
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rīga, 2020.gada 30.aprīlī 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

 „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 
Gada pārskats par 2019. gadu, kurš sagatavots saskaņā ar 

Eiropas Savienībā pieņemtajiem 

Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, 

un  neatkarīga revidenta ziņojums 
 

 

 
 



VSIA ”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 2019. gada pārskats 

 

Saturs 
 

 

2 

 Lpp. 

  

Vadības ziņojums 3 – 8 

Paziņojums par vadības atbildību 9 

Finanšu pārskats: 

Apvienotais ienākumu pārskats  10 

Bilance 11 

Naudas plūsmas pārskats 12 

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 13 

Finanšu pārskata pielikums 14-33 

                    

 



VSIA ”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 

40003457109 

Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002 2019. gada pārskats 

Vadības ziņojums 
 

 

3 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

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 pārskata gada 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.  

2019.gadā Slimnīca nodrošināja līgumu ar Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – NVD) izpildi, stacionāros valsts 

apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus izpildot 99.0% apmērā un ambulatoros valsts apmaksātos veselības aprūpes 

pakalpojumus – 100.0% apmērā. 

Mērķtiecīga darba rezultātā, Slimnīca 2019.gadā sasniedza labus rezultatīvos rādītājus:  

Rādītājs 2019 2018 
Novirze pret 

2018.gadu,  % 

1. Vidējais gultu skaits stacionārā 840 840 0.0% 

2. Stacionārā ārstēto pacientu skaits 48 714 47 888 1.7% 

3. Gultasdienu skaits 252 357 253 902 -0.6% 

4. Vidējais ārstēšanas ilgums (dienās) 5.18 5.30 -2.3% 

5. Gultu noslodze (%) 82.31 82.81 -0.6% 

6. Operāciju skaits  59 260 48 690 21.7% 

6.1. Operāciju skaits stacionārā 38 243 31 092 23.0% 

6.2. Operāciju skaits dienas stacionāros 21 017 17 598 19.4% 

7. Kopējais ambulatoro apmeklējumu skaits 264 210 263 084 0.4% 

7.1.Valsts apmaksātās pieņemšanas 222 498 214 236 3.9% 

7.2. Maksas pieņemšanas 41 712 48 848 -14.6% 

Lai  uzlabotu valsts apmaksāto pakalpojumu pieejamību, Slimnīca 2019.gadā palielināja valsts ambulatoro pieņemšanu 

skaitu par 3.9 %, salīdzinot ar 2018.gadu. 

Saglabājot optimālu gultu noslodzi un saīsinot vidējo ārstēšanās ilgumu, Slimnīca 2019.gadā, salīdzinot ar 2018.gadu, 

nodrošināja stacionārā ārstēto pacientu skaita pieaugumu par 1.7%, un būtiski palielināja Slimnīcā veikto operāciju skaitu 

stacionārā (+23%), nepalielinot vidējo gultu skaitu. 
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Ārstniecība un aprūpe 

Atbilstoši “Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014-2020” definētajiem mērķiem, Slimnīca arī 2019. gadā savā 

darbībā īpašu uzmanību pievērsusi sabiedrības veselībai un definētajām prioritārajām jomām, tai skaitā veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, sirds un asinsvadu slimību profilaksei, šo un onkoloģisko saslimšanu diagnostikas 

savlaicīgumam un ārstniecības kvalitātei, mātes un bērna veselības aprūpes uzlabošanai, kā arī ar veselības 

pakalpojumiem saistīto infekciju izplatības ierobežošanai. Minētie uzdevumi tika veikti, nodrošinot efektīvu pārvaldības 

modeli un racionālu resursu izmantošanu. 

Sirds un asinsvadu saslimšanas. Viena no biežāk sastopamajiem insulta iemesliem – mirdzaritmijas – ārstēšanai 2019. 

gadā tika atvērta otra elektrofizioloģijas izmeklējumu un katetra ablāciju operāciju zāle, kā rezultātā panākts lielākais  

šādu operāciju skaits – 161. Katetra ablācija mirdzaritmijas ārstēšanā ir visefektīvākā metode šīs aritmijas ārstēšanā un 

var nozīmīgi samazināt insulta risku. Insulta ārstēšanā izmantoto endovazālo revaskularizāciju apjoms 2019. gadā ir 

pieaudzis par 30%, t.sk. trombektomiju skaits pieaudzis par 72%. Liela nozīme sirds un asinsvadu slimību ārstēšanā ir 

asinsvadu ķirurģijas nozares attīstībai. Piemēram, iekšējās miega artērijas (a. carotis interna) endarterektomijas operāciju 

skaits pieaudzis par 20%.  

Transplantācija. Slimnīca ir vienīgā ārstniecības iestāde valstī, kurā tiek veikta orgānu transplantācija (aknas, nieres, 

sirds, radzene). 2019. gadā izveidoti elektroniski orgānu recipientu saraksti, paplašinot un sistematizējot datu bāzi. 

Uzsākta virzība uz iestāšanos Scandiatransplant donororgānu apmaiņas organizācijā. 2019.gadā Slimnīcas Apvienotā 

laboratorija uzsāka pilnveidošanu atbilstoši ES prasībām transplantācijas jomas attīstībai un kvalitātes prasību izpildei. 

 Onkoloģija. 2019.gadā ir ievērojami pieaugusi ķirurģiskā darba aktivitāte, veiktas 3 414 onkoloģiskas operācijas 2 018 

pacientiem. Lai uzlabotu ārstniecības kvalitāti un veiktu pasākumus pacientu drošības uzlabošanā, 2019. gadā Slimnīcā 

ķirurģiskā profila nodaļās ieviesta komplikāciju uzskaite atbilstoši starptautiskajam Clavien - Dindo ķirurģisko 

komplikāciju smaguma klasifikatoram. 2019.gadā kopā notikuši onkokoloģiskie konsīliji, kuros pieņemti lēmumi par 

3622 pacientu ārstēšanu. Onkoloģisko pacientu ārstēšanā ieviestas jaunas diagnostikas un ārstniecības metodes, t.sk. 

mielogramma un plūsmas citometrija, augstu devu ķīmijterapija. Uzsākta citotoksisko medikamentu norakstīšana uz 

pacientu. Palielināts onkoloģijas klīnikas stacionāro gultu skaits par 4 gultām hematoloģiskiem pacientiem. Staru terapijas 

kabinetā iegādātais pēdējās paaudzes lineārais paātrinātājs ar stereotaktiskas staru terapijas iespējām radīja iespēju 

paplašināt pacientu loku. Kopumā palielinājies Onkoloģijas klīnikā ārstēto pacientu skaits gan ambulatori, gan arī 

stacionārā.  

Sievietes un bērna aprūpe. Slimnīcā no 2017.gada ir uzsākta grūtniecības atrisināšana pacientēm ar patoloģisku 

placentas ieaugšanu dzemdē, pielietojot jaunu metodi – ieaugušas placentas ekstirpāciju (izgriešanu) kopā ar daļu 

dzemdes sienas. Operācijas tiek veiktas sadarbībā ar invazīvajiem radiologiem. Slimnīca ir vienīgā ārstniecības iestāde 

Latvijā, kur tiek veiktas šādas operācijas. Minēto operāciju apjoms 2019.gadā ir pieaudzis par 37%.  

Retās slimības. 2019.gadā Slimnīcā ieviesta un attīstīta reto slimību pacientu ārstēšanas un aprūpes programma, 

izstrādāts reto slimību “pacienta ceļš” pacienta ārstēšanai un aprūpei, sadarbībā ar Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu.  

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

2019.gadā turpinājusies iepriekš uzsākto procesu virzība, pārraudzība un rezultātu izvērtēšana. Praksē ieviestas jaunas 

procedūras un kārtības pacientu drošibas risku mazināšanai, aktualizētas metodikas pacientu aprūpes nodrošināšanai.  

Aktualizējot jautājumu par ilgstoši gulošu pacientu ar kompleksām vajadzībām izrakstīšanu, kuriem pēc stacionāra etapa 

nepieciešama savlaicīga īslaicīgas un/vai ilglaicīgas sociālās aprūpes, tālākās sekundārās veselības aprūpes, kā arī visu 

līmeņu paliatīvās aprūpes pakalpojumu saņemšana, analizēti un apkopoti dati, ieviesta pacientu uzskaite, un atvērta 

Paliatīvās aprūpes nodaļa ar 17 gultām, nodrošinot paliatīvo aprūpi Slimnīcas pacientiem no citām stacionārajām 

nodaļām. 

Ārstniecības struktūrvienību reorganizācijas rezultātā, pārskatīta aprūpes un aprūpes atbalsta personāla darba 

organizācija.  

Sadarbībā ar RSU SMK otro gadu notiek Slimnīcas darbinieku apmācība, māsu palīga profesijā (2019. gads – 8 audzēkņi), 

kā arī Slimnīcā turpinās neārstniecības personāla, kuri piedalās pacientu aprūpes nodrošināšanā, apmācība. Pacientu 

aprūpes kvalitātes uzlabošanai un pacientu drošības sekmēšanai Slimnīcā, turpinās visa aprūpes un aprūpes atbalsta 

personāla izglītošana izgulējumu profilakses jomā. 
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Zinātne un projekti  

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. 

2019.gadā slimnīcā uzsākts 41 jauns klīniskais pētījums. Kopā ar iepriekš uzsāktajiem, 2019.gadā slimnīcā norisinājās 

139 I-III fāzes zāļu un medicīnas ierīču klīniskie pētījumi. 

2019.gadā Slimnīca ir piedalījusies šādu starptautisko projektu īstenošanā: 

1. DISCHARGE – Vizuālās diagnostikas stratēģijas pacientiem ar stabilu stenokardiju un mērenu koronārās sirds 

slimības risku: salīdzinošs esošo tehnoloģiju efektivitātes pētījums (Diagnostic Imaging Strategies for Patients with 

Stable Chest Pain and Intermediate Risk of Coronary Artery Disease: Comparative Effectiveness Research of 

Existing Technologies), fin.avots FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1. 

2. SeedingLife – ERASMUS+ programmas projekts “Seeding Life” stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un 

jaunatnes jomās (STRATEGIC PARTNERSHIPS IN THE FIELD OF EDUCATION, TRAINING AND YOUTH), 

fin.avots ERASMUS+ programma “Stratēģiskā partnerība”. 

3. EU-JAMRAI  - Eiropas Komisijas 3.veselības programmas līdzfinansēts projekts “Antimikrobā rezistence un ar 

veselības aprūpi saistītās infekcijas” (Joint Action Antimicrobial resistance and Health  Care Associated Infections). 

Slimnīca piedalās šī projekta 6.darba grupas “Policies for prevention of Health-Care-Associated Infections and their 

implementation” īstenošanā. 

4. EUROSHOCK – Eiropas Komisijas Horizon 2020 programmas finansēts projekts par agrīnu ekstrakorporālās 

membrānu oksigenācijas (ECMO) izmantošanu pacientiem ar kardiogēno šoku (Testing the value of a novel strategic 

approach and its cost efficacy to improve the poor outcomes in Cardiogenic Shock). 

5. CTA-FFRct analīze un kardio-vaskulārs menedžments perifēro asinsvadu ķirurģijas pacientiem bez koronāras 

anamnēzes. 

2019.gadā Slimnīcā 332 rezidenti apguva kopumā 55 specialitātes. Salīdzinot ar 2018. gadu, kopīgais rezidentu skaits ir 

palielinājies par nedaudz vairāk kā 3%. Attiecīgi LU rezidentu skaits palielinājies par gandrīz 9%, savukārt RSU rezidentu 

skaits par 7% samazinājies. Veiktā rezidentu un pasniedzēju aptauja norāda par sabalansētu apmācības procesu un augstu 

apmācības procesa kvalitāti. Pašreizējais finansējums nodrošina adekvātu teorētisko un praktisko apmācības procesu. 

 

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. 

Slimnīcas kritiski svarīgākais resurss ir kvalificēts, izglītots un profesionāls personāls. Lai rastu iespēju piesaistīt, noturēt 

un motivēt personālu 2019.gadā tika turpināts darbs pie vienotas un taisnīgas atalgojuma sistēmas pilnveides.   

