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Kapitāla daļu turētājs un kapitāla daļu turētāja pārstāvis 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk tekstā VSIA) „Paula Stradiņa klīniskā universitātes 

slimnīca” (turpmāk – Slimnīca vai Sabiedrība) ir Latvijas Republikas Veselības ministrijas (turpmāk VM) 

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, paredzētos 

kapitāla daļu turētāja lēmumus 2021. gadā, pieņēma valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis  - 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 un pārējā darbība cilvēku veselības 

aizsardzības jomā. NACE 286.10 – slimnīcu darbība. 

Īss Sabiedrības pārskata gada darbības apraksts 

Slimnīcas, kā vienas no lielākajām Latvijas daudzprofilu klīniskās universitātes slimnīcām, darbība 2021. gadā 

noritēja atbilstoši “Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” 

Kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģija 2020.-2022. gadam” noteiktajam stratēģiskajam mērķim 

– saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot kvalitatīvus, efektīvus un pieejamus plaša 

spektra terciārā līmeņa, neatliekamās un plānveida veselības aprūpes pakalpojumus vienlaikus nodrošinot 

klīnisko bāzi ārstniecības personu izglītībai un zināšanu pārnesei, kā arī zinātnes un pētniecības attīstību.  

Slimnīca sniedza pilna apjoma neatliekamo un plānveida ambulatoro un stacionāro medicīnisko palīdzību 

iedzīvotājiem, 2021. gadā kopumā ārstējot 292 590 pacientus, t.sk. 251 330 ambulatoros un 41 260  stacionāros 

pacientus.   

Vienlaikus, neskatoties uz Covid-19 pandēmijas izraisītajiem ierobežojumiem, Slimnīca turpināja nodrošināt 

arī pirms un pēc diploma izglītību, veica zinātniskus pētījumus, jaunu ārstniecības metožu un tehnoloģiju 

aprobēšanu un ieviešanu Latvijā.  

2021. gadā Slimnīcas darbu būtiski ietekmēja Covid-19 pandēmija. Visā periodā, ar mērķi dinamiski reaģēt uz 

Covid-19 pacientu skaita pieaugumu, Slimnīcā veikta cilvēkresursu, kā arī infrastruktūras sagatavošana un 

pielāgošana Covid-19 ārkārtas gatavības režīmam, konsekventi plānojot dalītas pacientu plūsmas, izolācijas 

iespēju nodrošināšanu. Lai pārvaldītu ar Covid-19 pacientu pieplūdumu radušos situāciju, Slimnīca: 

- Veica izmaiņas akūto, plānveida stacionāro un sekundāro ambulatoro ārstniecisko pakalpojumu  

sniegšanā, nodrošinot ārstniecisko pakalpojumu nepārtrauktību noteiktām pacientu grupām un 

nodrošinot resursu (telpas, personāls, medicīnas tehnoloģijas) gatavību Covid-19 pacientu 

uzņemšanai; 

- Turpināja nodrošināt neatliekamo un akūto pacientu uzņemšanu, atbilstoši samazinot plānveida 

pakalpojumu apjomu; 

- Veica personāla resursu pārdali, lai nodrošināt akūto, tostarp Covid-19 pacientu ārstēšanu; 

- Pārtrauca apmeklētāju plūsmu, pieļaujot piederīgo klātbūtni tikai īpašos gadījumos; 

- Paredzēja izmantot Slimnīcas A1 korpusu tikai Covid-19 pacientu ārstēšanai, tostarp nodrošinot 

intensīvo terapiju; 

- Nodrošināja attālināto konsultāciju sniegšanu Slimnīcas pacientiem un Slimnīcas sadarbības 

partneriem; 

- Aktīvi turpināja pacientu pārvešanu sadarbības teritorijas ietvaros pēc pacientu aktīvā ārstēšanas 

perioda; 

- Stiprināja un paplašināja rehabilitācijas iespējasSlimnīcas pacientiem klīniskajās struktūrvienības, kā 

arī ambulatorajā etapā (tostarp Covid-19 pacientiem); 

- Veica pacientu plūsmu un darba plānošanas izmaiņas neatliekamajā etapā, mērķtiecīgi veidojot t.sk. 

