūru uzsāka vēl 7 jauni ārsti – 
rezidenti – anesteziologs/reanimatologs, ģimenes ārsts, ķirurgs, otolaringologs, internists un 2 pediatri, bet viens no 
esošajiem rezidentiem, kurš ieguva anesteziologa/reanimatologa specialitāti, turpina mācības algologijas specialitātē.  
Ir noslēgti 10 nodomu līgumi ar ārstiem, kuri 2019./2020. mācību gadā plānoja uzsākt studijas valsts apmaksātā 
rezidentūrā un pēc rezidentūras beigšanas turpināt darbu SLIMNĪCĀ. Valsts apmaksātu budžeta vietu rezidentūrā 
ieguva  9 ārsti. 

Pārskata gadā noslēgts sadarbības līguma ar Rīgas Stradiņa universitāti un Liepājas Universitāti, lai veicinātu sadarbību 
zinātnes, izglītības un cilvēkresursu attīstībā, nodrošinot daudz plašākas iespējas un paredzot veidot kopīgas 
programmas medicīnas studentu un rezidentu teorētiskajā un praktiskajā apmācībā LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCĀ. 
Tas varētu būt ievērojams ieguvums personāla resursu nodrošināšanā nākotnē, jo ārstu vidējais vecums strauji pieaug.  

Jau trešo gadu AS „Kredītinformācijas birojs", kas ir daļa no pasaulē lielākās kredītinfomācijas un riska pārvaldības 
risinājumu pakalpojumu sniedzēju grupas „Creditinfo Group”, sertificē finansiāli stabilākos Latvijas uzņēmumus  ar 
labu kredītvēsturi un pārvaldību. „Stiprākais Latvijā” kritērijiem 2019.gadā kvalificējās 5% Latvijas uzņēmumu, no tiem 
69 ir kļuvuši par sertifikāta īpašniekiem. 2019.gadā šo sertifikātu saņēma arī SIA “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”,  
tādējādi saviem sadarbības partneriem apliecinot augstu kredītreitingu un garantējot zemu saistību neizpildes risku. 

SLIMNĪCA pēdējo gadu laikā ir saņēmusi atzinīgu novērtējumu dažādu profesionāļu skatījumā, kas ļauj lepoties par 
darbinieku augsto novērtējumu un rada lielu atbildības sajūtu par turpmāk darāmo un sasniedzamiem rezultātiem. 
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Investīcijas attīstībā  

Nozīmīgus finanšu līdzekļus Sabiedrība iegulda attīstībā, personāla profesionālajā tālākizglītībā, pacientu drošībā, 
materiāli tehniskās bāzes atjaunošanā, jaunu medicīnas tehnoloģiju, instrumentu iegādē, kvalitātes uzlabošanā un 
vides sakārtošanā. 

Sabiedrība 2018.gadā uzsāka ES struktūrfondu (ERAF) līdzfinasētā infrastruktūras attīstības projekta īstenošanu, 
2018.gada 1.februārī noslēdzot līgumu par projekta “Infrastruktūras attīstība SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", 
uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemē” 
īstenošanu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru. Pārskata periodā un tuvākā nākotnē plānoto investīciju apmērs 
attīstībā lielā mērā saistīts ar šī infrastruktūras projekta īstenošanu. 

Projekta ietvaros plānota SLIMNĪCAS telpu pārbūve un atjaunošana šādās nodaļās - Neatliekamās medicīnas nodaļā, 
paredzot nodaļas paplašināšanu papildus observācijas gultu izvietošanai, Konsultatīvā nodaļā, Funkcionālās 
diagnostikas nodaļā, Fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļā, Asins sagatavošanas nodaļā, Ķīmijterapijas, 
hematoloģijas un paliatīvās aprūpes nodaļā, Hemodialīzes nodaļā,  Vispārējā bērnu slimību nodaļā, Hronisko pacientu 
aprūpes nodaļā, Traumatoloģijas un ortopēdijas nodaļā, Dienas stacionārā un Kardioloģijas/iekšķīgo slimību nodaļā. 
Paredzēta arī slēgta tipa aptiekas pārcelšana uz jaunām telpām, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam 
iznomāto telpu pārbūve. Papildus telpu pārbūvei paredzētas arī investīcijas, kas ietver ārstniecības procesam tieši 
nepieciešamo tehnoloģiju iegādi, kā arī aprīkojuma un inventāra iegādi. 

Projekta kopējās – attiecināmās un neattiecināmās izmaksas plānotas 17,9 miljonu eiro apmērā, no kurām 14,2 miljoni 
eiro ir projekta attiecināmās izmaksas, savukārt 3,7 miljonu eiro neattiecināmās izmaksas. Projekta attiecināmās 
izmaksas tiek līdzfinansētas 85% apmērā no ERAF, 9% no valsts budžeta, savukārt 6% no SLIMNĪCAS pašu līdzekļiem. 
Projekta neattiecināmās izmaksas 2,8 miljonu eiro apmērā līdzfinansē Liepājas pilsētas pašvaldība, savukārt 0,9 
miljonu eiro SLIMNĪCA no pašu līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods plānots līdz 2022.gada 31.decembrim. Aktuālā 
informācija par minēto projektu pieejama SLIMNĪCAS mājas lapā sadaļā “Projekti”. 

Rekonstrukcijas projekta sekmīgai īstenošanai, realizējot izstrādāto Sabiedrības attīstības ieceri un nodrošinot 
optimālu iekšējo loģistiku, nepieciešams attīstīt arī tādu infrastruktūru, kas projekta ietvaros nav atbalstāma, t.sk. 
Sociālās aprūpes nodaļas pārbūvi. Turklāt, publiskais finansējums – ERAF, Valsts budžeta un pašvaldības  
līdzfinansējums ir pieejams ierobežotā apjomā, kas ir nepietiekams, lai segtu visas ar Projekta īstenošanu saistītās 
izmaksas, t.sk. būvuzraudzības, autoruzraudzības pakalpojumus, labiekārtojuma darbus un telpu aprīkošanas izmaksas. 
Tādējādi papildus projekta attiecināmām, neattiecināmām izmaksām plānotas arī projekta neatbalstāmās izmaksas 3,3 
miljonu eiro apmērā. 

Līdz ar to, kopējās projekta realizācijai nepieciešamās investīcijas, ieskaitot projekta neatbalstāmās darbības, ir 
plānotas 21,2 miljonu eiro apmērā, no kurām SLIMNĪCAS finansējums sastāda vismaz 5 miljonus eiro.  

Papildus tam, Sabiedrība plāno īstenot arī citus investīciju projektus – ieejas mezgla pārbūvi, t.sk. virpuļdurvju 
montāžu (0,1 milj.eiro), teritorijas labiekārtojuma darbus, t.sk. automašīnu stāvlaukuma paplašināšanu (0,3 milj.eiro), 
kā ari E korpusa pārbūvi un aprīkošanu (4 milj.eiro), kas tiks īstenota pie SLIMNĪCAI labvēlīgas finansiālās situācijas. 
Turklāt plānotas arī investīcijas medicīnas tehnoloģiju un aprīkojuma iegādei no SLIMNĪCAS pašu līdzekļiem 3,3 miljonu 
eiro vērtībā. 

Sabiedrība turpina realizēt 2018.gadā uzsākto infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu sadarbības līgumu ietvaros 
ar SIA “Kuldīgas slimnīca”, SIA “Priekules slimnīca” un SIA “Saldus medicīnas centrs”. Projektu mērķis - nodrošināt 
kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību sadarbības teritorijas iedzīvotājiem. Sadarbības ietvaros īstenoti 
atsevišķi infrastruktūras attīstības kopprojekti, kuru ietvaros SLIMNĪCA piedalās kā sadarbības partneris. Projektu 
rezultātā iegādātas atsevišķas medicīnas tehnoloģiju vienības. Sīkāka informācija par minēto projektu īstenošanu 
pieejama SLIMNĪCAS mājas lapā sadaļā “Projekti”. 

