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Kapitāla daļu turētājs un kapitāla daļu turētāja pārstāvis 

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Slimnīca vai Sabiedrība) ir Latvijas Republikas 

Veselības ministrijas pārraudzībā esoša valsts kapitālsabiedrība. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 286 „Veselības ministrijas 

nolikums” 25.1.punktu Veselības ministrija ir Slimnīcas valsts kapitāla daļu turētājs. Atbilstoši Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta noteikumiem (šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja 

lēmumus pieņem valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Daina Mūrmane-Umbraško - Veselības ministrijas valsts sekretārs). 

Darbības veids 

Slimnīcas galvenie darbības veidi ir: cilvēku veselības aizsardzība, slimnīcu darbība, ārstu prakse, zobārstu prakse, 

pieaugušo izglītība, zinātnisko pētījumu un eksperimentu veikšana, pārējā darbība cilvēku veselības aizsardzības jomā. 

NACE 2 86.10 – slimnīcu darbība. 

Īss Sabiedrības starpperioda darbības apraksts 

Slimnīca ir viena no lielākajām daudzprofilu Slimnīcām, kura sniedz Latvijas iedzīvotājiem un ārvalstu pilsoņiem to 

uzturēšanās laikā Latvijā augsti kvalificētu, terciārā līmeņa, specializēto medicīnisko palīdzību un aprūpi stacionārā un 

dienas stacionārā, kā arī piedāvā plašu diagnostisko un ambulatoro pakalpojumu klāstu, neatliekamo medicīnisko 

palīdzību un observāciju.  

2020.gada 10.februārī darbu uzsāk Valdes priekšsēdētājs Rinalds Muciņš. 

No 2020.gada 10.februāra darbu uzsāk Slimnīcas padome trīs cilvēku sastāvā – Juris Lapše, Reinis Ceplis un Renaldas 

Jurkevičius. 

 

Mērķtiecīga darba rezultātā, Slimnīca 2020.gada I.ceturksnī sasniedza optimālus rezultatīvos rādītājus:  

 

Rādītājs 2020 I.cet. 2019 I.cet. 
Novirze pret 

2019.gadu 

1. Vidējais gultu skaits stacionārā 843 829 14 

2. Stacionārā ārstēto pacientu skaits 11 713 11 919 -206 

3. Gultasdienu skaits 61 898 64 363 -2 465 

4. Vidējais ārstēšanas ilgums (dienās) 5.28 5.40 -0.12 

5. Gultu noslodze (%) 80.69 86.24 -5.55 

6. Operāciju skaits  14 307 14 774 -467 

6.1. Operāciju skaits stacionārā 9 770 9 127 643 

6.2. Operāciju skaits dienas stacionāros 4 537 5 647 -1 110 

7. Kopējais ambulatoro apmeklējumu skaits 71 669 62 174 9 495 

7.1.Valsts apmaksātās pieņemšanas 60 869 50 896 9 973 

7.2. Maksas pieņemšanas 10 800 11 278 -478 

 

Kvalitatīva un pacientiem droša aprūpes procesa nodrošināšanai, aprūpes procesu efektīvai pārraudzībai Slimnīcā, 

2020.gada I ceturksnī turpinājusies iepriekš uzsākto procesu virzība, pārraudzība un rezultātu izvērtēšana.  Apkopojot 

starpperioda izpildes un Slimnīcas darbības kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus, secinām, ka kopumā periods noslēdzies 

ar optimāliem rezultātiem ārstniecības un aprūpes pakalpojumu jomā. 

2020.gada I.ceturksnī Slimnīca nodrošināja līgumu ar Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – NVD) izpildi, stacionāros 

valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus izpildot 96,6% apmērā un ambulatoros valsts apmaksātos veselības 

aprūpes pakalpojumus – 98,5% apmērā. 

Salīdzinot ar 2019.gada I ceturksni, pārskata periodā vidējais gultu skaits ir pieaudzis par 14 gultām. Izvērtējot kopējo 

ārstēto pacientu skaitu stacionārā un ambulatorā sadaļā, secinām: 
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- Slimnīcā kopā 2020.gada I ceturksnī ir ārstēts par 206 mazāks pacientu skaits. 