”šoka komandu”. Nodrošināja dalītas pacientu plūsmas atbilstoši epidemioloģiskajām prasībām; 

- Nodrošināja EKMO speciālistu komandas un kompetences centra veidošanu; 
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- Sadarbojās ar Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīniku bezmaksas psiholoģiskās 

palīdzības sniegšanā Slimnīcas pacientiem ar smagu patoloģiju; 

- Turpināja aktīvi strādāt pie ārstniecības un aprūpes personāla piesaistīšanas, nodrošinot studējošo 

piesaistīšana darbam Slimnīcā; 

- Organizēja izglītības pasākumus Slimnīcas darbiniekiem par Covid-19 pacientu veselības aprūpi; 

- Nodrošināja Slimnīcas Operatīvās vadības grupas darbu būtisku lēmumu pieņemšanai saistībā ar 

ārkārtas situāciju valstī; 

- Veica darbinieku vakcināciju - 2021. gada beigās primāro vakcināciju (2 vakcīnas, vai, Janssen 

gadījumā, vienu) saņēmuši 99% darbinieku. 45% darbinieku 2021. gada beigās bija saņēmuši 

balstvakcīnu. 

Ar mērķi nodrošināt Covid-19 pacientu ārstēšanu, saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas (Turpmāk tekstā 

PVO), Nacionālā veselības institūta (turpmāk tekstā NVI) un Slimību profilakses un kontroles centra 

vadlīnijām, pacientu ārstēšanai tiek izmantoti jaunākie, pieejamie medikamenti. Izstrādāti dokumenti 

Slimnīcas speciālistiem šo medikamentu nozīmēšanai pacientiem, piemēram pacientu grupām ar  

imūnsupresiju/imūndeficītu, kuriem vēl nav nepieciešama skābekļa terapija, bet ir prognozējama smaga 

Covid-19 saslimšanas gaita (piemēram, HIV infekcija, transplantācijas, hroniskas nieru aizstājterapijas 

pacienti u.c).  

Slimnīca līdzdarbojas PVO pētījumu ekspertu sadarbības grupā “Solidarity”, kas veidota, lai identificētu 

jaunākās dzīvību glābjošas ārstēšanas metodes Covid-19 pacientiem.  

Slimnīca nodrošina līdzdalību Eiropas Savienības finanšu mehānisma “Apvārsnis 2020” projektā 

“ICU4COVID”, ar mērķi uzlabot pacientu aprūpi un medicīnas personāla darbu, ļaujot konsultēties ar Latvijas 

un ārvalstu ārstniecības un aprūpes speciālistiem bez fiziskās vajadzības apmeklēt pacientu. Tas paredz 

apgādāt 4 gultas vietas intensīvās terapijas palātās ar speciālām viedierīcēm, tādējādi nodrošinot speciālistiem 

iespēju attālināti saņemt konsultācijas un atbalstu pacienta ārstēšanā. 

Slimnīcas iekšējā tīklā ir publicētas Slimnīcas speciālistu izstrādātas un uz PVO, citām starptautiskām 

vadlīnijām balstītas rekomendācijas Covid-19 pacientu diagnostikai un ārstēšanai, tostarp pacientiem, kuriem 

ir citas blakus saslimšanas, piemēram, diabēta pacientu un reimatisko slimnieku ārstēšanas vadlīnijas Covid-

19 pandēmijas laikā. Vienlaicīgi ir izstrādāta virkne vadlīniju Covid-19 pacientu izmeklēšanai un virzīšanai 

neatliekamajā etapā, respiratorā atbalsta nodrošināšanai Covid-19 pacientiem, diagnostikai  un dažādu 

medikamentu lietošanai. 

Slimnīca turpina sniegt būtisku ieguldījumu sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses jautājumos, 

konsultatīvu un saturisku atbalstu Covid-19 izaicinājumu risināšanā valstī, kas ietvēra pacientu ārstniecību, 

pētījumus un klīnisko vadlīniju izstrādi, kā arī regulāru sabiedrības informēšanu par slimības profilaksi, tajā 

skaitā, turpinās darbs pie sabiedrības vakcinēšanas. 