Sabiedrības darbība pārskata periodā vērsta arī uz pārvaldības procesu pilnveidošanu, ārstniecisko pakalpojumu 
attīstību, īpašu uzmanību veltot pakalpojumu kvalitātes saglabāšanai un uzlabošanai. 
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Sabiedrība turpina pilnveidot izlietoto resursu uzskaiti un kontroli, sekmējot kopējo produktivitāti un resursu efektīvu 
izmantošanu. Pārskata periodā notiek intensīvs darbs pie iepirkumu, līgumu kontroles un inventāra uzskaites sistēmas 
sakārtošanas un pilnveidošanas Operāciju blokā. Ir pabeigts darbs pie Operāciju plānošanas sistēmas izveides un tā ir 
uzsākta lietot, kas būtiski atvieglo organizatorisko darbu Operāciju blokā, vienlaicīgi nodrošinot gan personāla, gan 
inventāra optimālu noslogojumu. 

Investējot SLIMNĪCAS pašu līdzekļus jaunā medicīniskā aparatūrā, aprīkojumā un jaunās tehnoloģijās, pārskata periodā 
iegādāti multifunkcionālie krēsli ķīmijterapijas vajadzībām, profesionālā veļas mazgājamā mašīna un ķirurģiskie 
instrumenti mikrodiskektomijas operāciju nodrošināšanai, videolaringoskopu komplekts, loka rentgena iekārta, 
endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārta, digitālā mamogrāfijas iekārta, neiromielogrāfijas iekārta, tvaika 
sterilizators ar aprīkojumu, ķirurģisko instrumentu mazgāšanas mašīna, operāciju mikroskops, portatīvā elastogrāfijas 
ierīce (Fibroscan),  3 ureterorenoskopi, perfūzijas un infūzijas sūkņi, fetālais kardiotokogrāfs, operāciju galda virsmu 
piederumi, aprīkojums bērnu rehabilitācijas nodrošināšanai,  renovēta dezinfekcijas kamera netīrās veļas un matraču 
dezinfekcijai. 
 

Finanšu darbība  

Sabiedrības ienākumus pārskata periodā veido samaksa par valsts apmaksāto stacionāro un ambulatoro veselības 
aprūpes pakalpojumu un zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar 
Nacionālo veselības dienestu, pacientu iemaksām un līdzmaksājumiem, Sabiedrības sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem atbilstoši apstiprinātajām maksas pakalpojumu cenām un citiem ienākumiem, atbilstoši Sabiedrības 
noteiktajiem darbības virzieniem. 

2019.gada neto apgrozījums ir  26,793 miljoni eiro, kas ir par 3,451 miljonu jeb 14,8% vairāk kā 2018.gadā. Lielākā 
ieņēmumu daļa - 66,4% jeb 17,775 miljoni eiro ir ieņēmumi par stacionārās palīdzības sniegšanu, kas ir par 2,986 
miljoniem jeb 20,2% vairāk kā 2018.gadā. Noslēgtajā līgumā ar Nacionālo veselības dienestu, plānotā līguma summa 
valsts apmaksātās stacionārās palīdzības sniegšanai 2019.gadā ir par 2,981 miljonu eiro jeb 21% lielāka kā 2018.gadā, 
paredzot līdzekļus arī darbinieku darba samaksas pieauguma nodrošināšanai un ārstniecības personu nostrādātā 
virsstundu darba apmaksai.  

20,6% jeb 5,532 miljoni eiro no kopējiem ieņēmumiem ir ieņēmumi par sniegto sekundāro ambulatoro palīdzību. 
Pieaugums salīdzinot ar 2018.gadu ir 13,2% jeb 647 tūkstoši eiro. 

Ieņēmumi par sniegtajiem maksas medicīniskajiem pakalpojumiem ir 1,565 miljonus eiro jeb 5,8% no kopējiem 
ieņēmumiem  un tie, salīdzinot ar 2018.gadu, ir pieauguši par 182 tūkstošiem eiro jeb 13,2%.  

Sabiedrības ar ārstniecības pakalpojumu sniegšanu saistītās ražošanas izmaksas 2019.gadā ir 24,985 miljoni eiro, kas ir 
par 3,491 miljonu jeb 16,2% vairāk kā 2018.gadā. Lielākā kopējo izdevumu daļa -  58,9% jeb 15,432 miljoni eiro ir 
izdevumi darbinieku atlīdzībai par darbu un sociālās apdrošināšanas maksājumiem. Izdevumu pieaugums darba 
samaksai saistīts ar ārstniecības un pacientu aprūpes personāla, kā arī pārējā personāla atalgojuma palielināšanu vidēji 
par 20%, gan ar to, ka ārstniecības personāla trūkuma dēļ, esošais personālu nodarbina virsstundās, par ko tiek 
maksātas piemaksas 100% apmērā. 

Sabiedrība pārskata periodu ir noslēgusi ar neto peļņu 1 824 530 eiro, kas ir par 838 441 eiro jeb 85% lielāka kā 
2018.gadā.  

Galvenie finanšu rādītāji 

Likviditātes rādītāji 

Likviditātes rādītāji raksturo uzņēmuma spēju dzēst savas īstermiņa saistības un optimālam rādītājam robeža no 1 līdz 
2.  Kārtējās likviditātes koeficients Sabiedrībai pārskata periodā un iepriekšējos gados bija: 

2019. 1.77 
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2018. 2.36 

2017. 2.56 

Sabiedrībai rādītājs iepriekš ir virs optimālā, jo Sabiedrības rīcībā ir gan pašu, gan ERAF piešķirtie naudas līdzekļi, kas 
paredzēti investīju projektu finansēšanai. Lielu daļu īstermiņa saistību sastāda ERAF piešķirtais finansējums Sabiedrības 
attīstības projektu īstenošanai, ko izlieto pārskata gadā un turpmākajos gados. 

Saistību vai maksātspējas rādītāji 

Visu saistību rādītājs Sabiedrībai pārskata periodā un iepriekšējos gados bija: 

2019. 0.42 

2018. 0.38 

2017. 0.38 

Optimālais rādītājs ir 0,50. Ilgtermiņa un īstermiņa saistību kopsumma no bilances kopsummas sastāda 42 %. Lielu 
daļu ilgtermiņa saistību sastāda ERAF piešķirtais finansējums dažādu Sabiedrības attīstības projektu īstenošanai, ko 
paredzēts izlietot turpmākajos pārskata periodos. 