- Stacionārā ārstēto pacientu plāns DRG programmā izpildīts par   96,9 %, “iezīmētie” pakalpojumi izpildīti par  97,2%. 

- Saistībā ar to, ka slimnīcā ir jauns lineārais paātrinātājs, šī gada I ceturksnī lielāks to onkoloģisko pacientu skaits, kas 

ir saņēmuši staru terapiju - ambulatori 3 352 pacienti, t.i. par 701 jeb 26% vairāk nekā 2019.gada 1.ceturksnī un 

stacionārā - 101 pacients, kas ir par 13 jeb 15% vairāk nekā 2019.gada 1.ceturksnī.  

No 2020.gada 13.marta ir būtiski mainījusies situācija veselības aprūpē pasaulē, saistībā ar izsludināto koronovīrusa 

(Covid-19) pandēmiju.  

- Slimnīca, pamatojoties uz kapitāldaļu turētāja uzdevumiem un valsts noteikto, ir ierobežojusi ambulatoro un 

stacionāro pakalpojumu sniegšanu, pilnībā pārorganizējusi darbu klīnikās tā, lai nodrošinātu epidemioloģisko drošību 

ikvienam pacientam. Slimnīca strādā gatavības režīmā, lai nepieciešamības gadījumā, palielinoties COVID 19 

pacientu plūsmai,  varētu nodrošināt ārstēšanu.  

- Ir veiktas izmaiņas personāla plānošanā, ikdienā tiek sekots struktūrvienību noslodzei un attiecīgi koriģēts ārstēšanas 

un aprūpes nodrošināšanai nepieciešamais personāla skaits. Ņemot vērā faktu, ka Slimnīca sniedz akūto palīdzību 

24/7 režīmā un akūto pacientu uzņemšana netika pārtraukta – daļa darbinieku, kas strādāja dienas posteņos tika 

pārvirzīta darbā dežūrposteņos un Neatliekamās medicīnās centrā. Sākoties ārkārtas situācijai būtiski palielinājās 

darbineiku prombūtņu skaits (darba nespēja un ikgadējie atvaļinājumi). Sākoties ārkārtas situācijai tiek pieņemts 

lēmums nodrošināt gatavības režīmu, tāpēc pieņemot lēmumu par ārstniecības personu atvaļinājumu apstiprināšanu 

tiek paredzēta iespēja darbiniekus atsaukt no atvaļinājuma pēc tiešā vadītāja aicinājuma, ja epidemioloģiskā situācija 

spēji saasinās un Slimnīcā strauji palielinās pacientu skaits. 

- Slimnīca strādā karantīnas režīmā stingri ievērojot personāla individuālo aizsardzību, lai, nepieciešamības gadījumā, 

varētu nodrošināt pacientus ar COVID-19 ārstēšanu. Slimnīcas vadība izstrādā gatavības režīma plānu Slimnīcas 

darba pārorganizācijai modelējot dažādus iespējamos epidemioloģiskās stiuācijas attīstības scenārijus un paredzot 

katram scenārijam atbilstošas darba organizācijas izmaiņas un pacientu plūsmas izmaiņas.Uzsākot  realizēt šo 

koncepciju tiek izveidota 80. Karantīnas nodaļa, kurā tiek ievietoti pacienti ar aizdomām par COVID-19 saslimšanu 

līdz analīžu rezultātu saņemšanas brīdim un lēmuma pieņemšanai par pacienta turpmāko ārstēšanas procesu Slimnīcā 

vai pacienta pārvešanu uz ārstniecības iestādi. 

Ņemot vērā būtisko ar Covid – 19 krīzi saistīto nenoteiktību, šobrīd nav iespējams ticami aplēst tās pilnu ietekmi uz 

Slimnīcas finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem.  

Bez veselības aprūpes pakalpojumiem Slimnīca veic arī zinātniski pētniecisko darbu, nodrošina jauno speciālistu 

apmācību un attīsta inovatīvus risinājumus veselības aprūpes jomā. Slimnīca ir Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas 

Universitātes līdzdiploma un pēcdiploma apmācību iestāde.  