2021. gadā Slimnīca oficiāli atzīta par Eiropas Insulta Organizācijas sertificētu centru, kā pirmā un vienīgā 

slimnīca Ziemeļaustrumeiropā, kā arī ieguva biedra statusu Eiropas reto slimību references tīklā par 

pārmantotiem audzējiem, pārmantotā krūts un olnīcu vēža apakšnozarē. 
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Ārstniecība un aprūpe 

2021. gadā tika veiktas 251 330 ambulatorās (t.sk. dienas stacionāra) konsultācijas, kas ir par  12 468 jeb 5% 

vairāk kā 2020. gadā, tādejādi nodrošinot Latvijas iedzīvotajiem pakalpojumu pieejamību laikā, kad Covid-19 

infekcijas dēļ tika ierobežoti plānveida pakalpojumi stacionārā. 

Laikā, kad Covid-19 infekcijas dēļ tika ierobežoti plānveida pakalpojumi, lai pacientiem nodrošinātu plašāku 

veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tika nodrošinātas attālinātas konsultācijas gan pacientiem, gan 

ģimenes ārstiem, gan iestāžu speciālistiem. 2021. gadā sniegtas 18 224 attālinātas konsultācijas  

Dienas stacionāros 2021. gadā vidēji bija 82 gultas, 2020.gadā bija 92, tomēr 2021. gadā dienas stacionāros 

tika ārstēti 22 304 pacienti, kas par 727 pacientiem jeb 3% vairāk nekā 2020. gadā, kad tika ārstēti 21 577 

pacienti.   

2021. gadā  Slimnīca stacionārā ārstēja 41 260 pacientus, kas ir par 995 pacientiem mazāk kā 2020. gadā. 

Lielākā daļa ārstniecības struktūrvienību, lai nodrošinātu epidemioloģiskās prasības, strādāja ar samazinātu 

pacientu gultu skaitu.  

Slimnīca aktīvi organizēja un nodrošināja terapijas un hroniskās aprūpes pacientu pārvešanu uz zemāka līmeņa 

ārstniecības iestādēm, ja pacienta veselības stāvoklis to atļāva. Slimnīca 2021. gadā pārveda 1 249 pacientus, 

savukārt, 2020. gadā pārveda 455 pacientus, kas ir par 794 pacientiem vairāk. 

2021. gadā Slimnīcā, salīdzinot ar 2020. gadu, pieauga pacientu skaits, kuru ārstēšana noritēja intensīvās 

terapijas gultasvietās (2020. gadā vidēji 56 intensīvās terapijas gultas, 2021. gadā - 88 gultas). Pārskata period 

Slimnīca nodrošināja visu līmeņu intensīvo terapiju – 2021. gadā pirmā, otrā un trešā līmeņa intensīvās 

terapijas profilos kopā ārstēti 13 922 pacienti, kas ir par 5 000 pacientiem jeb 56% vairāk kā 2020. gadā, kad 

tika ārstēti – 8 922 pacienti. 

Saistībā ar hospitalizācijas plāna izmaiņām valstī, Slimnīcā nonāca sarežģītāki pacienti, tādējādi palielinot 

vienam pacientam vidēji veikto operāciju skaitu. 2021. gadā veiktas 56 740 ķirurģiskas operācijas (39 896 

operācijas stacionārā un 16 844 dienas stacionārā). Salīdzinot ar 2020. gadu operāciju skaits ir palielinājies par 

425 operācijām jeb 1%, tai skaitā, stacionārā par 47 operācijām un dienas stacionārā par 378 operācijām. 