Aktivitātes rādītāji 

Aktivitātes rādītāji raksturo, cik efektīvi uzņēmums izmanto savā rīcībā esošos līdzekļus pakalpojumu sniegšanai. 
Apgrozāmo līdzekļu aprites rādītājs parāda, cik reizes gada laikā tie tiek pārvērsti naudas līdzekļos. Apgrozāmo līdzekļu 
aprites koeficients pārskata periodā un iepriekšējos gados bija: 

2019. 1.46 

2018. 1.93 

2017. 2.35 

 

Rentabilitātes rādītāji  

Rentabilitātes (ienesīguma) rādītāji atspoguļo uzņēmuma panākumus peļņas gūšanā. Šo rādītāju aprēķina kā attiecību 
starp bruto peļņas lielumu un neto apgrozījumu. Rentabilitātes rādītājs pārskata periodā un iepriekšējos periodos bija: 

2019. 0.07 

2018. 0.08 

2017. 0.05 

 

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība   

Sabiedrības darbības īstermiņa un vidēja termiņa attīstības plāna izstrādi un izpildi būtiski ietekmē un kavē tas, ka ir 
ļoti mainīga un neprognozējama valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanas kārtība, tā 
aprēķināšanas metodika un apjoms. Sabiedrības biznesa modelis ir specifisks ar to, ka lielākā daļa, aptuveni 80% 
sniegto pakalpojumu apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem, tādēļ viens no būtiskākajiem rādītājiem ir stacionārai un 
sekundārai ambulatorai veselības aprūpei paredzētais valsts finansējums vismaz turpmākajam kalendārajam gadam. 
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2019.gada janvārī Sabiedrībai bija zināms finansējums tikai 2019.gada 1.ceturksnim, un tikai 2019.gada 26.martā kļuva 
zināms finansējums visam 2019.gadam, ir regulāras izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes 
pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”, kuros ir būtiski mainīti noteiktie līgumu finansējuma apmēra 
noteikšanas kritēriji un aprūpes epizožu tarifi. Bez tam, grozījumi līgumā ar Nacionālo veselības dienestu ir bijuši 
neskaitāmas reizes, kas būtiski apgrūtina ikdienas darba plānošanu un organizēšanu.  

Sabiedrības turpmākā attīstība lielā mērā ir atkarīga arī no valsts politiskās nostājas veselības aprūpes jomā, proti, 
slimnīcu kartējuma jeb līmeņošanas, skaidri nosakot valsts apmaksāto pakalpojumu apmēru un līmeni katrā no 
slimnīcām. 

Neskatoties uz augstāk minēto, Sabiedrības Valde ir izstrādājusi un apstiprinājusi vidējā termiņa stratēģiju 2019.-
2021.gadam, kas skaidri paredz  SLIMNĪCAS turpmākos attīstības virzienus un sasniedzamos rezultātus. Nākamajos 
darbības periodos par prioritāti ir noteikta pakalpojumu pieejamības, pacientu ārstēšanas un aprūpes, kā arī 
apkalpošanas kvalitātes uzlabošana, kļūstot par vadošo reģionālo slimnīcu Latvijā. 

Sabiedrības Valde ir noteikusi šādus galvenos attīstības virzienus turpmākajos periodos: 

• visa Kurzemes reģiona onkoloģisko pacientu ārstēšana, t.sk. krūts onkoloģijas diagnostika un moderna 
ārstēšana, 

• būt vadošajai reģionālajai slimnīcai ķirurģisko pacientu ārstēšanā (nemainīgi augsts ķirurģiski ārstētu pacientu 
skaits, jaunas ārstēšanas metodes, vadošu speciālistu piesaiste no citām slimnīcām un ārzemēm utt.), 

• rehabilitācijas un fizikālās terapijas attīstība  

• radioloģisko izmeklējumu kapacitātes palielināšana un kvalitātes stiprināšana. 

Minēto mērķu sasniegšanai Sabiedrība investēs resursus jaunu speciālistu piesaistē, personāla profesionālajā 
tālākizglītībā, telpu un teritorijas rekonstrukcijā un labiekārtošanā, jaunu medicīnas tehnoloģiju un instrumentu 
iegādē, izmantojot gan ERAF projekta īstenošanai paredzētos līdzekļus, gan SLIMNĪCAS pašu līdzekļus. 2020.gada vidū 
plānots nodot ekspluatācijā ERAF projekta ietvaros uzsākto Slimnīcas telpu pārbuves darbu 1.etapu (būvprojekta 1. un 
3.kārtu), līdz ar to Sabiedrība iegādāsies dažādu aprīkojumu –medicīnas gāzu konsoles, māsu izsaukumu sistēma, 
reversās osmozes ūdens attīrīšanas iekārta hemodialīzes nodaļai, ūdens procedūru ierīces (zemūdens vannas, 
minerālvanas, šarko dušu utt.), mēbeles, funkcionālās gultas, kušetes. Papildus tam plānots turpināt investēt 
medicīnas tehnoloģiju un cita aprīkojuma iegādē (videoendoskopijas iekārtu aprīkojums operāciju vajadzībām, 
kolposkopijas iekārtu kopmplekts, pārvietojamā rentgena iekārta, defibrilācijas ierīce, četras pārvietojamās mākslīgās 
plaušu ventilācijas iekārtas, profesionālā veļas mašīna, LOR iekārtas un instrumento, zemas temperatūras 
sterilizators). Investīcijas paredzētas arī mīkstā inventāra (gultasveļa, pacientu un personāla apģērbs) iegādei.   

Nākošajā periodā turpināsies darbs arī pie SLIMNĪCAS organizatorisko un administratīvo procesu pilnveidošanas -  
iepirkumu, līgumu uzskaites un kontroles sistēmas uzlabošanas, inventāra uzskaites sistēmas sakārtošanas un 
pilnveidošanas Operāciju blokā, kā arī pamatlīdzekļu uzskaites sistēmas pilnveidošanas.  

Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām 

2020. gada sākumā tika apstiprināta Covid-19 esamība un šobrīd tas ir izplatījies visā pasaulē, tajā skaitā Latvijā, 
traucējot uzņēmējdarbībai un ietekmējot ekonomisko attīstību. Sabiedrība pastāvīgi vērtē Covid-19 izplatības ietekmi 
un īsteno pasākumus pacientu un viņu piederīgo, darbinieku drošībai, kā arī nodrošina atbilstošu darba režīmu 
stratēģiski svarīgajās struktūrvienībās. Klientiem sākot ar 26.martu ir samazināta vai pārtraukta plānveida stacionāro 
un ambulatoro pakalpojumu sniegšana. Sabiedrība turpina nodrošināt neatliekamo pakalpojumu nepārtrauktību un 
pieejamību, kā arī Covid-19 pacientu testēšanu un ārstēšanu. Sabiedrības vadība uzskata, ka vīrusa izplatība ir 
nekoriģējošs notikums pēc bilances datuma. Tā kā situācija ir neskaidra un strauji attīstās, šobrīd nav iespējams sniegt 
skaitlisku aplēsi par iespējamo vīrusa izplatības ietekmi uz Sabiedrības finanšu darbības rezultātiem nākotnē, taču 
sagaidāms, ka Covid-19 ietekmē varētu samazināties sniegto pakalpojumu apjoms un pieaugt ražošanas izmaksas, kā 
arī iestāties ekonomikas lejupslīde valstī, kas visbūtiskāk atstātu ietekmi uz debitoriem.  

Citi būtiskie notikumi un apstākļi pēc pārskata gada beigām, kas varētu ietekmēt Sabiedrības finanšu stāvokli, kuri 
varētu būtiski ietekmēt pārskata saturu un kuru rezultātā šajā pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu 
jāpaskaidrošajā finanšu pārskatā, nav notikuši. 
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Risku vadība 

Daļa Sabiedrības risku ir saistīta ar makroekonomisko situāciju valstī un Covid-19 izplatību pasaulē, pieaugošajām 
izejvielu, energoresursu un materiālu cenām, kā arī ekonomisko situāciju pilsētā un iedzīvotāju bezdarba un 
maksātnespējas pieaugumu. Lai samazinātu Sabiedrības risku, liela uzmanība tiek veltīta debitoru parāda dzēšanai un 
pacientu maksājumu disciplīnas uzlabošanai. Iespējami trūkumi sniegto ārstniecības pakalpojumu kvalitātē un 
normatīvo regulējumu atšķirīgais traktējums dažādās instancēs, iepriekšējā pārskata gadā radījuši un arī turpmāk var 
radīt finansiālus zaudējumus tiesvedības ceļā.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Edvīns Striks  Liene Busele Andris Vistiņš 
Valdes priekšsēdētājs  Valdes locekle Valdes loceklis 
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FINANŠU PĀRSKATS 
 

BILANCE 
 
 