Pateicoties papildus piešķirtajam finansējumam atlgojuma palielināšanai, 2019.gadā Slimnīcas darbiniekiem ir palielināta 

darba samaksa vidēji par 17%. 
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2019.gadā tika turpināts aktīvi piesaistīt jaunus darbiniekus,  izmantojot gan tradicionālos atlases kanālus, gan izmēģinot 

jaunus kandidātu piesaistes veidus. Pārskata gadā  par efektīvāko ārstniecības personu piesaistes veidu atzīstams - ārstu 

un māsu tiešā uzrunāšana.  Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2019.gadā Slimnīcā ir bijusi pozitīva dinamika attiecībā uz 

pieņemto un atbrīvoto darbinieku proporciju – Slimnīcā kopā ir pieņemti 778 jauni darbinieki, bet atbrīvoti 624 darbinieki.  

2019.gadā Slimnīcā tika veikts darbinieku noskaņojuma pētījums, kurā piedalījās trešdaļa Slimnīcas darbinieku. Iegūtie 

rezultāti liecina par to, ka kopumā darbinieku apmierinātība ar savu darbu, tā apstākļiem, kolēģiem un vadību ir salīdzinoši 

augsta – astoņu rādītāju vidējais kopējais vērtējums 4 ballu skalā bija 3,02 balles. Vispozitīvāk bija vērtēti tādi rādītāji kā 

personīgā iesaiste, apmierinātība ar darba saturu un attiecības ar kolēģiem, savukārt viszemākie vērtējumi tika saņemti 

tādos rādītājos kā – darba process, informācijas apmaiņa un darba devēja tēls. 

Ieguldījumi slimnīcas infrastruktūrā 

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

pieejamība. Slimnīcā 2019.gadā veikti kapitālie ieguldījumi kopā EUR 11 280 901 apmērā.  

Medicīnas tehnoloģiju jomā veikti ieguldījumi EUR 8 058 616 apmērā,  kā rezultātā tiek saglabāta un uzlabota 

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

mūsdienu prasībām atbilstoša ārstēšana.    

Saimnieciskajā infrastruktūrā veikti ieguldījumi EUR 1 454 988 apmērā, kas ļauj Slimnīcai organizēt multidisciplināru 

pacientu ārstēšanu vienuviet un ieviest jaunas programmas.  

Atjaunotas kritiskā stāvoklī esošās inženiertehniskās komunikācijas, kā rezultātā panākts enerģijas patēriņa samazinājums 

atbilstoši izvirzītajiem energoefektivitātes mērķiem: samazināts siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņš (mainīti 

siltumtrases posmi, modernizēts āra teritorijas un iekštelpu apgaismojums). 

Informācijas tehnoloģiju, drošības sistēmu uzturēšanā un uzlabošanā veikti ieguldījumi EUR 1 767 297 apmērā.Veikti 

ieguldījumi IT infrastruktūras datu tīklu veiktspējas un informācijas sistēmu modernizācijā. Nodrošināta kritisko IT 

sistēmu nepārtraukta darbība (līdz 99%). Pacientu, darbinieku un apmeklētāju drošības palielināšanai Slimnīca turpina 

izbūvēt ugunsdrošības, balss izziņošanas, piekļuves un apsardzes sistēmas.  

 Finanšu darbības rezultāti  

2019.gadā Slimnīcas neto apgrozījums ir 118,7 milj. EUR, kas salīdzinot ar 2018.gadu palielinājies par 13,7 milj. EUR 

jeb 13%, ko sekmēja papildus piešķirtais valsts finansējums atalgojuma palielinājumam Slimnīcā strādājošiem, rezidentu 

finansējuma palielinājums un palielinājums pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai.  

Apgrozījums, pamatojoties uz ar Nacionālo veselības dienestu noslēgtajiem līgumiem, valsts apmaksāto veselības aprūpes 

pakalpojumu sniegšanā, veido 87,4% no neto apgrozījuma, pacientu līdzmaksājumi, ko regulē MK noteikumi par valsts 

apmaksātajiem pakalpojumiem - 3,5%, apgrozījums par valsts izglītojošo un zinātnisko darbību – 3,7%, maksas 

medicīniskie pakalpojumi – 4%, pārējie pakalpojumi – 1,4%. Līdz ar to Nacionālā veselības dienesta līgumos atrunātajiem 

nosacījumiem ir izšķiroša loma pozitīvas Slimnīcas finanšu situācijas nodrošināšanai un ilgtspējai.  

Līdzīgi, kā iepriekšējos gados arī 2019.gadā Slimnīcas finanšu rezultātu būtiski ir ietekmējusi MK noteikumos noteikto 

pacientu ārstēšanas programmu un gultas dienu tarifu neatbilstība faktiskajām pacientu ārstēšanās izmaksām, kas ir 

galvenais iemesls pārskata gada zaudējumiem. 

Ņemot vērā augstu stacionārā līguma izpildi 99% (DRG sadaļā - 98%), ambulatorā līguma 100% izpildi, t.skaitā  ārstēto 

pacientu skaita palielinājumu gan stacionārā, gan ambulatori, salīdzinot ar 2018.gadu, varam secināt, ka pieprasījums pēc 

Slimnīcas sniegtajiem valsts apmaksātajiem pakalpojumiem nemazinās un to, ka darbaspēka resursu sīvās konkurences 

laikā, veiksmīgas darba organizācijas rezultātā, esam turpinājuši nodrošināt nemainīgi augstu  pakalpojumu pieejamību 

Latvijas iedzīvotājiem. 

Augstie līguma ar Nacionālo veselības dienestu izpildes rādītāji iezīmē, ka Slimnīcai neveidojas piešķirtā finansējuma 

rezerves, kuras Slimnīca varētu izmantot sniegto pakalpojumu segšanai, kam pacientu faktiskās ārstēšanas izmaksas ir 
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augstākas par noteikto tarifu. Līdz ar to Slimnīcai, tikai uz iekšēji ieviesto efektivitātes un optimizācijas pasākumu rēķina 

nav izdevies sasniegt pozitīvu rezultātu.  

Mērķtiecīgu darbību rezultātā 2019.gadā Slimnīcai ir samazinājušies kavēto debitoru parādi par 22%,  nodrošināta 

pozitīva Slimnīcas pamatdarbības naudas plūsma, un uz pārskata perioda beigām Slimnīcai nav kavēto kreditoru parādu. 

Pārskata periodā un turpmāk uz Slimnīcu rezultātiem tiešu iespaidu atstās valsts finansējuma pietiekamība atbilstoši valsts 

nodefinētajam veselības aprūpes pakalpojumu grozam, ņemot vērā pieaugošo konkurenci un privāto ārstniecības iestāžu 

vēlmi sniegt rentablos valsts apmaksātos pakalpojumus, augošās cenas darbaspēka tirgū, ārstniecības un aprūpes 

kvalitātes prasību-standartu pieaugumu, procesu elektronizācijas attīstību, kā arī nepieciešamību pastāvīgi attīstīt 

materiāli tehnisko bāzi un infrastruktūru. 

Būtiski notikumi pārskata periodā 

2019.gadā Veselības ministrija palielināja Slimnīcas pamatkapitālu divas reizes. Ar naudas ieguldījumu 2 750 443 EUR 

apmērā ar mērķi zaudējumu segšanai, kas radušies, nodrošinot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanu. 

Ar naudas ieguldījumu 2 129 709 EUR apmērā, lai nodrošinātu  valsts galvotā aizdevuma atmaksu atbilstoši MK 

rīkojumam nr.680 “Par ārstniecības iestāžu valsts galvoto aizdevumu saistību iekļaušanu valsts budžeta ilgtermiņa 

saistībās” no 2018.gada, līdz saistību pilnai izpildei.  Aizdevuma līguma ar FMS Wertmanagements AoR atlikums uz 

31.12.2019. veido 48 983 323EUR .  

2019.gadā 31.jūlijā Slimnīca saskarās ar ārkārtas situāciju, kuras laikā tika pieņemts lēmums par visas teritorijas 

evakuāciju. Balstoties uz šo situāciju Drošības daļas speciālisti izvērtēja esošo krīzes procesu pārvaldību, kā rezultātā  

uzsākta krīzes procesu uzlabošana.  

Gada pirmajā ceturksnī projektam „Paula Stradiņa slimnīcas būve A1” veikta Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas 

departamenta revīzijas pārbaude saistībā ar projekta pilnās funkcionalitātes sasniegšanu un saņemts pozitīvs lēmums .  

Gada izskaņā noslēgta papildvienošanās, ar kuru pabeigtas līgumattiecības ar A korpusa pirmās kārtas būvnieku PS 

“SBRE”. 

A1 korpusa ēka ar bilances vērtību 31.12.2019. EUR 70 666 212 tiks reģistrēta Zemesgrāmatā kā Veselības ministrijas 

īpašums. Slimnīcas vadība ir pārliecināta, ka Veselības ministrija dos Slimnīcai lietošanas un pārvaldības tiesības A1 

korpusa lietošanai, līdzīgi kā citiem nekustamajiem īpašumiem, kurus lieto Slimnīca, lai gan  Zemesgrāmatā tie arī ir 

reģistrēti kā Veselības ministrijas īpašums. 

Gada beigās, publiskas  iepirkuma procedūras kārtībā, noslēgts līgums ar SIA “Trigone būve” par 21.korpusa 

pastiprināšanas darbiem. Paralēli iepirkumam, sarunu ceļā noslēgta vienošanās ar izstrādātā 21.korpusa pastiprināšanas 

projekta autoriem par autoruzraudzības darbu veikšanu.  

2019.gada sākumā Slimnīca ir saņēmusi A korpusa 2. kārtas būvprojektu. Paralēli A korpusa otrās kārtas projektēšanai, 

norisinās arī auto stāvlaukuma projektēšanas darbi, saņemts ēku un žoga demontāžas projekts. Projektēšanas līguma 

izpilde uz laiku tika pārtraukta, jo Rīgas pilsētas būvvalde ieviesa korekciju būvatļaujā, kura nosaka, kā obligātu prasību, 

nodrošināt arī helikoptera nolaišanās laukuma izbūvi. Lai risinātu šo būvvaldes prasību, tika veikta ekspertīze pēc kuras 

var secināt, ka vislietderīgāk helikopteru nosēšanās laukumu ir veidot uz paaugstinājumiem, jeb ēkas jumta. 

Slimnīcas A korpusa 2.kārtas būvdarbu nodrošināšanai Konkursa procedūrā ar sarunām divos posmos, 2019.gada aprīlī  

izsludināts iepirkums par A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšanu. Otrajai kārtai nolemts virzīt visus deviņus 

pretendentus. 

Būtiskākie notikumi pēc pārskata gada beigām 

Būtiskākie notikumi pēc 2019.pārskata gada beigām, ir sekojoši: 

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

Jurkevičius. 

2020.gada 1.ceturkšņa laikā ir būtiski mainījusies situācija veselības aprūpē pasaulē, saistībā ar izsludināto koronovīrusa 

(Covid-19) pandēmiju. Tā būtiski ietekmēs valsts apmaksāto veselības pakalpojumu sniegšanu un apmaksu.  

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

pakalpojumu sniegšanu, pārorganizējusi darbu nodaļās, lai nodrošinātu epidemioloģisko drošību. Slimnīca strādā 

gatavības režīmā, lai nepieciešamības gadījumā, palielinoties COVID 19 pacientu plūsmai,  varētu nodrošināt ārstēšanu. 

Finansēšanas modelis un ierobežojumu ilgums šobrīd nav precīzi zināms.   

Pēc Covid – 19 ierobežojumu atcelšanas prognozējam, ka pieprasījums pēc valsts apmaksātiem veselības aprūpes 

pakalpojumiem pieaugs, pārsniedzot pakalpojumu sniegšanas kapacitāti. Līdz ar to svarīgi ir saglabāt un motivēt 

personāla resursus, lai atsākoties pakalpojumu sniegšanai pilnā apmērā, Slimnīca arī turpmāk varētu nodrošināt un 

saglabāt valsts apmaksāto pakalpojumu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem. Prognozējam, ka maksas ieņēmumi šajā 

periodā samazināsies. 

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

Slimnīcas finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem.  