 

Informācija par kapitālsabiedrības sasniegumiem, jaunām ārstniecības metodēm un citiem īpašiem 

notikumiem: 

- Slimnīca nodrošināja valsts mērogā metodisko, konsultatīvo atbalstu Valsts operatīvajai medicīniskajai 

komisijai un ārstniecības personām citās Latvijas slimnīcās, piedāvājot risinājumus un daloties pieredzē 

infekcijas izplatības ierobežošanai; 

- Izstrādāta precizēta kārtība, kādā tiek ziņots par inficēšanos ar Covid-19 darbinieku un pacientu vidū; 

- Izstrādāta pieeja, kur visiem Slimnīcas pacientiem tiek rekomendēts veikt vakcinēšanos pret Covid-19, un 

pacienti, kā arī viņu piederīgie tiek virzīti uz Slimnīcas Poliklīniku vakcīnas saņemšanai; 

- Slimnīca dinamiski reaģē uz Covid-19 pacientu īpatsvara izmaiņām, palielinājies internā profila pacientu 

un kardioloģiskā profila pacientu skaits, palielinājies gultu skaits ne-Covid pacientiem;   

- Palielināts visu līmeņu intensīvās terapijas gultas vietu skaits, t.sk. pacientiem ar kritiski smagu Covid-19 

infekcijas klīnisko gaitu, ar iespēju nodrošināt orgānu ekstrakorporālu atbalstu, kardioloģiskiem 

pacientiem un insulta pacientiem;  

- Lai izslēgtu intrahospitālo baktēriju izplatību, aktīvi tiek veikta stacionāro nodaļu dezinfekcija un regulāra 

darbinieku apmācība epidemioloģisko normu ievērošanā un individuālo aizsardzības līdzekļu pareizā 

lietošanā. Slimnīcas iekšējā mājas lapā ir izvietots video apmācības materiāls par pareizu individuālo 

aizsardzības līdzekļu lietošanu; 

- Izstrādāts plāns gultu skaita palielināšanai un pārprofilēšanai Covid-19 pacientu ārstēšanai, kā arī pacientu 

plūsmu nodalīšanai (Covid-19 un neCovid-19 pacientu plūsma), tostarp neatliekamajā etapā, un 

diagnostisko izmeklējumu veikšanai; 

- Izstrādāta programma speciālistu apmācībai darbam ar Covid-19 pacientiem, veikta speciālistu apmācība. 

Apkopota un iekšējā tīmeklī  darbiniekiem pieejami informācija/apmācības materiāli, tostarp video 

darbam ar Covid-19 pacientiem, kā arī apkopota informācija par Covid-19 terapijā lietotajiem 

medikametiem; 
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- Izstrādāti kritēriji tocilizumaba lietošanai pacientiem ar Covid-19; 

- Izstrādāts dokuments, kurā nosauktas augsta riska pacientu grupas, kurām pielietojama Covid-19 ārstēšana 

ar monoklonālam antivielām; 

- Darbam ar Covid-19 pacientiem piesaistīti vairāk kā 30 Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa 

Universitātes rezidenti. Piesaistīti Samariešu apvienības nemedicīniskie brīvprātīgie darbinieki. ; 

- Uzsākta sadarbība ar Rīgas Stradiņa Universitātes Psihosomatiskās Medicīnas un psihoterapijas klīniku 

par klīnikas speciālistu piesaisti konsultācijām Covid-19 pacientu piederīgajiem; 

- Īstenota personāla psiholoģiskā atbalsta un rehabilitācijas programma, nodrošinot regulāras klīniskā 

psihologa konsultācijas visiem darbiniekiem, kuriem tās ir nepieciešamas, kā arī uzsākts darbs, lai 

noskaidrotu darbinieku psiholoģiskā atbalsta vajadzības un iespējas sniegt mērķtiecīgu atbalstu; 

- Ar mērķi paplašināt iespējas nodrošināt ambulatoro konsultāciju pieejamību, kā arī aktīvi risinot jautājumu 

saistībā ar rindu veidošanos, lai saņemtu savlaicīgu ārstniecisko palīdzību, pacientiem un ģimenes ārstiem 

regulāri tika nodrošinātas attālinātas konsultācijas atsevišķās specialitātēs, kā piemēram nefroloģijā, 

transplantācijas pacientiem u.c.; 

- Tika īstenota sadarbība ar citām zemāka līmeņa slimnīcām sadarbības teritorijas ietvaros, ar mērķi 

nodrošināt savlaicīgu ārstnieciskās palīdzības sniegšanu visiem, tostarp hronisko slimību pacientiem; 