2019.gada 

31.decembris

2018.gada 

31.decembris

pielikums

AKTĪVS 71 516 289          63 923 877          

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 53 111 405          51 808 518          

   I.NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI 4.1. 330                      3 292                   

      2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tml. tiesības 330                      3 292                   

   II. PAMATLĪDZEKĻI 4.2. 53 111 075          51 805 226          

      1. Nekustamie īpašumi 46 192 570          47 295 173          

          a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 46 192 570          47 295 173          

      5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 3 746 735            3 841 175            

      6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 154 668               193 203               

      7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 3 017 102            475 675               

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 18 404 884          12 115 359          

   I.KRĀJUMI 1 338 764            1 123 448            

      1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 1 338 764            1 123 448            

   II. Debitori 2 893 323            582 119               

      1. Pircēju un pasūtītāju parādi 1 103 155            505 015               

      4. Citi debitori 1 705 070            71                        

      7. Nākamo periodu izmaksas 85 098                 77 033                 

   IV. NAUDA 14 172 797          10 409 792           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Edvīns Striks  Liene Busele Andris Vistiņš 
Valdes priekšsēdētājs  Valdes locekle Valdes loceklis 

 
 
 

   

Inga Jurjāne   
Galvenā grāmatvede   
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BILANCE (turpinājums)  
  

 

2019.gada 

31.decembris

2018.gada 

31.decembris

pielikums

PASĪVS 71 516 289        63 923 877        

PAŠU KAPITĀLS 41 274 311        39 349 781        

      1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 8 37 063 368        36 963 368        

      5. Rezerves 5 053                5 053                

         f) pārējās rezerves 5 053                5 053                

      6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 2 381 360         1 395 271         

      7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 1 824 530         986 089            

UZKRĀJUMI 125 018            56 018              

      3. Citi uzkrājumi 9 125 018            56 018              

ILGTERMIŅA KREDITORI 19 692 221        19 391 706        

      13. Nākamo periodu ieņēmumi 10 19 692 221        19 391 706        

ĪSTERMIŅA KREDITORI 10 424 739        5 126 372         

      5. No pircējiem saņemtie avansi 4 049 832         876 646            

      6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 210 326            219 061            

      10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 519 420            445 239            

      11. Pārējie kreditori 2 283 597         947 663            

      12. Nākamo periodu ieņēmumi 10 1 007 590         1 139 674         

      14. Uzkrātās saistības 2 353 974         1 498 089          
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 PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 
 

 

 

2019.gads 2018.gads
pielikums

1. Neto apgrozījums 26 792 719      23 341 858      
   b) no citiem pamatdarbības veidiem 11 26 792 719      23 341 858      
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas24 985 024      21 494 454      
3. Bruto peļņa vai zaudējumi 1 807 695        1 847 404        
4. Pārdošanas izmaksas 80 578              78 378              
5. Administrācijas izmaksas 800 602           733 156           
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 1 250 734        296 135           
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 341 284           337 029           
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 11 435              8 887                
   b) citām personām 11 435              8 887                
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa 1 824 530        986 089           
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas 1 824 530        986 089           
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 1 824 530        986 089           
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PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS 
 

 

2019.gada 

31.decembris

2018.gada 

31.decembris

I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

   1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa. 36 963 368        36 963 368        

   3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums. 100 000             

   4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās. 37 063 368        36 963 368        

V. Rezerves

   1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa. 5 053                 5 053                 

   4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās. 5 053                 5 053                 

VI. Nesadalītā peļņa

   1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa. 2 381 360          1 395 271          

   3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums. 1 824 530          986 089             

   4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās. 4 205 890          2 381 360          

VII. Pašu kapitāls

   1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa. 39 349 781        38 363 692        

   3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās. 41 274 311        39 349 781         
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NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS 
 

2019.gads 2018.gads

I. Pamatdarbības naudas plūsma

   1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. 1 824 530         986 089            

Korekcijas:

      a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, 2 385 697         2 169 494         

      b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas, 2 961                11 827              

      c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem), 69 000              78 353-              

      h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas, 53 720              326 902            

      i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. 11 435              8 887                

   2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu 

izmaiņu ietekmes korekcijām. 4 347 343         3 424 846         

Korekcijas:

      a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums, 2 311 204-         133 635-            

      b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums, 215 316-            102 866-            

      c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu 

pieaugums vai samazinājums. 2 040 923         864 721-            

   3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma. 3 861 746         2 323 624         

   4. Izdevumi procentu maksājumiem. 11 435-              8 887-                

   6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. 3 850 311         2 314 737         

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

   3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde. 3 745 265-         1 453 082-         

   9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. 3 745 265-         1 453 082-         

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

   1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem. 100 000            

   3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi. 3 557 959         2 259 711         

   7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. 3 657 959         2 259 711         

V. Pārskata gada neto naudas plūsma 3 763 005         3 121 366         

VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 10 409 792       7 288 426         

VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 14 172 797       10 409 792        
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PIELIKUMS 

 

1. FINANŠU PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS VISPĀRĪGIE PRINCIPI 
 

SIA „LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” finanšu pārskats sagatavots saprotami, atbilstoši Latvijas Republikas likumam 
“Par grāmatvedību”, „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra 
noteikumiem Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” un citiem 
grāmatvedību un gada pārskatus reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru 
priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. 
 
Bilance un pašu kapitāla izmaiņu pārskats sagatavoti pamatojoties uz “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu 
likums” noteikto shēmu. 
 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots pēc apgrozījuma izmaksu metodes. 
 
Naudas plūsmas pārskats sagatavots ar netiešo metodi. 
 
Peļņas vai zaudējumu aprēķina, kā arī naudas plūsmas pārskata sagatavošanai izmantotās shēmas nav mainītas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu. 
 
Sagatavojot bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, 
katram postenim norādīti attiecīgie kārtējā pārskata gada un arī iepriekšējā pārskata gada skaitļi un tie ir salīdzināmi. 
 

2. GRĀMATVEDĪBAS POLITIKAS ATBILSTĪBA PIEŅĒMUMAM, KA SABIEDRĪBA DARBOSIES TURPMĀK 
 
Finanšu pārskats sagatavots atbilstoši šādiem vispārīgajiem principiem: 

• pieņemts, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk; 

• izmantota tā paša grāmatvedības politika un novērtēšanas metodes, kuras izmantotas iepriekšējā pārskata gadā; 

• finanšu pārskatā posteņi atzīsti un novērtēti, izmantojot piesardzības principu, ievērojot šādus nosacījumus: 
- finanšu pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa; 
- ņemtas vērā visas saistības, kā arī paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai 

iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laikposmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskats 
parakstīts; 

- aprēķinātas un ņemtas vērā visas aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai 
pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem; 

• bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumi 
un izdevumi norādīti, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu 
saistītie ieņēmumi un izdevumi norādīti neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma. Izmaksas 
saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos; 

• katra pārskata gada sākumā attiecīgajos bilances posteņos norādītās summas (sākuma atlikumi) atbilst tajos 
pašos bilances posteņos norādītajām summām iepriekšējā pārskata gada beigās (beigu atlikumi); 

• bilances aktīva un pasīva posteņi novērtēti atsevišķi; 

• jebkāds ieskaits starp bilances aktīva un pasīva posteņiem vai peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumu un 
izdevumu posteņiem netiek piemērots; 

• bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas, ņemot vērā saimniecisko darījumu 
saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu. 
 