Darbības turpināšana 

2019. gadu Slimnīca ir noslēgusi ar zaudējumiem EUR 3 407 194 apmērā, pašu kapitāls ir pozitīvs. 

Pārskata gada beigās Sabiedrības īstermiņa saistības pārsniedz sabiedrības īstermiņa aktīvus par EUR  5 126 875, taču 

daļa no īstermiņa saistībām EUR 1 636 493 ir nākamo periodu ieņēmumi, savukārt īstermiņa aizņēmumu atmaksai EUR 

2 129 709 apjomā valsts ir apņēmusies 2020. gadā palielināt pamatkapitālu kā aprakstīts (21) pielikumā. 

Atbilstoši 2019.gada 17.septembra Ministru kabineta sēdes protokola 34.paragrāfa 26.punktam Veselības ministrijai pēc 

klīnisko universitātes slimnīcu 2019.gada faktisko zaudējumu apstiprināšanas ir jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā 

informatīvais ziņojums ar finansējuma sadalījumu ieguldījuma veikšanai klīnisko universitātes slimnīcu pamatkapitālā. 

Veselības ministrijai kā kapitāla daļu turētājai jānodrošina, ka šī pamatkapitāla palielināšanas mērķis ir zaudējumu 

segšana, kas radušies, nodrošinot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. 

Slimnīcas vadība uzskata, ka augstāk aprakstītie apstākļi nodrošinās Slimnīcas spēju savlaicīgi norēķināties ar tās 

kreditoriem, un līdz ar to šī finanšu pārskata sagatavošanā ir piemērojams darbības turpināšanas princips. 

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība 

Slimnīcas Stratēģijā 2019-2022 noteiktās prioritātes, mērķi un rīcības virzieni vērsti uz to, lai Slimnīcā uzlabotu 

stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes pārvaldi, pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un efektīvu funkciju 

nodrošināšanu, resursu pārvaldību un veicinātu Slimnīcas ilgtspējīgu attīstību,  pilnveidojot infrastruktūru un īstenojot 

iniciatīvu – jauna korpusa būvniecības turpināšanu, turpinātu īstenot pētniecisko darbu un nodrošinātu medicīniskās 

izglītības programmas, kā arī nodrošinātu finansiāli stabilu Slimnīcas darbību. 
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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 2019. gada 31. decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmām par 2019. gadu. Vadība 

apstiprina, ka finanšu pārskata par 2019. gadu 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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Pielikums ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 

 

 

  

 Piezīmes 

numurs 

2019 

EUR 

2018 

EUR 

Neto apgrozījums 2 118 730 903 104 982 580 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 3 (119 357 272) (105 317 986) 

Bruto zaudējumi  (626 369) (335 406) 

Administrācijas izmaksas 4 (1 834 735) (1 654 698) 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 366 800 245 660 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 6 (1 261 079) (957 112) 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 7 (51 811) (53 970) 

Zaudējumi pirms nodokļiem  (3 407 194) (2 755 526) 

Pārskata gada zaudējumi  (3 407 194) (2 755 526) 

Apvienotie ienākumi pārskata gadā kopā  (3 407 194) (2 755 526) 
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Aktīvs 
Piezīmes 

numurs 

31.12.2019 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

Ilgtermiņa ieguldījumi      

Nemateriālie ieguldījumi 8 1 671 855 1 551 360 

Pamatlīdzekļi 9 119 463 402 117 057 347 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā   121 135 257 118 608 707 

Apgrozāmie līdzekļi    

Krājumi 10 7 351 123 6 887 050 

Debitori 11 2 597 839 2 645 022 

 Nauda 12 11 666 373 8 111 586 

Apgrozāmie līdzekļi kopā  21 615 335 17 643 658 

Aktīvu kopsumma  142 750 592 136 252 365 

    

Pasīvs 
Piezīmes 

numurs 

31.12.2019 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

Pašu kapitāls 13 32 124 063 30 654 411 

Pašu kapitāls kopā  32 124 063 30 654 411 

Uzkrājumi 14 57 616 72 274 

Uzkrājumi kopā  57 616 72 274 

Kreditori    

Ilgtermiņa kreditori 15 83 826 703 81 527 247 

Īstermiņa kreditori 16 26 742 210 23 998 433 

Kreditori kopā  110 568 913 105 525 680 

Pasīvu kopsumma  142 750 592 136 252 365 

 

 

Pielikums ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 

 



VSIA ”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 

40003457109 

Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002 2019.gada pārskats 

Naudas plūsmas pārskats 
 

 

12 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

Naudas plūsmas pārskats   

Pamatdarbības naudas plūsma 
2019 

EUR 

2018 

EUR 

1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un 

nodokļiem 
(3 407 194) (2 755 526) 

nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums 7 662 657 6 611 324 

uzkrājumu veidošana 1 746 997 41 512 

zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas 242 981 128 452 

ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumu atzīšanas (99 068) (575 470) 

procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 51 811 53 970 

2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un 

īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes 

korekcijām 
6 198 184 3 504 262 

Korekcijas:   

debitoru parādu atlikumu izmaiņas  (47 183) 47 458 

krājumu atlikumu izmaiņas (464 073) (1 300 037) 

kreditoriem maksājamo parādu izmaiņas 2 345 094 3 945 746 

3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma 8 032 022 6 197 429 

4. Izdevumi procentu maksājumiem (51 811) (53 970) 

Pamatdarbības neto naudas plūsma 7 980 211 6 143 459 

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma   

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (7 175 866) (12 502 470) 

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (7 175 866) (12 502 470) 

Finansēšanas darbības naudas plūsma   

Pamatkapitāla palielināšana 4 880 152 4 259 418 

Atmaksātie aizņēmumi (2 129 710) (2 129 710) 

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma 2 750 442 2 129 708 

Naudas un tās ekvivalentu neto 

(samazinājums)/pieaugums 
3 554 787 (4 229 303) 

Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā 8 111 586 12 340 889 

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

 

Pielikums ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 
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Pašu kapitāla izmaiņu 

pārskats 

 

 

Pamatkapitāls 

 

Pārējās 

rezerves 

 

Uzkrātie 

zaudējumi 

 

Pārskata 

gada 

rezultāts 

 

Pašu kapitāls 

kopā 

 EUR EUR EUR EUR EUR 

01.01.2018 40 829 203 4 266 906 (15 952 013) 6 423 29 150 519 

Pamatkapitāla palielinājums 4 259 418 - - - 4 259 418 

2017. gada peļņas 

pārvietošana 
- - 6 423 (6 423) - 

Pārskata gada zaudējumi - - - (2 755 526) (2 755 526) 

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 

 

Pielikums ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 
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Finanšu pārskata pielikums 

 

(1) Uzskaites un novērtēšanas metodes – vispārīgie principi 

Informācija par Sabiedrību 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” reģistrēta Komercreģistrā ar 

vienoto reģistrācijas numuru 40003457109. Juridiskā un faktiskā adrese: Rīga, Pilsoņu iela 13, LV-1002. 

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

zinātniskā pētnieciskā darbība, sociālā aprūpe un izmitināšana un pārējā darbība cilvēku veselības aizsardzības jomā. 

Slimnīcas spēja nodrošināt savu darbību ir atkarīga no valsts finansējuma medicīnas pakalpojumu sniegšanai. 

Sabiedrības valdes priekšsēdētājs Rinalds Muciņš (no 10.02.2020). Sabiedrības valdes locekļi ir Ilze Kreicberga, Elita 

Buša, Jānis Komisars. No 10.02.2020 Slimnīcā iecelta padome trīs cilvēku sastāvā – Reinis Ceplis, Juris Lapše un 

Rinaldas Jurkevičius. Sabiedrības revidents ir Zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA Baltic audit un atbildīgā 

zvērinātā revidente Gunta Darkevica. 

Sabiedrības finanšu pārskats ir sagatavots par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim un to 

sagatavoja Sabiedrības Galvenā grāmatvede Gunta Bitāne. 

Pārskatu sagatavošanas pamats 

Finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS), kas apstiprināti 

lietošanai Eiropas Savienībā (ES), un Standartu skaidrojumiem, kurus izdevusi Starptautiskā finanšu pārskatu 

Interpretācijas komiteja (SFPIK) un kuri pieņemti lietošanai ES. 

Finanšu pārskati sagatavoti, balstoties uz darbības turpināšanas pieņēmumu. Aktīvi un saistības finanšu pārskatos 

novērtētas pēc sākotnējo izmaksu principa. Naudas plūsmas pārskats sagatavots saskaņā ar netiešo metodi. Pārskatam 

par finanšu stāvokli Sabiedrība lieto nosaukumu “Bilance”. 

Sagatavojot finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS, finanšu pārskatu posteņu atlikumi iespējami precīzi ir novērtēti, 

pamatojoties uz vadības rīcībā esošo informāciju par pašreizējiem notikumiem, un darbībām, balstoties uz 

pieņēmumiem un aplēsēm. 

Grāmatvedības un uzskaites novērtēšanas pamatprincipi, kas izklāstīti šajā sadaļā, ir konsekventi piemēroti visā 

pārskata periodā 

Jaunu standartu, grozījumu un interpretāciju ieviešana 

16. SFPS “Noma” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2019. gada 1. janvārī vai vēlāk). 

16. SFPS aizstāj 17. SGS „Nomas” un tā interpretācijas. Šis standarts atceļ iepriekš lietoto nomnieku dubultās 

uzskaites modeli un tā vietā nosaka, ka vairums nomu ir jāuzrāda bilancē pēc viena modeļa, un atceļ nomas iedalījumu 

operatīvajā un finanšu nomā.  

Saskaņā ar 16. SFPS līgums ir noma vai ietver nomu, ja ar to apmaiņā pret atlīdzību tiek nodotas tiesības kontrolēt 

identificēta aktīva lietojumu noteiktā laika periodā. Jaunais nomas modelis paredz, ka par šādiem līgumiem nomnieks 

atzīst lietošanas tiesību aktīvu un nomas saistības. Lietošanas tiesību aktīvam aprēķina nolietojumu, bet saistībām – 

uzkrātos procentus. Tā rezultātā vairumam nomu izdevumi tiks galvenokārt atzīti perioda sākumā pat tādos gadījumos, 

kad nomnieks maksās vienādas summas katru gadu. 

Jaunais standarts piedāvā nomniekiem vairākus ierobežota apjoma izņēmumus, kas ietver: 

- nomas ar termiņu, kas nepārsniedz 12 mēnešus un neparedz iegādes iespēju, un 

- mazvērtīgu aktīvu nomas. 
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Jaunā standarta ieviešana neietekmē iznomātāja uzskaiti, un iznomātājiem tiek saglabāta atšķirība starp operatīvo un 

finanšu nomu. 

Slimnīcai 2019.gadā nav nomas līgumu, kuri būtu jāatspoguļo pārskatos. 

Būtiskuma definīcija – Grozījumi 1. SGS un 8. SGS: 

Grozījumi precizē būtiskuma definīciju un tās piemērošanu, iekļaujot norādes, kas līdz šim parādījušās citviet SFPS. 

Tāpat pilnveidoti definīcijai pievienotie skaidrojumi. Visbeidzot, grozījumi nodrošina būtiskuma definīcijas 

konsekvenci visos SFPS. Informācija ir būtiska, ja ir saprātīgs pamats uzskatīt, ka tās izlaišana, sagrozīšana vai 

slēpšana varētu ietekmēt lēmumus, ko vispārēja mērķa finanšu pārskatu primārie lietotāji pieņem, balstoties uz šiem 

finanšu pārskatiem, kas sniedz finanšu informāciju par konkrētu pārskatu sniedzēju uzņēmumu. Grozījumi var 

ietekmēt apjomu, kādā Sabiedrība izpauž informāciju. 

17. SFPS - “Apdrošināšanas līgumi”. Spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2022. gada 1. janvārī vai vēlāk, un agrāka 

piemērošana ir atļauta. Gaidāmajā standartā ir apvienota pašlaik izmantotā nākotnes naudas plūsmu novērtēšana ar 

peļņas atzīšanu visā periodā, kura laikā saskaņā ar līgumu tiek sniegti pakalpojumi.  

Ikgadējie SFPS uzlabojumi (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2019. gada 1. janvārī vai vēlāk, pagaidām nav 

pieņemti ES). Šie grozījumi ietver izmaiņas 4 standartos 

SFPS 3 - “Biznesa apvienošana”. 