Lai pilnveidotu pacientu ārstēšanas un aprūpes kvalitāti Slimnīcas ārstniecības personāls regulāri un aktīvi piedalās 

metodiskajā, zinātniskajā un pētnieciskajā darbā, pilnveido profesionālo zināšanu līmeni un prasmes, daloties pieredzē 

un izglītojoties nacionālā līmeņa un starptautiskos projektos un pasākumos.  

Slimnīcā tiek veikti komerciālie klīniskie pētījumi gandrīz visās slimnīcā sniegto veselības aprūpes pakalpojumu 

specialitātēs, no kuriem galvenie virzieni ir kardioloģija, onkoloģija, endokrinoloģija, pulmonoloģija, gastroenteroloģija, 

uroloģija, angioķirurģija, reimatoloģija, neiroloģija un oftalmoloģija. 

2020.gada I.ceturksnī slimnīcā uzsākti 7 jauni klīniskie pētījumi. Kopā ar iepriekš uzsāktajiem, Slimnīcā norisinās 146 I-

III fāzes zāļu un medicīnas ierīču klīniskie pētījumi. 
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Personāls   

Cilvēkresursu nodrošinājums joprojām ir uzskatāms par vienu no Slimnīcas izaicinājumiem – gan dēļ ārstniecības personu 

trūkuma darba tirgū, gan dēļ Slimnīcas piedāvātā atalgojuma nespējas konkurēt ar privāto sektoru, gan dēļ darba 

intensitātes, sarežģītības, apjoma un smaguma. 2020.gada I ceturksnī Slimnīcā strādā ap 3 116 darbinieku. 

2020.gada I.ceturksnī Slimnīcā ir bijusi pozitīva dinamika attiecībā uz pieņemto un atbrīvoto darbinieku proporciju – 

Slimnīcā kopā ir pieņemti 170 jauni darbinieki, bet atbrīvoti 135 darbinieki.  

Ieguldījumi slimnīcas infrastruktūrā 

Slimnīcas darbības nodrošināšanai ir vitāli svarīga atbilstoša infrastruktūra, kā arī jaunu un mūsdienīgu  tehnoloģiju 

pieejamība. Slimnīcā 2020.gada I.ceturksnī veikti kapitālie ieguldījumi kopā EUR 2 598 662 apmērā.  

Medicīnas tehnoloģiju jomā veikti ieguldījumi EUR 2 067 065  apmērā,  kā rezultātā tiek saglabāta un uzlabota 

pakalpojumu pieejamība dažādām pacientu kategorijām, kā arī nodrošināta kvalitatīvāka diagnosticēšana un efektīva, 

mūsdienu prasībām atbilstoša ārstēšana.    

Informācijas tehnoloģiju, drošības sistēmu uzturēšanā un uzlabošanā veikti ieguldījumi EUR 233 418 apmērā. 

Nemateriālajos ieguldījumos investēti EUR 212 302 apmērā. Ieguldījumi veikti Slimnīcas dokumentu vadības un 

lietvedības uzskaites sistēmā, sistēmas uzlabojums Invazīvās kardioloģijas attēlu apstrādes sistēmā Setra PACS.  

Saimnieciskajam atbalstam veikti ieguldījumi EUR 5 895 apmērā un Slimnīcas jaunā korpusa būvniecības nodrošināšanai 

ieguldīti EUR 79 982. 

  Finanšu darbības rezultāti  

2020.gada I.ceturksnī Slimnīcas neto apgrozījums ir 30,81 milj. EUR, kas, salīdzinot ar 2019.gada I ceturksni, 

palielinājies par 2.8 milj. EUR jeb 10%, ko sekmēja papildus piešķirtais valsts finansējums atalgojuma palielinājumam 

Slimnīcā strādājošiem, rezidentu finansējuma palielinājums un palielinājums pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai. 

2020.gada I.ceturksnis ir pabeigts ar optimāliem rezultātiem. 

Šī gada martā Latvijā, tāpat kā citās valstīs, ir stājušies spēkā ar Covid -19 izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami 

samazina ekonomisko aktivitāti valstī, līdz ar ko, nav paredzams kā situācija attīstīsies nākotnē, pastāv ekonomikas 

attīstības nenoteiktība. 