 

3. GRĀMATVEDĪBAS VISPĀRĪGĀ POLITIKA 
 
Sabiedrība dokumentē un grāmatvedībā konsekventi ievēro grāmatvedības politiku. Grāmatvedības politika izvēlēta, 
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ievērojot šādus nosacījumus: 

• grāmatvedības politika atbilst likumā noteiktajai prasībai, ka finanšu pārskatam jāsniedz patiess un skaidrs 
priekšstats par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un par 
naudas plūsmu; 

• grāmatvedības politika nav pretrunā ar grāmatvedību un gada pārskatus reglamentējošajiem, kā arī citiem 
normatīvajiem aktiem par attiecīgo saimniecisko darījumu, faktu, notikumu vai finanšu pārskata posteņu 
atspoguļošanu, uzskaiti un novērtēšanu. 

 
Sabiedrība maina grāmatvedības politiku tikai tad, ja: 

• ir mainījies normatīvais regulējums; 

• saistībā ar apstākļu maiņu līdzšinējās grāmatvedības politikas piemērošana vairs neatbilst likuma prasībai par 
patiesu un skaidru priekšstatu; 

• grāmatvedības politikas maiņa nodrošina ticamu un atbilstošāku informāciju par attiecīgo saimniecisko darījumu, 
faktu un notikumu vai apstākļu ietekmi uz sabiedrības finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas 
plūsmu. 

 
Pārskata gadā nav veiktas būtiskas izmaiņas grāmatvedības politikā, kā rezultātā finanšu pārskatu nav ietekmējušas 
izmaiņas grāmatvedības politikā.  
 
Grāmatvedības aplēse un tās maiņa: 

• Sabiedrība veic grāmatvedības aplēsi pamatlīdzekļu nolietojuma summas un uzkrājumu summas 
novērtēšanai, un citos izdevumu vai ieņēmumu veidu summu novērtēšanai, kā arī citos 
gadījumos, kad šāda aplēse nepieciešama, lai novērtētu pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai 
bilancē iekļaujamas summas lielumu; 

• Sabiedrība maina grāmatvedības aplēsi, ja turpmāku notikumu ietekmē mainās apstākļi, kas bija par pamatu 
līdzšinējai aplēsei, vai ir iegūta jauna informācija. 

 

Kļūdu labojumi: 

• būtisku kļūdu, kas radusies un atklāta pārskata gadā vai gada pārskata sagatavošanas laikā, labo līdz gada 
pārskata parakstīšanas dienai, koriģējot attiecīgos finanšu pārskata posteņus; 

• ja pārskata gadā vai gada pārskata sagatavošanas laikā atklāta iepriekšējos pārskata gados radusies būtiska kļūda, 
to labo šādi: 

- ciktāl tas iespējams, nosaka kļūdas ietekmi uz attiecīgo iepriekšējo gadu finanšu pārskatu posteņu rādītājiem 
un tās kopējo ietekmi; 

- koriģē kļūdas ietekmētos aktīva, pašu kapitāla, uzkrājumu vai kreditoru posteņu atlikumus bilancē pārskata 
gada sākumā; 

- ciktāl tas iespējams, koriģē pārējos salīdzināmos rādītājus pārskata gada sākumā. 
 
Iespējamās saistības un iespējamie aktīvi: 

• iespējamās saistības, kas varētu rasties konkrēta pagātnes notikuma (piemēram, sniegta galvojuma) sakarā, nav 
iekļautas bilancē; 

• iespējamie aktīvi, kas varētu rasties konkrēta pagātnes sakarā, nav iekļauti bilancē. 
 
Finansiālā atbalsta (finanšu palīdzības) novērtēšana un norādīšana: 

• no valsts vai pašvaldības budžeta tiešā naudas maksājuma veidā saņemto finanšu palīdzību – subsīdiju izdevumu 
(zaudējumu) segšanai vai dotāciju noteiktu valsts vai pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – un finansiālo 
atbalstu, kas izpaužas kā nodokļu (arī valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu) parādu vai citu sabiedrības 
parādu valsts vai pašvaldības budžetam daļēja vai pilnīga norakstīšana, iekļauti ieņēmumos tajā pārskata gadā, 
kurā saņemta finanšu palīdzība vai finansiālais atbalsts; 

• no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas un institūcijas saņemtu 
finanšu palīdzību, kas izpaužas kā tiešais naudas maksājums, norādīti bilances postenī "Nākamo periodu 
ieņēmumi" attiecīgi ilgtermiņa vai īstermiņa kreditoru sastāvā, ja saskaņā ar vismaz vienu no šīs finanšu palīdzības 
devēja noteiktajiem nosacījumiem: 
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-  nauda paredzēta ilgtermiņa ieguldījumu objekta iegādei, izveidošanai vai būvniecībai; 
- nauda tiks izlietota tikai nākamajā pārskata gadā (tā paredzēta noteiktu nākamā pārskata gada kārtējo 

izdevumu segšanai vai funkciju izpildes nodrošināšanai); 
- ja nosacījums netiks izpildīts, nauda nākamajos gados būs jāatmaksā. 

• bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" norādīts arī saskaņā ar apstiprināto finansēšanas kārtību – Eiropas 
Savienības finansējums, kas izpaužas kā izdevumu atmaksa pēc ilgtermiņa ieguldījumu objekta iegādes, 
izveidošanas vai būvniecības projekta pabeigšanas vai pakāpeniski ilgtermiņa projekta īstenošanas gaitā, – 
pamatojoties uz iesniegtajiem finansējuma atmaksas pieprasījumiem atbilstoši saņemtajām summām; 

• bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" norādītās saņemtās finanšu palīdzības vai citā veidā saņemtā 
finansiālā atbalsta summas tiek iekļautas attiecīgo pārskata gadu ieņēmumos; 

• pārskata gada ieņēmumos iekļautās summas norādītas peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī "Pārējie 
saimnieciskās darbības ieņēmumi" vai citā ieņēmumu postenī, ja tas precīzāk atbilst saņemtā finansiālā atbalsta 
būtībai; 

• ja kreditors pilnībā atsakās no sava prasījuma vai atsakās no sava prasījuma noteiktas daļas (turpmāk – kreditora 
parāda samazināšana) un kreditora parāda samazinājuma summa nav saistīta ar kreditora mērķi šo summu 
ieguldīt sabiedrības pamatkapitālā, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu, tad kreditora parāda samazinājums 
tiek uzskatīts kā dāvinājums un tas atzīsts kā ieņēmumi peļņas vai zaudējumu aprēķinā attiecīgajā pārskata gadā. 

 

4. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 

Ilgtermiņa ieguldījumi novērtēti atbilstoši to sākotnējai vērtībai, tas ir, iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai: 

• iegādes izmaksas aprēķinātas, pirkšanas cenai pieskaitot izdevumus, kas saistīti ar iegādāto objektu līdz brīdim, 
kad to nodod ekspluatācijā. Pirkšanas cena ir naudā vai tās ekvivalentos samaksātā summa vai aktīva iegādei 
nodotās atlīdzības patiesā vērtība laikā, kad aktīvs tika iegādāts vai radīts; 

• ražošanas pašizmaksa aprēķināta, saskaitot izejvielu un materiālu izmaksas un citus izdevumus, kas tieši saistīti 
ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā iekļautas arī tādu izmaksu daļas, kas netieši saistītas 
ar objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laika posmu. 

Ja ilgtermiņa ieguldījumu objekta vērtība bilances datumā ir zemāka par to vērtību, kāda aprēķināta saskaņā ar 
iepriekšējā rindkopā minētajiem  nosacījumiem, un sagaidāms, ka vērtības samazinājums būs ilgstošs, attiecīgais objekts 
vērtējams atbilstoši zemākajai vērtībai. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem arī var piemērot vērtības samazināšanu, tos 
novērtējot atbilstoši zemākajai vērtībai bilances datumā. 

Objekta novērtēšanu atbilstoši iepriekšējo rindkopu nosacījumiem tikusi  pārtraukta, ja vērtības samazināšanai vairs 
nav pamata. 