SFPS 11 - “Vienošanās par sadarbību”. 

SGS 12 - “Ienākuma nodokļi”. 

SGS 23 - “Aizņēmumu izmaksas” 

Sabiedrības vadība pieņēma lēmumu neievest jaunus standartus un interpretācijas pirms to spēka stāšanas datuma, un 

vadība uzskata, ka jaunu standartu, grozījumu un interpretāciju ievešanai nav būtiskas ietekmes uz šiem finanšu 

pārskatiem. 

Pielietotie grāmatvedības principi 

Grāmatvedības politikas, kas ir aprakstītas tālāk tika pielietotas  sagatavojot Sabiedrības finanšu pārskatus par gadu, 

kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, uzrādot salīdzinošo informāciju par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. 

decembrī.  

Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi, pieņēmumi, aplēses un informācijas atklāšana 

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai, saskaņā ar SFPS, nākas pamatoties uz noteiktām aplēsēm un pieņēmumiem, 

kas attiecas uz aktīvu, ieņēmumu un izdevumu atzīšanu un uzrādāmajām iespējamām saistībām. Aplēses galvenokārt 

attiecas uz pamatlīdzekļu kalpošanas laiku, šaubīgo debitoru un novecojušo krājumu atzīšanu, kā arī uz vērtības 

samazināšanās novērtējumu un uzkrājumiem tiesvedībām. Lai gan šīs aplēses ir sagatavotas, balstoties uz visaptverošo 

vadības rīcībā esošo informāciju par pašreizējiem notikumiem un darbībām, faktiskie rezultāti var atšķirties no tām. 

Jomas, kurās vislielākajā mērā tika izmantotas vadības veiktās aplēses un pieņēmumi ir izklāstīti turpmāk.  

 Pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiki 

Pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiki tiek pārskatīti vienu reizi gadā un, ja nepieciešams, tie tiek mainīti, 

lai atspoguļotu pašreizējos vadības uzskatus par izmaiņām tehnoloģijās, par aktīvu atlikušo ekonomiski 

lietderīgo izmatošanas laiku un to fizisko stāvokli. 

 Krājumi 

Sabiedrība veic aplēses neto pārdošanas vērtības noteikšanai, lai aprēķinātu zaudējumus no krājumu vērtības 

samazināšanās. Parasti krājumu vērtību līdz to neto realizācijas vērtībai nosaka individuāli katram postenim, 

taču, ja tas nav iespējams tiek izmantota vēsturiskā pieredze attiecībā uz iespējamiem zaudējumiem no 

krājumu vērtības samazināšanās. 

 Uzkrājumi nedrošiem parādiem  

Sabiedrība veido vispārējos uzkrājumus nedrošiem parādiem.  

 Uzkrājumi 
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Uzkrājumi tiek veidoti gadījumos, kad Sabiedrībai pagātnes notikumu rezultātā ir radušās pašreizējas 

juridiskas vai loģiskas saistības, un ir paredzams, ka šo saistību nokārtošanai būs nepieciešami ekonomisku 

vērtību ietveroši resursi un ir iespējams ticami noteikt šo saistību apjomu. 

Sabiedrība veido uzkrājumus sagaidāmajiem tiesvedību izdevumiem, kuriem uz pārskata sagatavošanas brīdi 

nav zināma precīza izmaksu summa vai maksāšanas periods. Aprēķini tiek veikti balstoties uz faktiskajām 

prasījuma summām, saistību iestāšanās varbūtību, kā arī ņemot vērā līdzīgu gadījumu iznākumus līdzšinējā 

uzņēmuma saimnieciskās darbības gaitā.    

 

Finanšu stāvokļa pārskatā uzkrājumi tiek atspoguļoti, iespējami precīzi nosakot to izdevumu summu, kas ir 

nepieciešama, lai saistības dzēstu tādā apmērā, kādas tās ir pārskata perioda beigu datumā. Uzkrājumi tiek izmantoti 

tikai attiecībā uz izdevumiem, kuriem tie sākotnēji tikuši izveidoti, un tie tiek samazināti, ja iespējamā resursu 

aizplūšana vairs nav paredzama.  

Finanšu instrumenti un finanšu riski 

Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir finanšu aktīvi – naudas līdzekļi bankās, pircēju un pasūtītāju parādi, 

citi debitori un finanšu saistības – aizņēmumi, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem, kas 

izriet tieši no tās saimnieciskās darbības. 

Finanšu aktīvu klasifikācija 

Sabiedrība klasificē savus finanšu aktīvus šādās novērtēšanas kategorijās: 

- tādi, kas jānovērtē vēlāk patiesajā vērtībā (ar pārvērtēšanu vai nu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, vai 

citos apvienotajos ienākumos), un 

- tādi, kas jānovērtē amortizētajā iegādes vērtībā. 

Klasifikācija atkarīga no Sabiedrības uzņēmējdarbības modeļa finanšu aktīvu pārvaldīšanā un naudas plūsmu līgumu 

noteikumiem. 

Atzīšana un atzīšanas pārtraukšana 

Regulāra finanšu aktīva posteņa iegāde un pārdošana tiek atzīta tirdzniecības datumā, datumā, kas ir datums, kurā 

Sabiedrība uzņemas pirkt vai pārdot aktīvu. 

Finanšu aktīvu atzīšana tiek pārtraukta, kad beigušās vai nodotas tiesības saņemt naudas plūsmas no šiem finanšu 

aktīviem un Sabiedrība  nodevusi būtiskāko daļu visu risku un ieguvumu, kas izriet no īpašumtiesībām. 

Novērtēšana 

Sākotnējās atzīšanas brīdī Sabiedrība  novērtē aktīvu patiesajā vērtībā, kā arī – gadījumā ar finanšu aktīvu, kas nav 

patiesajā vērtībā, ar pārvērtēšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (FVPL) – pieskaitot darījuma izmaksas, kas tieši 

attiecināmas uz finanšu aktīva iegādi. Finanšu aktīviem, kas uzskaitīti patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā, darījuma izmaksas tiek ietvertas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

Parāda instrumenti 

Parāda instrumentu turpmākā vērtēšana ir atkarīga no Sabiedrības uzņēmējdarbības modeļa aktīva pārvaldīšanā un 

aktīva naudas plūsmas iezīmēm. 

Visi Sabiedrības parāda instrumenti ir klasificēti amortizētās iegādes vērtības novērtēšanas kategorijā. 

Amortizētā iegādes vērtība 

Aktīvi, kas tiek turēti līgumā noteikto naudas plūsmu iekasēšanai, kur šīs naudas plūsmas ir tikai pamatsummas un 

procentu maksājumi, tiek novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā. Procentu ieņēmumi no šiem finanšu aktīviem tiek 

iekļauti finanšu ienākumos, izmantojot faktiskās procentu likmes metodi. Jebkāda peļņa vai zaudējumi, pārtraucot 

atzīšanu, tiek atzīti tieši peļņas vai zaudējumu aprēķinā un uzrādīti pārējos ieņēmumos / (izdevumos). Peļņa no ārvalstu 

valūtu maiņas un zaudējumi no vērtības samazinājuma tiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pārējos 

ieņēmumos / izdevumos. 
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Uz 2019. gada 1. janvāri un 2019. gada 31. decembri šajā kategorijā bija klasificēti šādi Sabiedrības   finanšu aktīvi: 

-  pircēju un pasūtītāju parādi; 

-  uzkrātie ieņēmumi; 

-   nauda un naudas ekvivalenti. 

Pašu kapitāla instrumenti 

Sabiedrībai nav ieguldījumu pašu kapitāla instrumentos. 

Vērtības samazinājums 

Sabiedrība  nākotnes kontekstā vērtē paredzamos kredītu zaudējumus saistībā ar saviem parāda instrumentiem, kas 

uzskaitīti amortizētajā iegādes vērtībā. Izmantotā vērtības samazinājuma metodika atkarīga no tā, vai būtiski pieaudzis 

kredītrisks. 

Paredzamo kredītu zaudējumu novērtēšana atspoguļo: 

-  objektīvu un iespējamu summu, kas noteikta, izvērtējot virkni iespējamo iznākumu, 

-  naudas vērtību laikā un 

-  visu saprātīgo un pamatojamo informāciju par pagātnes notikumiem, tagadnes apstākļiem un nākotnes 

apstākļu prognozēm, kas katra pārskata perioda beigās iegūstama bez nesamērīgām izmaksām un pūlēm. 

Pircēju un pasūtītāju parādiem un uzkrātajiem ieņēmumiem bez ievērojamas finansēšanas komponentes Sabiedrība  

izmanto vienkāršotu pieeju, ko pieļauj 9. SFPS, un novērtē uzkrājumus zaudējumiem no vērtības samazinājuma pēc 

pastāvēšanas laikā paredzamajiem kredītu zaudējumiem no debitoru parādu sākotnējās atzīšanas. Tā kā individuālais 

novērtējums nav iespējams lielā atlikumu skaita dēļ, tikai nozīmīgos debitorus novērtē atsevišķi. Debitoru parādi, kas 

nav novērtēti atsevišķi, tiek klasificēti debitoru parādu grupās, pamatojoties uz nokavētajām dienām un tiek kopīgi 

novērtēti kā vērtības samazinājuma noteikšanai. 

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana 

Šajā finanšu pārskatā atspoguļotie rādītāji ir izteikti eiro (EUR). 

Darījumi ārvalstu valūtās tiek pārrēķināti eiro pēc darījuma dienā spēkā esošā Eiropas Centrālās bankas noteiktā 

ārvalstu valūtas kursa. Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā 

perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi 

Ilgtermiņa posteņos ir uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par 

gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā, uzrādītas 

īstermiņa posteņos. 

Aizdevuma, kuram ir Valsts galvojums, līgumā noteiktos maksājumus veic vienu reizi gadā vienādās daļās, atbilstoši 

maksājuma grafikā noteiktajiem termiņiem.  

Ieņēmumu atzīšana  

Sniegtie pakalpojumi 

Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu tik lielā apmērā, kādā to 

iespējams pamatoti noteikt. Atzīstot ieņēmumus, tiek ņemti vērā arī šādi nosacījumi: 

Pakalpojumu sniegšana – ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi ir sniegti klientam, rēķina 

izrakstīšanas brīdī. 

Dāvinājumi – ieņēmumi par dāvinātajiem pamatlīdzekļiem tiek sākotnēji atzīti kā nākamo periodu ieņēmumi un tad 

pakāpeniski, proporcionāli attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laikam, tiek samazinātas Ilgtermiņa 

ieguldījumu nolietojuma izmaksas.  
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Valsts dotācijas un ERAF piešķirtais finansējums - Pēc sākotnējās atzīšanas, dotācijas, kas kompensē Sabiedrībai 

radušās izmaksas, tiek atzītas kā ienākumi peļņas vai zaudējumu aprēķinā izmaksu rašanās periodā. Dotācijas un 

Eiropas Reģionālās Attīstības fonda (ERAF) piešķirtie naudas līdzekļi, kas kompensē Sabiedrības pamatlīdzekļu 

iegādi, tiek atzīti kā ienākumi peļņas vai zaudējumu aprēķinā par dotācijām iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās 

lietošanas laikā. 

Atzīstot saņemtos ieņēmumos no NVD Sabiedrība izraksta rēķinus par tekošo mēnesi mēneša pēdējā datumā. 

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi 

Bilancē visi nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes cenās, atskaitot nolietojumu un 

vērtības samazinājumu, ja tāds ir. Nolietojumu sāk rēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā nodošanas 

ekspluatācijā un beidz ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā izslēgšanas no nemateriālo ieguldījumu vai 

pamatlīdzekļu sastāva. Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes un norakstīts attiecīgo nemateriālo ieguldījumu 

un pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas periodā, izvēloties par pamatu šādas vadības noteiktas gada nolietojuma 

likmes: 

 (% gadā) 

Nemateriālie ieguldījumi:  

Koncesijas, patenti, licences, datorprogrammas un tamlīdzīgas tiesības 14.29 - 20 

Pamatlīdzekļi:  

Ēkas un būves; vieglās konstrukcijas ēkas, pārējās ēkas un būves 1 - 10 

Iekārtas, mašīnas un medicīniskās iekārtas 5 – 33.33 

Transporta līdzekļi 10 - 20 

Datori un datu uzkrāšanas iekārtas 20 – 33.33 

Medicīniskās mēbeles, inventārs 10 – 20 

Nolietojumu metode tiek pārskatīta ne retāk kā katra pārskata gada beigās. 