Slimnīcas valde nepārtraukti izvērtē situāciju un uzskata, ka spēs pārvarēt ārkārtas situāciju. Slimnīca regulāri un rūpīgi 

izvērtē visas izdevumu pozīcijas, iespējami samazinot plānotos izdevumus. Plānoti  ieguldījumi pamatkapitālā 3,6 milj. 

apmērāmedicīnas iekārtu iegādei ar Covid-19 saistītu ārstēšanas procesu nodrošināšanai. Ņemot vērā būtisko ar Covid – 

19 krīzi saistīto nenoteiktību, šobrīd nav iespējams ticami aplēst tās pilnu ietekmi uz Slimnīcas finansiālo stāvokli un 

darbības rezultātiem.  

Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda datuma 

Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī ziņojuma sastādīšanai, nav bijuši citi ievērojami notikumi, kas 

būtiski ietekmētu Slimnīcas pārskata perioda rezultātus.
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Paziņojums par vadības atbildību 

 

VSIA Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca (turpmāk tekstā – „Sabiedrība”) vadība ir atbildīga par Sabiedrības 

finanšu pārskatu sagatavošanu. 

 

Finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Sabiedrības 

finansiālo stāvokli 2020. gada I.ceturksnī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmām par 2020. gada I.ceturksni. Vadība 

apstiprina, ka finanšu pārskata par 2020.gada I.ceturksni sagatavošanā  izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes,  

kas konsekventi pielietotas, un vadība sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus.  

 

Sabiedrības vadība ir atbildīga arī par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par pamatotu pasākumu veikšanu 

Sabiedrības aktīvu saglabāšanai, kā arī par krāpšanas un citu negodīgu darbību, un neprecizitāšu novēršanu. 
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 Piezīmes 

numurs 

01.01.2020-

31.03.2020 

EUR 

31.12.2019 

EUR 

Neto apgrozījums 2 30 810 401 118 730 903 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 3 (30 643 564) (119 357 272) 

Bruto zaudējumi  166 837 (626 369) 

Administrācijas izmaksas 4 (528 686) (1 834 735) 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 75 024 366 800 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 6 (71 217) (1 261 079) 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 7 - (51 811) 

Zaudējumi pirms nodokļiem  (358 042) (3 407 194) 

Pārskata gada zaudējumi  (358 042) (3 407 194) 

Apvienotie ienākumi pārskata gadā kopā  (358 042) (3 407 194) 
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Aktīvs 
Piezīmes 

numurs 

31.03.2020 

EUR 

31.12.2019 

EUR 

Ilgtermiņa ieguldījumi      

Nemateriālie ieguldījumi      

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un 

tamlīdzīgas tiesības 
 1 751 380 1 656 760 

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana  15 095 15 095 

Nemateriālie ieguldījumi kopā 8 1 766 475 1 671 855 

Pamatlīdzekļi    

Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie 

stādījumi 
 88 678 428 89 208 497 

Iekārtas un mašīnas  24 375 584 23 359 641 

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  3 503 470 3 806 424 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto 

celtniecības objektu izmaksas 
 3 072 303 3 088 840 

Pamatlīdzekļi kopā 9 119 629 785 119 463 402 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā   121 396 260 121 135 257 

Apgrozāmie līdzekļi    

Krājumi    

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli  9 220 435 7 351 123 

Krājumi kopā 10 9 220 435 7 351 123 

Debitori    

Pircēju un pasūtītāju parādi 11 739 917 508 926 

Radniecīgo sabiedrību parādi 12 2 366 293 1 827 488 

Citi debitori 13 20 112 17 509 

Nākamo periodu izmaksas 14 365 731 210 294 

Uzkrātie ieņēmumi 15 33 622 33 622 

Debitori kopā  3 525 675 2 597 839 

Nauda 16 9 650 760  11 666 373 

Apgrozāmie līdzekļi kopā  22 396 870 21 615 335 

Aktīvu kopsumma  143 793 130 142 750 592 
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Pasīvs 
Piezīmes 

numurs 

31.03.2020 31.12.2019 

EUR EUR 

Pašu kapitāls      

Pamatkapitāls 17 49 968 773 49 968 773 

Pārējās rezerves 18 4 263 600 4 263 600 

Nesadalītā peļņa / (uzkrātie zaudējumi):  (22 466 352) (22 108 310) 

Iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi  (22 108 310) (18 701 116) 