4.1. Nemateriālie ieguldījumi 

Nemateriālie aktīvi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, kura tiek amortizēta aktīvu lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot 
lineāro metodi. Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka nemateriālo aktīvu bilances vērtība varētu būt 
neatgūstama, attiecīgo nemateriālo aktīvu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Zaudējumi  
vērtības samazināšanās rezultātā tiek atzīti, ja nemateriālo aktīvu bilances vērtība pārsniedz to atgūstamo summu. 

Nemateriālie ieguldījumi

A

t

t

ī

s

Koncesijas, patenti, 

licences, preču 

zīmes un tml. 

tiesības

Iegādes izmaksas (pašizmaksa, patiesā vērtība) pārskata gada sākumā 204 729                

Vērtības palielinājumi                             - 

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā,

Iegādes izmaksas (pašizmaksa, patiesā vērtība) pārskata gada beigās                  204 729 

Vērtības samazinājuma korekciju kopsumma pārskata gada sākumā                  201 437 

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas,                      2 962 

Vērtības samazinājuma korekciju kopsumma (atsavināšana, likvidācija vai pārvietošana)                             - 

Vērtības samazinājuma korekciju kopsumma pārskata gada beigās                  204 399   
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4.2. Pamatlīdzekļi 

Par pamatlīdzekli uzskata katru atsevišķu kustamu vai nekustamu ķermenisku lietu, kuru lietošanas termiņš ir ilgāks 
par vienu gadu, kuru iegādes mērķis nav to pārdošana, kuru vērtība pārsniedz 150 eiro par vienību un kuri funkcionē 
patstāvīgi. Saimnieciskajā darbībā tie pakāpeniski nolietojas un zaudē savu vērtību, šo vērtības samazinājumu ik pa 
daļām iekļauj saimnieciskās darbības izmaksās. Nekustamā īpašuma vērtība ir uzrādīta iegādes vērtībā, atņemot 
uzkrāto nolietojumu, bet neņemot vērā vērtības iespējamo  samazinājumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma tirgus 
tendencēm. 

Pamatlīdzekļi bilancē uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu. Zemei 
nolietojums netiek aprēķināts. Nolietojums tiek aprēķināts šādā aktīva lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro 
metodi: 

Ēkas, būves 

Inženierkomunikāciju tīkli, sistēmas 

Lifti 

- 81 gads 

- 25 gadi 

- 25 gadi 

Tehnoloģiskās iekārtas, aparatūra 

Medicīnas instrumenti, iekārtu piederumi un aprīkojums 

- 10 gadi 

- 2 – 8 gadi 

Pārējie pamatlīdzekļi - 5 gadi 

Skaitļošanas iekārtas un to aprīkojums - 3 gadi 

Transporta līdzekļi - 5 gadi 

 

Nolietojumu aprēķina, sākot ar nākamo mēnesi pēc pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā vai iesaistīšanas 
saimnieciskajā darbībā. Katrai pamatlīdzekļa daļai, kuras izmaksas ir būtiskas attiecībā pret šī pamatlīdzekļa kopējām 
izmaksām, nolietojumu aprēķina atsevišķi. Ja uzņēmums atsevišķi nolieto dažas pamatlīdzekļa daļas, tas atsevišķi 
nolieto arī atlikušās šī paša pamatlīdzekļa daļas. Atlikumu veido tās pamatlīdzekļa daļas, kas atsevišķi nav svarīgas. 
Atlikušo daļu nolietojumu aprēķina, izmantojot tuvināšanas metodes, lai patiesi atspoguļotu to lietderīgās lietošanas 
laiku. 

Pamatlīdzekļu objektu uzskaites vērtības atzīšanu pārtrauc, ja tas tiek atsavināts vai gadījumā, kad no aktīva turpmākās 
lietošanas nākotnē nav gaidāmi nekādi saimnieciskie labumi. Jebkāda peļņa vai zaudējumi, kas radušies pamatlīdzekļu 
objekta atzīšanas pārtraukšanas rezultātā (ko aprēķina kā starpību starp neto ieņēmumiem no atsavināšanas un 
pamatlīdzekļa bilances vērtību), tiek atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā periodā, kad notikusi pamatlīdzekļa 
atzīšanas pārtraukšana. 

Nepabeigtā celtniecība atspoguļo pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas, un tā tiek 
uzskaitīta sākotnējā vērtībā. Sākotnējā vērtībā ietilpst celtniecības izmaksas un citas tiešās izmaksas. Nepabeigtajai 
celtniecībai nolietojums netiek aprēķināts, kamēr attiecīgie aktīvi nav pabeigti un nodoti ekspluatācijā.  

Par piešķirto finansējumu izveidoto aktīvu finanšu nolietojums tiek atzīts ar nākamo mēnesi pēc izveidotā aktīva 
ekspluatācijā pieņemšanas brīža. 
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Iegādes izmaksas (pašizmaksa, patiesā vērtība) pārskata gada sākumā      56 204 411      11 967 734      1 926 633                 475 675 

Vērtības palielinājumi               9 053        1 002 478           54 962              2 552 946 

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā, -           33 311 -         288 365 -         62 654 

Pārvietošana uz citu posteni pārskata gadā -         617 670             20 332           37 425 

Iegādes izmaksas (pašizmaksa, patiesā vērtība) pārskata gada beigās      55 562 483      12 702 179      1 956 366              3 028 621 

Vērtības samazinājuma korekciju kopsumma pārskata gada sākumā        8 474 366        8 094 220      1 733 430 

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas,        1 034 397        1 122 569           98 474 

Vērtības samazinājuma korekciju kopsumma (atsavināšana, likvidācija vai

pārvietošana) -         138 850 -         905 346 -         30 206                   11 519 

Vērtības samazinājuma korekciju kopsumma pārskata gada beigās        9 369 913        8 955 444      1 801 698                   11 519 

Izslēdzot, atsavinot vai likvidējot ilgtermiņa ieguldījumu objektu, savstarpēji ieskaita ar minētā objekta izslēgšanu 
saistītos ieņēmumus un izmaksas. Peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādīta neto vērtība — peļņa vai zaudējumi no 
ilgtermiņa ieguldījumu objekta atsavināšanas, kuru aprēķināta kā starpība starp izslēgtā objekta bilances vērtību un tā 
atsavināšanas vai likvidācijas ieņēmumiem un izdevumiem. 
 
Pārskata gadā izslēgto, atsavināto vai likvidēto ilgtermiņa ieguldījuma objektu saistītie bruto ieņēmumi un bruto 
izmaksas, kuru izlēgšanas, atsavināšanas vai likvidācijas neto vērtības iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā: 
 

Izslēgtie, atsavinātie vai likvidētie ilgtermiņa ieguldījuma objekti

 Bilances 

vērtība 

izslēgšanas 

brīdī (bruto) 

Atsavnāšanas 

ieņēmumi 

(bruto)

Peļņa vai 

zaudējumi no 

objekta 

atsavināšanas 

(neto)

Zemesgabali, ēkas un inženierbūves           22 002 -              22 002 

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces           31 647 -              31 647 

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs                  71 -                    71 

kopā:           53 720                        - -              53 720 

 

5. KRĀJUMI 

Krājumi sākotnēji tiek novērtēti atbilstīgi to iegādes izmaksām. Izlietoto krājumu vērtība noteikta pēc FIFO metodes, 
t.i. “pirmais iekšā – pirmais ārā”. Nepieciešamības gadījumā, novecojošo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība 
tiek norakstīta. Lai kontrolētu inventāra saglabāšanu struktūrvienībās, to nododot ekspluatācijā, tiek norakstīta 
vērtības nolietošana 100% apmērā un saglabāta inventāra operatīvā uzskaite. 