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 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. 

Pamatlīdzekļiem, kuriem ir veikts kapitālais remonts vai rekonstrukcija, vai būtiska detaļu vai daļu nomaiņa, no jauna 

uzstādītās daļas vai detaļas tiek atzītas pievienojot attiecīgā pamatlīdzekļa vērtībai un nomainītās daļas vai detaļas, 

pielietojot amortizēto aizstāšanas izmaksu aprēķina metodi, tiek izslēgtas no pamatlīdzekļu sastāva.  

Pamatlīdzekļu atlikumi ir pārbaudīti gada inventarizācijā. 

Pamatlīdzekļu vērtības samazināšana 

Lai noteiktu vai pamatlīdzekļa vērtība ir samazinājusies, Sabiedrība pārskata pamatlīdzekļu bilances vērtību, nosakot 

aktīvu lietderīgās izmantošanas vērtību. Ja lietderīgās izmantošanas vērtība ir mazāka nekā attiecīgā aktīva bilances 

vērtība, un šāds vērtības samazinājums nav īslaicīgs, tiek atzīts pamatlīdzekļu vērtības samazinājums kā starpība starp 

aktīva bilances vērtību un aplēsto lietderīgās izmantošanas vērtību.  

Pamatlīdzekļiem, kas iegādāti no dotācijām, ERAF piešķirtajiem līdzekļiem vai saņemti kā dāvinājumi, vērtības 

samazinājums tiek atzīts kā nākamo periodu ieņēmumu samazinājums. Visiem citiem pamatlīdzekļiem, vērtības 

samazinājums tiek atzīts kā zaudējumi peļņas vai zaudējumu aprēķinā.  
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Krājumu uzskaite 

Krājumi uzskaitīti, izmantojot FIFO metodi. Krājumi bilancē uzrādīti zemākajā no neto realizācijas vērtības un 

pašizmaksas. Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība tiek norakstīta vai 

tiek izveidoti uzkrājumi. 

Mazvērtīgais inventārs tiek iegrāmatots iegādes cenās un izmaksās norakstīts 50% apmērā pēc nodošanas 

ekspluatācijā un 50% apmērā pēc mazvērtīgā inventāra norakstīšanas. 

Debitoru novērtēšana 

Debitoru parādi novērtēti ievērojot piesardzības principu, un bilancē uzrādīti neto vērtībā, no uzskaites vērtības 

atskaitot uzkrājumus nedrošiem pircēju un pasūtītāju parādiem. Parādi tiek norakstīti, kad to atgūstamība uzskatāma 

par neiespējamu.  

Debitoru parādiem, kuru saņemšana tiek apšaubīta, apšaubāmās summas apmērā veido uzkrājumus nedrošiem 

parādiem. Šaubīgo debitoru parāda uzkrājumu atzītajai summai ir jābūt labākajam sagaidāmo zaudējumu 

novērtējumam uz bilances datumu.  

Uzkrātie ieņēmumi 

Uzkrātie ieņēmumi norāda skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par  pakalpojumu sniegšanu  

vai preču piegādi pārskata gadā, t.sk. izpildītajiem projektiem un nākamajos periodos saņemamo finansējumu un 

depozītu procentiem, attiecībā uz kuriem saskaņā ar piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumiem bilances 

datumā vēl nav pienācis norēķinu dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš. Šīs norēķinu summas aprēķina, 

pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu apliecinošiem 

dokumentiem. 

Uzkrājumi  

Uzkrājumi tiek veidoti gadījumos, kad Sabiedrībai pagātnes notikumu rezultātā ir radušās pašreizējas juridiskas vai 

loģiskas saistības, un ir paredzams, ka šo saistību nokārtošanai būs nepieciešami ekonomisku vērtību ietveroši resursi 

un ir iespējams ticami noteikt šo saistību apjomu. 

Sabiedrība veido uzkrājumus sagaidāmajiem tiesvedību izdevumiem, kuriem uz pārskata sagatavošanas brīdi nav 

zināma precīza izmaksu summa vai maksāšanas periods. Aprēķini tiek veikti balstoties uz  faktiskajām prasījuma 

summām, saistību iestāšanās varbūtību, kā arī ņemot vērā līdzīgu gadījumu iznākumus līdzšinējā Sabiedrības 

saimnieciskās darbības gaitā.  

Finanšu stāvokļa pārskatā uzkrājumi tiek atspoguļoti, iespējami precīzi nosakot to izdevumu summu, kas ir 

nepieciešama, lai saistības dzēstu tādā apmērā, kādas tās ir pārskata perioda beigu datumā. Uzkrājumi tiek izmantoti 

tikai attiecībā uz izdevumiem, kuriem tie sākotnēji tikuši izveidoti, un tie tiek samazināti, ja iespējamā resursu 

aizplūšana vairs nav paredzama 

Uzkrātās saistības 

Uzkrātās saistības norāda skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā 

saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu 

iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts attiecīgs norēķinu dokuments (rēķins).  

Uzkrātās saistības darbiniekiem 

Uz pārskata perioda beigām ir izveidoti uzkrājumi darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem, kas aprēķināti saskaņā 

ar neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu uz pārskata gada 31. decembri un dienas vidējo darba algu pārskata gada 

pēdējos sešos mēnešos un sociālo nodokli. 
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Iespējamās saistības un aktīvi 

Šajos finanšu pārskatos iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka 

līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajos finanšu pārskatos netiek atzīti, bet tiek 

atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, ir 

pietiekami pamatota. 

Nākamo periodu ieņēmumi 

Ilgtermiņa ieguldījumu objektu iegādei, izveidošanai un būvniecībai saņemtais finansiālais atbalsts atspoguļots 

postenī „Nākamo periodu ieņēmumi”. Pārējos saimnieciskās darbības ieņēmumos atspoguļoti pārskata periodam 

atbilstošie ieņēmumi, samazinot summas postenī „Nākamo periodu ieņēmumi”. 

Aizņēmumi 

Sākotnēji aizņēmumi tiek atzīti patiesajā vērtībā, atskaitot ar aizņēmuma saņemšanu saistītās izmaksas. Pēc sākotnējās 

atzīšanas aizņēmumi tiek uzskaitīti to amortizētajā vērtībā, izmantojot faktiskās procentu likmes metodi. Amortizētā 

vērtība tiek aprēķināta, ņemot vērā aizņēmuma saņemšanas izmaksas, kā arī jebkādus ar aizņēmumu saistītos 

diskontus vai prēmijas. 

Aizņēmumu izmaksas, kas ir tieši attiecināmas uz kritērijiem atbilstošu aktīvu iegādi vai būvniecību, kam obligāti 

nepieciešams būtisks laika periods, lai tie būtu gatavi paredzētajai lietošanai, tiek pieskaitītas pie šo aktīvu izmaksu 

vērtības līdz brīdim, kad aktīvi ir faktiski gatavi paredzētajai lietošanai.  

Visas pārējās izmaksas, kas saistītas ar aizņēmumiem, tiek iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā periodā uz kuru 

tās attiecas. 

Ienākuma nodoklis 

No 2018.gada 1.janvāra stājās spēkā 2017.gada 28.jūlijā pieņemtais “Uzņēmuma ienākuma nodokļa likums”. 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā vairs nepastāv normas, kas rada pagaidu atšķirības starp aktīvu un saistību 

bilances vērtībām  finanšu uzskaitē un to nodokļu bāzi. Finanšu pārskatā nav atzītas atliktā nodokļa saistības vai atliktā 

nodokļa aktīvs. 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums paredz uzņēmuma ienākuma nodokļa maksāšanas brīdi atlikt līdz brīdim, kad 

peļņa tiek sadalīta vai citādā veidā novirzīta tādiem izdevumiem, kuri uzskatāmi par nosacīti sadalītu peļņu. 

Uzņēmuma ienākuma nodokļa likme ir 20%, ja sabiedrības peļņa tiek sadalīta, un 0% likme, ja sabiedrības peļņa 

netiek sadalīta, piemērojot to ar nodokli apliekamā objekta vērtībai, kas dalīta ar koeficientu 0.8. 

Saistītās personas 

LR Veselības ministrija ir 100% VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” valsts kapitāla daļu turētāja. 

LR Veselības ministrijas kapitālsabiedrības tiek uzskatītas par Slimnīcas radniecīgām sabiedrībām. 

Sabiedrība ir Latvijas valsts kontrolē. Saistītās puses ir Sabiedrības akcionārs, kurš kontrolē Sabiedrību vai kuram ir 

būtiska ietekme uz Sabiedrību, pieņemot ar pamatdarbību saistītus lēmumus, Sabiedrības valdes priekšsēdētājs un 

valdes locekļi, Sabiedrības padomes priekšsēdētājs un padomes locekļi, kā arī jebkurai no iepriekš minētajām 

privātpersonām tuvs ģimenes loceklis, kā arī sabiedrības, kuras šīs personas kontrolē vai kurām ir būtiska ietekme uz 

tām. 

Parastie tirdzniecības darījumi ar Latvijas valdību, ieskaitot ministrijas un valsts aģentūras, kā arī darījumi ar valsts 

kontrolētām kapitālsabiedrībām, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, uz kuriem attiecas 24. Starptautiskā 

grāmatvedības standarta noteikumi un nosacījumi un kuri neveido būtisku attiecīgā darījuma veida daļu, nav atsevišķi 

uzrādīti šajā pārskatā. Darījumu kvantificēšana ar šīm saistītajām pusēm nav iespējama plašā Sabiedrības piegādātāju 

skaita dēļ. 

Notikumi pēc bilances datuma 

Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par 

Sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada 

beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskatu pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski. 
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Paskaidrojumi peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem 

 

Medicīnas pakalpojumi sniegti tikai Latvijā. 

   
(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas   

Atlīdzība  59 855 353 50 384 585 

 t.sk.                                      Darbinieku atalgojums 47 960 852 40 546 351 

Atvaļinājuma rezerves izmaiņas 390 816 148 923 

VSAOI Darba devēja daļa 11 410 949 9 641 854 

Uzkrājumi VSAOI darba devēja daļai no uzkrātajiem atvaļinājumiem 
92 736 47 457 

Medikamenti, medicīnas materiāli un laboratorijas preces 42 636 199 38 965 763 

Ilgtermiņa ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums un atlikušās 

vērtības norakstīšana 6 313 920 5 614 823 

 t.sk.    Pamatlīdzekļu aprēķinātais  nolietojums 7 179 508 6 254 640 

Saņemtā finansējuma ieņēmumi NPI daļa (1 303 610) (961 406) 

Nemateriālo ieguldījumu aprēķinātais nolietojums 438 022 321 589 

Apsaimniekošanas izdevumi un komunālie maksājumi 4 280 923 3 947 197 

 t.sk.                                           Elektroenerģija 1 200 134 1 384 086 

Apkure, ūdens un kanalizācija  901 350 914 904 

Apsardzes un drošības izdevumi 492 462 428 933 

                                      Atkritumu izvešana 461 798 357 267 

Ēku, būvju un teritoriju apsaimniekošanas izdevumi  1 225 179 862 007 

Noma  1 279 483 1 030 568 

Medicīnas iekārtu ekspluatācijas un remonta izdevumi 2 528 132 3 143 322 

Ēdināšanas pakalpojumi 1 200 626 931 607 

Mazvērtīgais inventārs 532 116 579 626 

Pārējie izdevumi pamatdarbības nodrošināšanai 730 520 720 495  

Kopā 119 357 272 105 317 986 

Par finansiālā atbalsta līdzekļiem, ziedojumiem un dāvinājumiem iegādāto pamatlīdzekļu nolietojums pārskata gadā 

un finansējumam atbilstošie pārskata gada citi izdevumi uzrādīti postenī „Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas” 

un attiecīgie Nākamo periodu ieņēmumi ir uzrādīti “Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas” ar mīnus zīmi.  