Pārskata gada peļņa  (358 042) (3 407 194) 

Pašu kapitāls kopā  31 766 021 32 124 063 

Uzkrājumi    

Citi uzkrājumi 19 57 616 57 616 

Uzkrājumi kopā  57 616 57 616 

Kreditori    

Ilgtermiņa kreditori    

Citi aizņēmumi 20 46 853 613 46 853 613 

Nākamo periodu ieņēmumi 21 36 735 121 36 973 090 

Ilgtermiņa kreditori kopā  83 588 734 83 826 703 

Īstermiņa kreditori    

Citi īstermiņa aizņēmumi 20 4 611 255 4 611 255 

No pircējiem saņemtie avansi  296 743 246 448 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 22 12 265 719 10 084 506 

Parādi radniecīgajām sabiedrībām 13 6 271 18 600 

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 23 2 258 977 2 859 269 

Pārējie kreditori 24 2 765 931 2 510 676 

Nākamo periodu ieņēmumi 21 1 458 679 1 636 493 

Uzkrātās saistības 25 4 717 184 4 774 963 

Īstermiņa kreditori kopā  28 380 759 26 742 210 

Kreditori kopā  111 969 493 110 568 913 

Pasīvu kopsumma  143 793 130 142 750 592 
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Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

Naudas plūsmas pārskats   

Pamatdarbības naudas plūsma 

01.01.2020-

31.03.2020 

EUR 

31.12. 2019 

EUR 

1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un 

nodokļiem 
(358 042) (3 407 194) 

nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums 2 063 221 7 662 657 

uzkrājumu veidošana (145 914) 1 746 997 

zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas  242 981 

ieņēmumi no nākamo 10eriod ieņēmumu atzīšanas (36 411) (99 068) 

procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas  51 811 

2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un 

īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes 

korekcijām 
1 522 854 6 198 184 

Korekcijas:   

debitoru parādu atlikumu izmaiņas  (927 836) (47 183) 

krājumu atlikumu izmaiņas 1 869 312 (464 073) 

kreditoriem maksājamo parādu izmaiņas 427 210 2 345 094 

3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma 2 891 540 8 032 022 

4. Izdevumi procentu maksājumiem  (51 811) 

Pamatdarbības neto naudas plūsma 2 891 540 7 980 211 

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma   

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (4 907 154) (7 175 866) 

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (4 907 154) (7 175 866) 

Finansēšanas darbības naudas plūsma   

Pamatkapitāla palielināšana  4 880 152 

Atmaksātie aizņēmumi  (2 129 710) 

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma  2 750 442 

Naudas un tās ekvivalentu neto 

(samazinājums)/pieaugums 
(2 015 614) 3 554 787 

Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā 11 666 373 8 111 586 

Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās 9 650 760 11 666 373 
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Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Pašu kapitāla izmaiņu 

pārskats 

 

 

Pamatkapitāls 

 

Pārējās 

rezerves 

 

Uzkrātie 

zaudējumi 

 

Pārskata 

gada 

rezultāts 

 

Pašu kapitāls 

kopā 

 EUR EUR EUR EUR EUR 

31.12.2018 45 088 621 4 266 906 (15 945 590) (2 755 526) 30 654 411 

Pamatkapitāla palielinājums 4 880 152 - - - 4 880 152 

Samazinājums - (3 306) - - (3 306) 

2018. gada zaudējumu 

pārvietošana 
- - (2 755 526) 2 755 526 - 

Pārskata gada zaudējumi - - - (3 407 194) (3 407 194) 

31.12.2019 49 968 773 4 263 600 (18 701 116) (3 407 194) 32 124 063 

2019. gada zaudējumu 

pārvietošana 
- - (3 407 194) 3 407 194 - 

Pārskata gada zaudējumi - - - (358 042) - 

31.03.2020 49 968 773 4 263 600 (22 108 310) (358 042) 31 766 021 
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Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Valdes priekšsēdētājs Rinalds Muciņš 

Valdes locekle Ilze Kreicberga 

Valdes locekle Elita Buša 

Valdes loceklis Jānis Komisars 

Galvenā grāmatvede Gunta Bitāne 

 

Rīgā, datums skatāms laika zīmogā 

 