Ja, lietojot norādīto uzskaites metodi, krājumiem izveidojas vērtība, kas būtiski atšķiras no tirgus cenas bilances 
datumā, starpība par katru attiecīgo krājuma posteni paskaidrota pielikumā. 

6. DEBITORI  

Debitoru un kreditoru parādu atlikumi bilancē parādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem 
grāmatvedības reģistros, un tie ir saskaņoti ar pašu debitoru un kreditoru uzskaites datiem bilances datumā. Strīda 
gadījumos atlikumi bilancē uzrādīti atbilstoši grāmatvedības datiem. Debitoru parādiem, kuru saņemšana tiek 
apšaubīta, apšaubāmās summas apmērā veidoti uzkrājumi nedrošiem parādiem. Debitoru parādu atlikumi bilancē 



SIA „LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” GADA PĀRSKATS [2019]  

 

21 
 

parādīti neto vērtībā, kas aprēķināta, no šo parādu uzskaites vērtības atbilstoši grāmatvedības datiem atskaitot 
nedrošiem parādiem izveidoto uzkrājumu atlikumus.  

7. NAUDA 

Uzņēmuma funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība – eiro (EUR).  

Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti eiro pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma 
veikšanas dienā. Monetārie aktīvi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti eiro pēc Latvijas Bankas 
noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā. Valūtu kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās vai, atspoguļojot 
aktīvu un saistību posteņus, lietojot valūtas kursus, kuri atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas 
kursiem, tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā. 

Valūta Kurss 

SEK 10.4468 

CZK 25.4080 

USD 1.1234 

NOK 9.8638 

8. PAŠU KAPITĀLS  

Pašu kapitāls bilancē parādīts pa sastāvdaļām. Sabiedrības daļu kapitāls ir EUR 37 063 368 un to veido 37 063 368 daļas. 
Vienas kapitāldaļas nominālvērtība ir 1 eiro. Sabiedrības kapitāla daļas sadalās šādi: 

         31.12.2019          31.12.2018 

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija 36 963 368 36 963 368 

Rīgas Stradiņa universitāte 100 000  

KOPĀ: 37 063 368 36 963 368 

9. UZKRĀJUMI 

Uzkrājumus Sabiedrība veido tikai tad, ja ir ievēroti abi šie nosacījumi (turpmāk – uzkrājumu atzīšanas nosacījumi): 

• Sabiedrībai saistībā ar konkrētu pagātnes notikumu ir pašreizējs pienākums nākamajos pārskata gados 
izdarīt par labu citai personai zināmas darbības (turpmāk – pienākums), kuru pamats ir tiesību akts, līgums 
vai prakses radīts pienākums. Uzkrājumi tiesvedībām izveidoti pamatojoties uz iesniegtajām prasībām tiesās 
pret Sabiedrību, kopējo prasījumu summu apmērā; 

• sagaidāms, ka pienākuma izpildei būs nepieciešama saimnieciskos labumus ietverošu resursu aizplūde un 
sabiedrība spēj ticami novērtēt  (aplēst) pienākuma izpildei nepieciešamo summu. 

 
Uzkrājumi novērtēti saskaņā ar grāmatvedības aplēsi par summu, ko Sabiedrība pamatoti maksātu, ja izpildītu 
pienākumu bilances datumā pašu spēkiem vai ja šajā datumā nodotu šā pienākuma izpildi trešajai personai. Uzkrājumi 
pārskatīti pārskata katrā bilances datumā. Ja turpmāku notikumu ietekmē mainās apstākļi, kas bija par pamatu 
līdzšinējam uzkrājumu novērtējumam, vai ir iegūta jauna informācija, sabiedrība maina grāmatvedības aplēsi un 
koriģē (palielina vai samazina) attiecīgo uzkrājumu summu. Ja vairs netiek izpildīti attiecīgo uzkrājumu atzīšanas 
nosacījumi, tos izslēdz. Uzkrājumi veidoti, iekļaujot aplēstās summas peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā izmaksas vienā 
pārskata gadā vai pakāpeniski vairākos pārskata gados (atkarībā no konkrēto uzkrājumu būtības). Uzkrājumu summas 
samazinājumu vai konkrētu uzkrājumu izslēgšanu norādīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā ieņēmumus vai kā 
attiecīgo izmaksu samazinājumu.  
 

file://///ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums%23p145.4
file://///ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums%23p28
file://///ta/id/193573-dzivojamo-maju-parvaldisanas-likums
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Uzkrājumu veids Saistību rašanās vai 

segšanas laiks

Atlīdzināšanas 

summa

Pasīva postenis, kurā 

šī summa iekļauta

Uzkrājumi medikamentiem un medicīnas 

palīgmateriāliem 2019.gads 81 000                 Citi uzkrājumi

Uzkrājumi paredzētiem tiesvedības izdevumiem 2013.gads 44 018                 Citi uzkrājumi

125 018               

 

10. KREDITORI 

Ilgtermiņa kreditoru parādu posteņos ietvertas tās saistību summas, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par 12 
mēnešiem pēc attiecīgā pārskata gada beigām un kuras radušās, lai finansētu ilgtermiņa ieguldījumus un apgrozāmos 
līdzekļus vai lai segtu saistības, un kuras nav ietveramas īstermiņa kreditoru posteņos. 

Īstermiņa kreditoru posteņos ietvertas summas, kuras nomaksājamas tuvāko 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada 
beigām, un citas saistības, kas rodas uzņēmuma parastajā darbības ciklā. 

Bilances postenī “Nākamo periodu ieņēmumi” atlikumu veido no ES struktūrfondiem saņemtais finansējums par 
projektu realizēšanu. Tas tiks norakstīts ieņēmumos vairākos pārskata periodos proporcionāli iekļautajam pamatlīdzekļu 
nolietojumam par attiecīgi realizētajiem projektiem.  

Pārskata gada ieņēmumos iekļautās summas norāda peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī „Neto apgrozījums” sadaļā 
“Citi ieņēmumi”. 

Nākamo periodu ieņēmumi tiek atzīti ar brīdi, kad no finansētāja ir akceptēti un saņemti līdzfinansējuma maksājumi pēc 
attiecīgā projekta daļas pabeigšanas. Ieņēmumi tiek atzīti lineāri līdz izveidotā aktīva finanšu grāmatvedībā atzītā 
kalpošanas laika beigām. 

 2019 2018 

Nākamo periodu ieņēmumi līdz 5 gadiem   4 242 338     4 841 905 

Nākamo periodu ieņēmumi pēc 5 gadiem   16 457 473    15 689 475 

  KOPĀ  20 699 811    20 531 380 

Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības ir  atzītas kā aprēķinātās atvaļinājumu izmaksas.  Tās kā saistības tiek atzītas 
tikai tad, ja iespējamība, ka līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek 
atzīti, bet tiek atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz 
Uzņēmumam, ir pietiekami pamatota. 

 

11. NETO APGROZĪJUMS (NACE KODS 86.10) 

Neto apgrozījums ir Sabiedrības gada laikā Latvijas Republikā sniegto pakalpojumu kopsumma. Ieņēmumi no 
pakalpojumiem tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi sniegti. Ieņēmumi atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju 
Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to iespējams pamatoti noteikt, atskaitot pievienotās 
vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās atlaides. Ieņēmumi no medicīnas pakalpojumiem un attiecīgās izmaksas 
atzīstamas, ņemot vērā to, kādā izpildes pakāpē bilances datumā ir attiecīgais darījums. Ja ar pakalpojumu  saistītā 
darījuma iznākums nevar tikt pamatoti novērtēts, ieņēmumi tiek atzīti tikai tik lielā apmērā, kādā atgūstamas atzītās 
izmaksas. 