 

(4) Administrācijas izmaksas 

2019 

EUR 

2018 

EUR 

Atlīdzība 1 596 351 1 433 857 

 t.sk.                                             Darba alga 1 279 551 1 150 111 

Atvaļinājuma rezerves izmaiņas 8 247 6 223 

VSAOI darba devēja daļa 306 520 275 846 

VSAOI darba devēja daļa no uzkrātajiem atvaļinājumiem 2 033 1 677 

Reprezentācijas izdevumi 32 457 26 372 

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 45 127 35 095 

Gada pārskata revīzijas izdevumi 9 656 10 515 

Pārējie pakalpojumi 151 144 148 859 

Kopā 1 834 735 1 654 698 

(2) Neto apgrozījums 2019 

EUR 

2018 

EUR 

Medicīnas pakalpojumi 112 556 556 99 640 221 

Ieņēmumi no rezidentu apmācības un valstiskiem pētījumiem 5 014 400 4 319 093 

Ieņēmumi no telpu nomas  571 542 476 815 

Pārējie pamatdarbības ieņēmumi 266 188 281 235 

Ieņēmumi no zinātniskās komercdarbības 322 217 265 216 

Kopā 118 730 903 104 982 580 
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(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 

 

2019 

EUR 

2018 

EUR 

Pārējie ieņēmumi  183 018 199 687 

Ieņēmumi no iepriekš izveidotajiem uzkrājumiem 183 782 45 973 

Kopā 366 800 245 660 

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 

 

2019 

EUR 

2018 

EUR 

Izdevumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas 83 429 128 452 

Pamatlīdzekļu vērtības samazinājums 848 713 - 

Uzkrājumi šaubīgo debitoru parādiem 298 778 611 872 

Pārējie izdevumi 30 159 216 788 

Kopā 1 261 079 957 112 

   

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 

2019 

EUR 

2018 

EUR 

Procentu maksājumi par aizņēmumiem 51 811 53 970 

   

 

Atbilstoši 2007.gada 15.novembra galvojuma apkalpošanas un uzraudzības līgumam Nr.G/A/F07/596, starp Slimnīcu 

un Finanšu ministriju, Valsts kasei, par FMS Wertmanagement AōR bankas aizdevuma apkalpošanu kopā 2019.gadā  

jāmaksā EUR 51 811, kuri tika attiecināti uz procentu maksājumiem par aizņēmumiem.   
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Paskaidrojumi bilances posteņiem 

(8) Nemateriālie ieguldījumi 

Datoru 

programm 

produkti 

Nemateriālo 

ieguldījumu 

izveidošana 
Kopā 

 EUR  EUR 

Sākotnējā vērtība    

31.12.2017 1 974 732 32 186 2 006 918 

Iegādāts  565 623 - 565 623 

Pārvietots no PL izveidošanas 93 664 (32 186) 61 478 

Izslēgts (77 995) - (77 995) 

31.12.2018 2 556 024 - 2 556 024 

Iegādāts  577 394 15 095 592 489 

Izslēgts (326 504) - (326 504) 

31.12.2019 2 806 914 15 095 2 822 009 

Uzkrātais nolietojums    

31.12.2017 758 921 - 758 921 

Aprēķināts nolietojums  323 197 - 323 197 

Izslēgts (77 454) - (77 454) 

31.12.2018 1 004 664 - 1 004 664 

Aprēķināts nolietojums  448 968 - 448 968 

Izslēgts (303 478) - (303 478) 

31.12.2019 1 150 154 - 1 150 154 

Bilances vērtība 31.12.2017 1 215 811 32 186 1 247 997 

Bilances vērtība 31.12.2018 1 551 360 - 1 551 360 

Bilances vērtība 31.12.2019 1 656 760 15 095 1 671 855 
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(9) Pamatlīdzekļu kustības pārskats 

 
 

Zeme, ēkas 

un būves 

Iekārtas un 

mašīnas 

Pārējie 

pamat 

līdzekļi un 

inventārs 

Pamatlī 

dzekļu 

izveidošana 

Kopā 

 EUR EUR EUR EUR EUR 

Sākotnējā vērtība      

31.12.2017 100 660 825 55 371 416 11 588 606 1 507 505 169 128 352 

Iegādāts 206 368 6 172 372 124 589 5 433 518 11 936 847 

Pārvietošana no PL izveidošanas 717 489 1 494 784 1 282 762 (3 610 539) (115 504) 

Pārvietots no/uz citu posteni (1 911) 2 772 224 (2 770 313) (61 478) (61 478) 

Izslēgts (12 651) (1 510 062) (563 977) (65 267) (2 151 957) 

31.12.2018 101 570 120 64 300 734 9 661 667 3 203 739 178 736 260 

Iegādāts 335 010 6 439 481 424 917 3 489 004 10 688 412 

Pārvietošana no PL izveidošanas 1 046 326 1 288 797 728 875 (3 063 998) - 

Pārvietots no/uz citu posteni (38 720) - - 38 720 - 

Izslēgts - (6 247 157) (627 552) - (6 874 709) 

31.12.2019 102 912 736 65 781 855 10 187 907 3 667 465 182 549 963 

Uzkrātais nolietojums      

31.12.2017 9 429 788 41 046 896 6 725 633 - 57 202 317 

Aprēķināts nolietojums 2 000 826 3 111 062 1 176 239 - 6 288 127 

Nolietojums pārvietotajiem 

pamatlīdzekļiem no/uz citu 

posteni 

(64) 1 707 101 (1 707 037) - - 

Izslēgts - (1 275 273) (536 258) - (1 811 531) 

31.12.2018 11 430 550 44 589 786 5 658 577 - 61 678 913 

Aprēķināts nolietojums 2 150 727 3 777 327 1 286 925 - 7 214 979 

Nolietojuma korekcija (1 290) - - - (1 290) 

Uzkrājumi pamatlīdzekļu vērtības 

samazinājumam 
126 296 84 111 59 681 578 625 848 713 

Izslēgts (2 044) (6 029 010) (623 700) - (6 654 754) 

31.12.2019 13 704 239 42 422 214 6 381 483 578 625 63 086 561 

Bilances vērtība 31.12.2017 91 231 037 14 324 520 4 862 973 1 507 505 111 926 035 

Bilances vērtība 31.12.2018 90 139 570 19 710 948 4 003 090 3 203 739 117 057 347 

Bilances vērtība 31.12.2019 89 208 497 23 359 641 3 806 424 3 088 840 119 463 402 

 

 

 Apgrūtinājumi: 

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” pamatlīdzekļi nav apgrūtināti ar ķīlām. 

 

 

Kopējās nolietojuma izmaksas atspoguļotas šādi: 
2019 2018 

EUR EUR 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 7 617 530 6 576 229 

Administrācijas izmaksas 45 127 35 095 

Kopā: 7 662 657 6 611 324 
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Lietošanā saņemtie pamatlīdzekļi 

A1 korpusa ēka ar bilances vērtību 31.12.2019. EUR 70 666 212 tiks reģistrēta Zemesgrāmatā kā Veselības 

ministrijas īpašums. Slimnīcas vadība ir pārliecināta, ka Veselības ministrija dos Slimnīcai lietošanas un pārvaldības 

tiesības A1 korpusa lietošanai, līdzīgi kā citiem nekustamajiem īpašumiem, kurus lieto Slimnīca. 

Saskaņā ar Nekustamo īpašumu lietošanas un pārvaldīšanas līgumu Nr. SKUS 45/16, noslēgtu starp LR Veselības 

ministriju un Slimnīcu, bilancē atspoguļotie pārējie nekustamie īpašumi Zemesgrāmatā ir reģistrēti kā Veselības 

ministrijas īpašums, Slimnīcai ir lietošanas un pārvaldības tiesības, bet nav tiesību šos īpašumus atsavināt vai ieķīlāt. 

Īpašumi - zemes gabals Rīgā, Ventspils ielā 22, ar kadastra Nr.0100 056 0102, platība 1 687 m2 un zemes gabals Rīgā 

Ventspils ielā, ar kadastra Nr. 0100 056 0087, platība 599 m2 - uzskaitīti Slimnīcas zembilancē.  

Slimnīca ir nodevusi patapinājumā pamatlīdzekļus, un to atlikusī vērtība uz 31.12.2019 ir EUR 22 565, un pieņēmusi 

patapinājumā pamatlīdzekļius ar atlikušo vērtību 31.12.2019  EUR 752 106 apmērā. 

Pilnībā nolietoti pamatlīdzekļi: 

Vairāki pamatlīdzekļi, kuri tikuši pilnībā norakstīti nolietojuma izmaksās, joprojām tiek aktīvi izmantoti Sabiedrības 

pamatdarbībā. Kopējā šādu pamatlīdzekļu iegādes vērtība pārskata gada beigās bija EUR 26 793 806.  

Iekārtu sadalījums pa vecuma grupām Skaits Procenti Uzskaites vērtība EUR 

5 gadi un jaunākas 3837 47%  27 296 435.85 

6-10 gadi 966 12%  13 078 605.51 

10-15 gadi 2466 30%  18 107 806.09 

16 gadi un vecākas 
855 11%  9 098 593.22 

 

(10)  Krājumi 
31.12.2019 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

Medikamenti un pārsiešanas materiāli 6 699 005 6 031 955 

Uzkrājumi lēnas aprites medicīnas precēm (339 028) (132 805) 

Medicīniskais un saimnieciskais inventārs  898 919 862 287 

Uzkrājumi lēnas aprites  inventāram (58 884) - 

Pārējie saimniecības materiāli  157 346 132 872 

Uzkrājumi lēnas aprites materiāliem (6 235) (7 259) 

Kopā 7 351 123 6 887 050 

 

(11) Debitori 31.12.2019 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

Pircēju un pasūtītāju parādi 508 926 402 870 

Radniecīgo sabiedrību parādi 1 827 488 1 869 755 

Citi debitori 17 509 6 666 

Nākamo periodu izmaksas 210 294 307 285 

Uzkrātie ieņēmumi 33 622 58 446 

Debitori kopā 2 597 839 2 645 022 

 

Pircēju un pasūtītāju parādi 
31.12.2019 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība un pacientu 

parādi 
1 244 127 1 349 400 

Juridiskas personas 488 656 462 952 

Fiziskas personas (pacienti) 681 186 804 028 

Uzkrājums tiesvedībām (prasītājs) 74 285 82 420 

Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (735 201) (946 530) 

Juridiskas personas 26 622 103 742 

Fiziskas personas (pacienti) 634 294 760 368 

Uzkrājums tiesvedībām (prasītājs) 74 285 82 420 

Kopā 508 926 402 870 
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Uzkrājumi šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem  

31.12.2017 632 462 

Uzkrājumu palielinājums 611 872 

Uzkrājumu samazinājums (297 804) 

31.12.2018 946 530 

Uzkrājumu palielinājums 299 221 

Uzkrājumu samazinājums (492 947) 

31.12.2019 752 804 

Debitoru parāda vecuma analīze 2019.gada 31.decembrī 

 31.12.2019 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

Nav kavēti 2 336 414 2 272 625 

Tai skaitā radniecīgo sabiedrību parādi 1 827 488 1 869 755 

Kavēti: 735 201 946 530 

mazāk kā 30 dienas 135 178 116 176 

30-90 dienas 77 387 75 871 

90-180 dienas 57 099 94 885 

180-365 dienas 106 886 175 245 

vairāk kā 365 dienas 358 651 484 353 

Kopā 3 071 615 3 219 155 

 

Radniecīgo sabiedrību parādi  31.12.2019 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

Radniecīgo sabiedrību parādu uzskaites vērtība  1 845 091 1 869 755 

Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (17 603) - 

Kopā 1 827 488 1 869 755 

 

Citi debitori 
31.12.2019 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

Norēķini par LKB esošajiem depozītiem 6 428 282 6 428 282 

Uzkrājums norēķiniem par LKB esošajiem depozītiem (6 428 282) (6 428 282) 

Pārējie debitori 300 300 

Avansa maksājumi par precēm 17 209 6 366 

Kopā 17 509 6 666 

 

Nākamo periodu izmaksas 

 
31.12.2019 

 EUR 

31.12.2018 

EUR 

Preses abonēšanas izdevumi, licenču noma 13 863 13 686 

Darbinieku atvaļinājuma izmaksas 94 471 80 245 

Sakaru un citi izdevumi (reklāma, apdrošināšana u.c.) 101 960 98 424 

Nākamo periodu izdevumi par telpu nomu RSU - 114 930 

Kopā 210 294 307 285 

Postenī uzrādītas izmaksas, kas izdarītas pārskata gadā, bet attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem. 

Uzkrātie ieņēmumi 
31.12.2019 

EUR 

31.12.2018 

ER 

Uzkrātie ieņēmumi no projektu izpildes  33 622 58 446 

Postenī  “Uzkrātie ieņēmumi” uzrādīti ieņēmumi no projektiem, kuri ir izpildīti 2019.gadā, bet maksājumi tiks 

saņemti 2020.gadā.  
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(12) Nauda  

Naudas līdzekļu sadalījums  31.12.2019 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

Nauda Slimnīcas kasē 14 482 10 468 

Norēķinu kontos 11 634 581 8 088 234 

Naudas līdzekļi nodoti inkasācijai 17 310 12 884 

Kopā 11 666 373 8 111 586 

(13) Pamatkapitāls 

Sabiedrības pamatkapitāls 2019.gada 31.decembrī ir EUR 49 968 773. 2019.gadā atbilstoši Kapitāla daļu turētāja 

lēmumam Sabiedrības pašu kapitāls palielināts par 4 880 152 EUR. Pamatkapitālu veido 100% valsts kapitāla daļas. 

Sabiedrības pamatkapitāls 2019.gada 31.decembrī sastāv no 49 968 773 daļām, kur vienas daļas nominālvārtība ir 

1(viens) EUR. 

(13)  Pārējās rezerves 31.12.2019 31.12.2018 

 EUR EUR 

Pārējās rezerves izveidotas iepriekšējos gados  4 260 435 4 260 435 

Reorganizācijas rezerves  3 165 6 471 

Kopā 4 263 600 4 266 906 

Slimnīca bilancē Pārējo rezervju sastāvā ir atspoguļots iepriekšējo periodu (pirms reorganizācijas, pāreja no BO VAS 

uz VSIA) peļņa vai zaudējumi un veiktā pārkvalifikācija no ilgermiņa ieguldījumiem uz pārējām rezervēm.  

(14) Uzkrājumi 31.12.2019 31.12.2018 

 EUR EUR 

Uzkrājumi paredzamajām tiesvedībām 57 616 54 471 

Uzkrājums 34.korpusa nojaukšanai - 17 803 

Kopā 57 616 72 274 

   

(15)Ilgtermiņa kreditori  31.12.2019 31.12.2018 

 EUR EUR 

Citi aizņēmumi 46 853 613 48 983 323 

Nākamo periodu ieņēmumi 36 973 090 32 543 924 

Ilgtermiņa kreditori kopā 83 826 703 81 527 247 

   

Citi aizņēmumi  31.12.2019 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

Ilgtermiņa daļa 46 853 613 48 983 323 
FMS Wertmanagement AōR 2-5 gadu laikā atmaksājamā daļa 10 648 550 10 648 550 

FMS Wertmanagement AōR Vairāk kā 5 gadu laikā atmaksājamā 

daļa 

36 205 063 38 334 773 

Īstermiņa daļa 4 611 255 4 611 255 
FMS Wertmanagement AōR 2 129 710 2 129 710 

VM starpresoru vienošanās 2 481 545 2 481 545 

Citi aizņēmumi kopā 51 464 868 53 594 578 

 

2007. gada 15. novembrī noslēgts Aizdevuma līgums ar DEPFA BANK par EUR 66 021 000 aizdevumu Slimnīcas 

modernizācijai (pirmā un otrā kārta). 2007. gada 15. novembrī Latvijas Republika, kuru pārstāv Finanšu ministrs, un 

DEPFA BANK noslēdza Galvojuma līgumu Nr.G/F07/596 par minēto aizdevumu. 2013. gada 26. martā ir saņemts 

paziņojums par cesiju, ar ko DEPFA BANK paziņo, ka prasījuma tiesības ir cedētas FMS Wertmanagement AōR. 

Cesija stājas spēkā no 2013. gada 21. marta. Pārējie aizdevuma līguma noteikumi un nosacījumi paliek nemainīgi. 

Aizdevumam tiek piemērota mainīga procentu likme – 6 mēn. EURIBOR plus pieskaitāmā likme 0,18%. 

Saskaņā ar 2017.gada 25.septembrī noslēgto papildus vienošanos pie 2016.gada 22.novembra Starpresoru vienošanās 

par sadarbību VSIA “ Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” pagaidu projekta “Slimnīcas A1 korpusa 2.kārtas 

būvniecība” īstenošanā 2017.gadā ir saņemta finansējuma daļa EUR 2 481 545 apmērā.  
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Nākamo periodu ieņēmumi 31. 12. 2019 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

Nākamo periodu ieņēmumu ilgtermiņa daļa  36 973 090 32 543 924 

ERAF projekts un citi ES projekti 24 849 327 25 439 259 

NVD finansējums 9 208 641 3 790 670 

Dāvinājumi 2 900 515 3 295 104 

Citi projekti 14 607 18 891 

Nākamo periodu ieņēmumu īstermiņa daļa 1 636 493 1 267 493 

ERAF projekts 579 237 856 817 

NVD finansējums 611 478 66 886 

Dāvinājumi 379 890 257 600 

Citi 65 888 86 190 

 
ERAF un citi ES 

projekti 
NVD finansējums Dāvinājumi Citi KOPĀ 

EUR EUR EUR EUR EUR 

31.12.2017 27 112 771 3 923 974 319 777 85 454 31 441 976 

Saņemts 28 875 12 088 3 281 708 70 565 3 393 236 

(Norakstīts) (16 010) - - (46 379) (62 389) 

(Amortizēts) (829 559) (78 507) (48 781) (4 559) (961 406) 

31.12.2018 26 296 077 3 857 555 3 552 704 105 081 33 811 417 

Saņemts - 6 059 204 103 845 72 822 6 235 871 

Pārvietots no/uz 

citu posteni 
(38 027) - - - (38 027) 

(Norakstīts) (4 818) - (509) (92 748) (98 075) 

Amortizācijas 

korekcija 

saskaņā ar 

pārvietošanu 

3 274 - - - 3 274 

(Amortizēts) (827 942) (96 640) (375 635) (4 660) (1 304 877) 

31.12.2019 25 428 564 9 820 119 3 280 405 80 495 38 609 583 

      

(16) Īstermiņa kreditori 
31.12.2019 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

Īstermiņa aizņēmumi 4 611 255 4 611 255 

No pircējiem saņemtie avansi 246 448 27 385 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 10 103 106 10 669 813 

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 2 859 269 2 128 817 

Pārējie kreditori 2 510 676 2 230 244 

Nākamo periodu ieņēmumi 1 636 493 1 267 493 

Uzkrātās saistības 4 774 963 3 063 426 

Īstermiņa kreditori kopā 26 742 210 23 998 433 
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Parādi piegādātājiem un darbuzņēmejiem 
31.12.2019 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

Norēķini par medikamentiem, medicīnas un laboratorijas 

precēm 
7 980 386 9 204 162 

Norēķini par celtniecības darbiem 4 893 60 622 

Norēķini par ēdināšanu 120 844 196 639 

Norēķini ar citiem piegādātājiem 1 978 383 1 184 261 

Parādi radniecīgām sabiedrībām 18 600 24 129 

Kopā 10 103 106 10 699 813 

Pārējie kreditori  
31.12.2019 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

Darba samaksa 2 486 921 2 208 015 

Norēķini ar arodbiedrību 13 878 14 650 

Norēķini par izpilddokumentiem 9 042 6 665 

Citi kreditori 296 80 

Norēķini pret personālu 539 834 

Kopā 2 510 676 2 230 244 

Uzkrātās saistības  
31.12.2019 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem - darba atlīdzībai  2 683 369 2 284 307 

Uzkrātās saistības virsstundām 614 625 - 

Uzkrājumi atvaļinājumiem darba devēja sociālām iemaksām  638 552 543 781 

Uzkrātās saistības par pakalpojumiem 838 417 235 338 

Kopā 4 774 963 3 063 426 

Kustība: Uzkrājumi 

neizmantotiem 

atvaļinājumiem - darba 

atlīdzībai  

EUR 

Uzkrājumi 

atvaļinājumiem 

darba devēja 

sociālām iemaksām 

EUR 

31.12.2017 2 129 161 494 647 

Uzkrājumu palielinājums  155 146 49 134 

31.12.2018 2 284 307 543 781 

Uzkrājumu palielinājums  399 062 94 771 

31.12.2019 2 683 369 638 552 

 (17) Sabiedrībā nodarbināto personu skaits – Vidējais nodarbināto skaits 2019.gadā bija 2 941, kas ir par 18 

darbiniekiem vairāk kā 2018.gadā  

(18) Personāla izmaksas   

Izmaksu veids 31.12.2019 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

Atlīdzība par darbu 48 129 970 41 655 697 

Valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas 11 453 167 9 910 686 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 13 118 12 787 

Kopā 59 596 255 51 579 170 

 

(19) Informācija par valdes locekļu atlīdzību 31.12.2019 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

Valdes locekļu atlīdzība 159 464 154 880 

Valdes locekļu valsts sociālās apdrošināšanas  obligātās iemaksas 38 415 37 310 

Kopā 197 879 192 190 
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(20) FINANŠU RISKU VADĪBA 

Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, ir : 

 Kredītrisks – risks, ka Sabiedrības debitori nespēs atmaksāt savus parādus noteiktajā apjomā vai termiņā. 

Kredītrisks Sabiedrībai rodas, sniedzot pakalpojumus ar pēcapmaksu, kā arī no naudas lidzekļiem bankās. 

 Procentu likmju risks – risks, ka Sabiedrība var ciest zaudējumus nelabvēlīgu tirgus likmju svārstību dēļ; 

 Likviditātes risks – risks, ka Sabiedrība nespēs termiņā izpildīt savas finanšu saistības. 

 
(a) Likviditātes risks 

Likviditātes risks ir risks, kas rodas, ja Sabiedrībai nav pietiekami daudz līdzekļu, lai norēķinātos ar kreditoriem 

noteiktajos termiņos. Lai kontrolētu likviditātes risku, Sabiedrība vadība rūpīgi seko līdzi tās aktīvu un saistību pret 

darījumu partneriem attiecībai. Nākamajā tabulā atspoguļota Sabiedrības finanšu saistību termiņstruktūra, 

pamatojoties uz veicamajiem  nediskontētajiem maksājumiem. 

Likviditātes analīze (līgumiskas nediskontētas naudas plūsmas) 

 

 Mazāk par 1 

gadu 

No 1 līdz 2 

gadiem 

No 3 līdz 5 

gadiem 

Vairāk par 5 

gadiem 
KOPĀ 

 EUR EUR EUR EUR EUR 

2018. gada 31. decembrī 

Citi aizņēmumi 4 611 255 2 129 710 6 389 130 40 464 483 53 594 578 

Parādi piegādātājiem  10 669 813 - - - 10 669 813 

Pārējie kreditori 2 230 244 - - - 2 230 244 

  17 511 312 2 129 710 6 389 130 40 464 483 66 494 635 

2019. gada 31. decembrī 

Citi aizņēmumi 4 611 255 2 129 710 6 389 130 38 334 773 51 464 868 

Parādi piegādātājiem  10 103 106 - - - 10 103 106 

Pārējie kreditori 2 510 676 - - - 2 510 676 

 17 225 037 2 129 710 6 389 130 38 334 773 64 078 650 

 

Likviditātes rādītāji 31.12.2019 

Kopējais likviditātes rādītājs 0.81 

Tekošais likviditātes rādītājs 0.53 

Absolūtās likviditātes rādītājs 0.44 

Kopējais likviditātes rādītājs parāda, ka visi Sabiedrības rīcībā esošie apgrozāmie līdzekļi sedz 0,81 no īstermiņa 

saistībām. Ar apgrozāmajiem līdzekļiem, neņemot vērā krājumus, kurus tik ātri nevar pārvērst naudā, var nosegt 0,53 

daļu no īstermiņa saistībām. Ar vislikvīdākajiem aktīviem, Sabiedrības rīcībā esošajiem naudas līdzekļiem, Sabiedrība 

var nosegt 0.44 daļu no īstermiņa saistībām. 