Lielāko daļu Sabiedrības neto apgrozījuma nodrošina noslēgtie līgumumi ar Nacionālo veselības dienestu: 
1. 2019.gada 13.jūnija līgums Nr.1-2085-2019 „Par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un 

apmaksu” (spēkā līdz 31.12.2024.). 
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2. 2019.gada 18.janvāra līgums Nr.1-192-2019 „Par sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu un apmaksu” (spēkā līdz 31.12.2021.).  

Pārskata gadā citi ieņēmumi ietver ieņēmumus par klīniskajiem pētījumiem 46,6 tūkstošus eiro, Latvijas Universitātes 
un Rīgas Stradiņa Universitātes finansējumu par rezidentu apmācību 287 tūkstošus eiro,  931 tūkstoti eiro ieņēmumi 
no dotācijām u.c. 

 

Uzņēmējdarbības segments 2019 
 

2018 

Ieņēmumi par stacionārās palīdzības sniegšanu 17 775 463 14 789 165 

Ieņēmumi par sekundārās ambulatorās palīdzības sniegšanu 5 532 486 4 884 568 

Ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 1 431 366 1 383 329 

Pārējie ieņēmumi par medicīniskajiem maksas pakalpojumiem 133 368 118 368 

Ieņēmumi par zobārstniecības pakalpojumiem 423 514 399 163 

Ieņēmumi par telpu un zemes nomu 113 045 117 525 

Citi ieņēmumi 1 383 477 1 649 740 

KOPĀ: 26 792 719 23 341 858 

12. CITA INFORMĀCIJA 

12.1. ATLĪDZĪBAS KOPSUMMAS PĀRSKATA GADĀ SABIEDRĪBAS ZVĒRINĀTAM REVIDENTAM  

 31.12.2019 31.12.2018 

Gada pārskata revīzijas izdevumi                                                                             KOPĀ: 6 776 6 776 

12.2. PRIEKŠLIKUMI PAR PEĻŅAS SADALI VAI ZAUDĒJUMU SEGŠANU 

Sabiedrības valde ierosina 2019.gada peļņu atstāt Sabiedrības rīcībā, saimnieciskās darbības nodrošināšanai, 
ilgtspējīgai attīstībai, pakalpojumu pieejamības uzlabošanai  un konkurences saglabāšanai, t.i. kapitālieguldījumu 
finansēšanai, ievērojot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”  stratēģijā 2019.-
2021.gadam noteiktos mērķus.  

12.3. VIDĒJAIS DARBINIEKU SKAITS UN PERSONĀLA IZMAKSAS 

Vidējais 

darbinieku 

skaits

 Atlīdzība par 

darbu 

Pensijas no 

sabiedrības 

līdzekļiem

VSAO 

iemaksas

Pārējās sociālās 

nodrošināšanas 

izmaksas

Valdes locekļi 3                   255 039           61 439          

Pārējie darbinieki 879               12 200 954      2 914 243     12 379                   

882               12 455 993      -                       2 975 682     12 379                    

  

Sabiedrībā vidējais darbinieku skaits pārskata periodā ir 882 strādājošie. No kopējā darbinieku skaita 133 ir ārsti, 342 
vidējais medicīnas personāls, 220 jaunākais medicīnas personāls un 187 pārējais personāls. 
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12.4. FINANŠU PALĪDZĪBA 
Sabiedrība iepriekšējos periodos ir sekmīgi realizējusi un turpina īstenot infrastruktūras attīstības projektus, saņemot 
finanšu palīdzību no vairākiem finanšu instrumentiem:  

Nr. Projekts/finansējuma avots 2017 2018 2019 KOPĀ 

1 
Liepājas centrālās slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības 
sniegšanas uzlabošana 2005.gads – 2006.gads       0 

1.1. ERAF finansējums       364255 

1.2. Valsts budžets       140864 

2 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas kvalitātes uzlabošana 
SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", veicot energoefektivitātes pasākumus 
2007.gads – 2008.gads       0 

2.1. ERAF finansējums       1280585 

2.2. Valsts budžets       426904 

3 

Onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu attīstība SIA „Liepājas 
reģionālā slimnīca”, veicot infrastruktūras sakārtošanu un medicīnisko 
ierīču iegādi 2008.gads – 2011.gads       0 

3.1. ERAF finansējums       1894409 

3.2. Valsts budžets       334308 

3.3. LRS budžets       10760 

4 

Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA “Liepājas 
reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības pakalpojumu kvalitāti un 
paaugstinot izmaksu efektivitāti 2009.gads – 2013.gads       0 

4.1. ERAF finansējums       5935167 

4.2. Valsts budžets       922395 

4.3. Pašvaldības budžets       124988 

4.4. LRS budžets       479754 

5 

Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA “Liepājas 
reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības pakalpojumu kvalitāti un 
paaugstinot izmaksu efektivitāti, 2.kārta 2008.gads- 2014.gads       0 

5.1. ERAF finansējums       11109709 

5.2. Valsts budžets       763867 

5.3. Pašvaldības budžets       923039 

5.4. LRS budžets(attiecināmās)       1564 

5.5. LRS budžets(neattiecināmās)       1257158 

6 

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Liepājas 
reģionālās slimnīcas galvenajā korpusā, Slimnīcas iela 25, Liepāja 
2014.gads       0 

6.1. KPFI finansējums       679037 

6.2. LRS budžets       564461 

Nepabeigtie projekti         

7 
Infrastruktūras attīstība SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", uzlabojot 
kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamību un kvalitāti Kurzemē 2017.gads – 2019.gads       0 

7.1. ERAF finansējums 250845 666756 154275 1071876 

7.2. Valsts budžets 26560 70598 16335 113493 
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8 
Tehnoloģiju iegāde SIA ''Kuldīgas slimnīca'' un SIA ''Liepājas reģionālā 
slimnīca'', uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un 
kvalitāti Kurzemes iedzīvotājiem 2019.gads       0 

8.1. ERAF finansējums 0 0 124576 124576 

8.2. Valsts budžets 0 0 13190 13190 

9 
Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana SIA 
“Saldus medicīnas centrs” 2019.gads       0 

9.1. ERAF finansējums 0 0 24666 24666 

9.2. Valsts budžets 0 0 2612 2612 

10 
Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana SIA 
"Priekules slimnīca"ietekmes teritorijā" 2019.gads       0 

10.1. ERAF finansējums 0 0 8222 8222 

10.2. Valsts budžets 0 0 871 871 

  KOPĀ 277405 737354 344746 28572729 

 
Sabiedrība iepriekšējos periodos ir sekmīgi realizējusi cilvēkresursu piesaistes programmu veselības aprūpei Liepājā, 
saņemot finanšu palīdzību  no Liepājas pilsētas pašvaldības: 
 

Programma 
2009-2019 

gadam kopā 

Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā  423 175 

t.sk. Liepājas pašvaldība 423 175 

  
12.5. LĪGUMI NĀKOTNES IEŅĒMUMU NODROŠINĀŠANAI  
Tā kā lielāko daļu Sabiedrības neto apgrozījuma nodrošina noslēgtie līgumumi ar Nacionālo veselības dienestu, tad 
nākotnes ieņēmumi tiek nodrošināti ar šādiem noslēgtiem līgumiem: 

1. 2019.gada 13.jūnija līgums Nr.1-2085-2019 „Par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un 
apmaksu” (spēkā līdz 31.12.2024.). 

2. 2019.gada 18.janvāra līgums Nr.1-192-2019 „Par sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu un apmaksu” (spēkā līdz 31.12.2021.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Edvīns Striks  Liene Busele Andris Vistiņš 
Valdes priekšsēdētājs  Valdes locekle Valdes loceklis 

 
 

   

Inga Jurjāne   
Galvenā grāmatvede   

 