(b) Valūtas risks 

2019.gadā Slimnīcas norēķini eiro. Slimnīcā naudas līdzekļu atlikumi 2019.gada 31.decembrī ir tikai EUR, līdz ar to 

Sabiedrība nav pakļauta valūtas kursa svārstību riskam un līdz ar to valūtas riskam nav ietekmes uz 2019.gada finanšu 

pārskatiem. 

(c) Procentu likmju risks 

Sabiedrības finansējuma avotus veido galvenokārt saņemtais finansējums no Nacionālā veselības dienesta un naudas 

ieņēmumi no saimnieciskās darbības. 2019. gadā  Sabiedrība ir pakļauta procentu likmju izmaiņu riskam saistībā ar 

ilgtermiņa saistībām, kurām piemērota mainīgā procentu likme. 2019.gadā aizņēmumam piemērotā % likme bija 

0.18%. 2019.gadā Procentu risks ir zems un tam nav būtiska ietekme uz šiem Finanšu pārskatiem. 
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(d) Kredītrisks 

Sabiedrības regulāri izvērtē kontroles procedūras pār Sabiedrības debitoriem, tādējādi nodrošinot savlaicīgu problēmu 

identificēšanu.   

Finanšu instrumenti, kuri potenciāli pakļauj Sabiedrību zināmai kredītriska koncentrācijas pakāpei, galvenokārt ir 

pircēju un pasūtītāju parādi. Šo finanšu instrumentu uzskaites vērtība atspoguļo Sabiedrības maksimālo kredītrisku. 

Kredītriska koncentrācija attiecībā uz finanšu instrumentiem: 

 2019 2018 

 Bruto Neto Bruto Neto 

 EUR EUR EUR EUR 

Nav kavēti: 
Naudas līdzekļi kasē un bankās 11 666 373 11 666 373 8 111 586 8 111 586 

Debitoru parādi  3 106 727 2 353 923 3 225 821 2 279 291 

Kopā 14 773 100 14 020 296 11 337 407 10 390 877 

Kavēti: 

Debitoru parādi 752 804 - 946 530 - 

Kopā 752 804 - 946 530 - 

(e) Kapitāla risku vadība 

Sabiedrības  kapitāldaļu turētājs ir Veselības ministrija. Sabiedrības mērķis ir nodrošināt Latvijas iedzīvotājiem 

kvalificētu specializēto medicīnisko palīdzību stacionārā un dienas stacionārā, kā arī nodrošināt plašu diagnostisko un 

ambulatoro pakalpojumu klāstu. Valsts garantētās medicīniskās palīdzības apjomā ietilpstošie veselības aprūpes 

pakalpojumi tiek sniegti balstoties uz līgumu ar Nacionālo veselības dienestu un apmaksāti no valsts budžeta. 

Sabiedrības darbība ir atkarīga no tai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas nodrošina darbības turpināšanas 

principa piemērošanu.  

Sabiedrības kapitāla struktūra grupas veido neto parāds (aizņēmumi kā aprakstīts 16 piezīmē  nonetoti ar naudas un 

naudas ekvivalentu atlikumiem) un pašu kapitāls  (kas ietver pamatkapitālu un rezerves).  

 31.12.2019 31.12.2018 

 EUR EUR 

Procentu aizņēmumi un citas finanšu saistības (16.pielikums) 51 464 868 53 594 578 

Atskaitot naudu un naudas ekvivalentus (11 666 373) (8 111 586) 

Neto saistības 39 798 495 45 482 992 

Pašu kapitāls 32 124 063 30 654 411 

Kopējais kapitāls 71 922 558 76 137 403 

Saistību īpatsvars kopējā kapitālā  0.55 0.6 

(f) Patiesā vērtība 

Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība ir summa, par kādu finanšu instrumentu iespējams apmainīt starp labi 

informētām, ieinteresētām pusēm, kuras nav finansiāli saistītas, izņemot gadījumos, kad instrumenti tiek pārdoti 

piespiedu kārtā vai likvidācijas rezultātā. 
Finanšu aktīvu un saistību patiesās vērtības kopā ar to uzskaites vērtībām, kas uzrādītas finanšu stāvokļa pārskatā, ir 
sekojošas: 

 2019 

EUR 

2018 

EUR  

 Uzskaites vērtība Patiesā vērtība Uzskaites vērtība Patiesā vērtība 

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

Debitoru parādi, neto 2 336 414 2 336 414 2 272 625 2 272 625 

Parādi piegādātājiem 10 103 106 10 103 106 10 669 813 10 669 813 

Aizņēmumi 51 464 868 51 464 868 53 594 578 53 594 578 

2019. gada 31. decembrī visi finanšu aktīvi un saistības ir uzrādītas amortizētajā pašizmaksā. 

Lai aplēstu patieso vērtību, izmantotas šādas metodes un pieņēmumi: 

- naudas un īstermiņa noguldījumu, pircēju un pasūtītāju parādu, parādu piegādātājiem un darbuzņēmējiem un citu 

īstermiņa kreditoru parādu patiesā vērtība aptuveni atbilst to uzskaites vērtībai galvenokārt tāpēc, ka šie instrumenti 

ir īstermiņa. 

- aizdevumu un aizņēmumu patiesā vērtība aprēķināta, diskontējot prognozētās nākotnes naudas plūsmas ar spēkā 
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esošajām procentu likmēm, kas atbilst hierarhijas 2. līmeņa novērtējumam. Nekāda būtiska atšķirība starp uzskaites 

un patieso vērtību nav konstatēta. 

g) Finanšu saistības sadalījumā pa kategorijām: Pielikums 

Pārējās finanšu 

saistības amortizētajā 

iegādes vērtībā EUR 

Finanšu saistības 2019. gada 31. decembrī  64 078 650 

Aizņēmumi 15,16 51 464 868 

Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem  12 613 782 

Finanšu saistības 2018. gada 31. decembrī  66 494 635 

Aizņēmumi 15,16 53 594 578 

Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem 16 12 900 057 

h) Finanšu aktīvi sadalījumā pa kategorijām: Pielikums Aizdevumi un debitori 

  EUR 

Finanšu aktīvi 2019. gada 31. decembrī  14 036 409 

Pircēju un pasūtītāju parādi, neto 10 2 336 414 

Uzkrātie ieņēmumi un citi īstermiņa finanšu debitori 10 33 622 

Nauda un naudas ekvivalenti 11 11 666 373 

Finanšu aktīvi 2018. gada 31. decembrī  10 442 657 

Pircēju un pasūtītāju parādi, neto 10 2 272 625 

Uzkrātie ieņēmumi un citi īstermiņa finanšu debitori 10 58 446 

Nauda un naudas ekvivalenti 11 8 111 586 

(21) Ziņas par līgumiem, kuriem ir svarīga nozīme Slimnīcas darbībā 

2019.gadā turpinās pakalpojumu sniegšana NVD līgumu ietvaros: 

 Par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu; 

 Par sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu; 

 Par ambulatoro laboratorisko veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu; 

 Par zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu un apmaksu; 

 Par organizatoriski metodiskā darba nodrošināšanu. 

2007. gada 15. novembrī noslēgts Aizdevuma līgums ar DEPFA BANK par EUR 66 021 000 aizdevuma izsniegšanu, 

aizdevuma atmaksas termiņš 2042. gads. Vienlaicīgi 2007. gada 15. novembrī Latvijas Republika, kuru pārstāv 

Finanšu ministrs, un DEPFA BANK noslēdza Galvojuma līgumu Nr. G/F07/596 par minēto aizdevumu. Aizdevumu 

paredzēts Slimnīcas modernizācijai (pirmā un otrā kārta). 2013. gada 26. martā ir saņemts paziņojums par cesiju, ar 

ko DEPFA BANK paziņo, ka prasījuma tiesības ir cedētas FMS Wertmanagement AōR. Cesija stājas spēkā no 2013. 

gada 21. marta. Pārējie aizdevuma līguma noteikumi un nosacījumi paliek nemainīgi. 2012. gadā, saskaņā ar 

aizdevuma līguma nosacījumiem, uzsākta aizdevuma atmaksa, pamatojoties uz līguma noteikto atmaksas grafiku. 

2017.gada 15.novembrī tika pieņemts Ministru kabineta rīkojums Nr.680 “Par ārstniecības iestāžu valsts galvoto 

aizdevumu saistību iekļaušanu valsts budžeta ilgtermiņa saistībās”. Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu un 

Ministru kabineta protokollēmumu turpmāk tiks veikta ārstniecības iestāžu valsts galvoto aizdevumu pamatsummas 

ikgadēja segšana, veicot pamatkapitāla palielināšanu ar naudas ieguldījumu ikgadējas valsts galvotā aizdevuma 

pamatsummas apmērā. Procentu izdevumi un valsts galvojuma apkalpošanas maksājumi jāveic no pašu līdzekļiem. 
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(22) Notikumi pēc bilances datuma 

Būtiskākie notikumi pēc 2019.pārskata gada beigām, ir sekojoši: 

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. 

2020.gada 1.ceturkšņa laikā ir būtiski mainījusies situācija veselības aprūpē pasaulē, saistībā ar izsludināto 

koronovīrusa (Covid-19) pandēmiju. Tā būtiski ietekmēs valsts apmaksāto veselības pakalpojumu sniegšanu un 

apmaksu.  

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

pakalpojumu sniegšanu, pārorganizējusi darbu nodaļās, lai nodrošinātu epidemioloģisko drošību. Slimnīca strādā 

gatavības režīmā, lai nepieciešamības gadījumā, palielinoties COVID 19 pacientu plūsmai,  varētu nodrošināt 

ārstēšanu. Finansēšanas modelis un ierobežojumu ilgums šobrīd nav precīzi zināms.   

Pēc Covid – 19 ierobežojumu atcelšanas prognozējam, ka pieprasījums pēc valsts apmaksātiem veselības aprūpes 

pakalpojumiem pieaugs, pārsniedzot pakalpojumu sniegšanas kapacitāti. Līdz ar to svarīgi ir saglabāt un motivēt 

personāla resursus, lai atsākoties pakalpojumu sniegšanai pilnā apmērā, Slimnīca arī turpmāk varētu nodrošināt un 

saglabāt valsts apmaksāto pakalpojumu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem. Prognozējam, ka maksas ieņēmumi šajā 

periodā samazināsies. 

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

Slimnīcas finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem.  

(23) Darbības turpināšana  

2019. gadu Slimnīca ir noslēgusi ar zaudējumiem EUR 3 407 194 apmērā, pašu kapitāls ir pozitīvs. 

Pārskata gada beigās Sabiedrības īstermiņa saistības pārsniedz sabiedrības īstermiņa aktīvus par EUR  5 126 875, taču 

daļa no īstermiņa saistībām EUR 1 636 493 ir nākamo periodu ieņēmumi, savukārt īstermiņa aizņēmumu atmaksai 

EUR 2 129 709 apjomā valsts ir apņēmusies 2020. gadā palielināt pamatkapitālu kā aprakstīts (21) pielikumā. 

Atbilstoši 2019.gada 17.septembra Ministru kabineta sēdes protokola 34.paragrāfa 26.punktam Veselības ministrijai 

pēc klīnisko universitātes slimnīcu 2019.gada faktisko zaudējumu apstiprināšanas ir jāiesniedz izskatīšanai Ministru 

kabinetā informatīvais ziņojums ar finansējuma sadalījumu ieguldījuma veikšanai klīnisko universitātes slimnīcu 

pamatkapitālā. Veselības ministrijai kā kapitāla daļu turētājai jānodrošina, ka šī pamatkapitāla palielināšanas mērķis 

ir zaudējumu segšana, kas radušies, nodrošinot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. 

Slimnīcas vadība uzskata, ka augstāk aprakstītie apstākļi nodrošinās Slimnīcas spēju savlaicīgi norēķināties ar tās 

kreditoriem, un līdz ar to šī finanšu pārskata sagatavošanā ir piemērojams darbības turpināšanas princips. 

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 

 