- Pacientiem galējas orgānu mazspējas gadījumā tiek pielietotas mehāniskās atbalsta metodes jeb 

ekstrakorporālā membrānas oksigenācija. Slimnīca ir izstrādājusi kvalitātes vadības sistēmas 

rokasgrāmatu minētās metodes pielietošanā Covid-19 pacientiem. Uzsākta mobilo ekstrakorporālo orgānu 

atbalsta metodiskā centra izveide Slimnīcā un, attiecīgi, izveidota multidisciplināra speciālistu komanda, 

kuras sastāvā ietilpst sirds ķirurgs, perfuzionists un kardioanesteziologs. Tiek izstrādāts pacienta ceļš 

EKMO nodrošināšanai, tostarp sadarbībā ar citām lielākajām slimnīcām valstī;  

- Lai pilnvērtīgi varētu identificēt, diagnosticēt un monitorēt pacientus, kuriem indicēta ilgstoša skābekļa 

terapija, tostarp mājas apstākļos, ir uzsākts darbs, lai veiktu atbilstošu diagnostiku  minētajiem pacientiem 

stacionārā kārtā, kā arī, lai veiktu nepieciešamo iekārtu iegādi.  

 

Zinātne un projekti  
 

2021. gadā Slimnīca veica nozīmīgu zinātniski pētniecisko darbu, nodrošinot jauno speciālistu apmācību un 

attīstīja inovatīvus risinājumus veselības aprūpes jomā.  

Noritēja uzņemto saistību izpilde saskaņā ar Veselības ministriju noslēgtiem ESF finansētiem līgumiem  par 

apmācību programmu izstrādi un īstenošanu, pārskata perioda beigās spēkā bija 10 līgumi.   

Rezidentūras studiju programmu Slimnīcā apguva 300 rezidenti (no tiem 244 rezidenti - par valsts līdzekļiem, 

bet 56 - par saviem līdzekļiem). 

Tika veikti komerciālie klīniskie pētījumi gandrīz visās Slimnīcā sniegto veselības aprūpes pakalpojumu 

specialitātēs, no kuriem galvenie virzieni ir kardioloģija, onkoloģija (arī asins slimības), endokrinoloģija, 

pulmonoloģija, gastroenteroloģija, uroloģija, angioķirurģija, reimatoloģija, neiroloģija un oftalmoloģija.  

Zinātniskais institūts noslēdza LZP valsts pētījumu programmas projektu  “Covid-19 seku mazināšana Projekts 

“Jaunās tehnoloģijas Covid-19 pacientu tēmētai monitorēšanai, testēšanai un terapijai (3-T Project)”. 

2021. gadā tika īstenoti šādi būtiski pētniecības, izglītības un inovāciju projekti: 

- Uzsākta Apvārsnis 2020 starptautiskais konsorcija projekta “ICU4COVID” īstenošana; 

- Turpinās Apvārsnis 2020 “EuroShock - Testing the value of a novel strategic approach and its cost efficacy 

to improve the poor outcomes in Cardiogenic Shock” projekta īstenošana; 

- Turpinās Apvārsnis 2020 “Antimikrobā rezistence un ar veselības aprūpi saistītās infekcijas” (EU-

JAMRAI) projekta īstenošana; 

- Uzsākta ERASMUS+ “TEODOR: Transeuropean Educational Initiative in Organ Donation and 

Transplantation” projekta īstenošana; 

- Uzsākta ERASMUS + pieaugušo izglītības sektora projekta “Kompetenču triāde” īstenošana; 

- Turpinās iekšējo pētniecisko grantu projektu īstenošana. 
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Personāls   

2021. gadā Slimnīcā strādāja vidēji 3 231 darbinieki, izstrādājot vidēji 2 963 likmes/štata vienības. Salīdzinot 

ar 2020. gadu, darbinieku skaits ir palielinājies par 5,08% jeb 156 darbiniekiem. Vidējais štata vienību/likmju 

skaits salīdzinājumā ar 2020. gadu ir palielinājies par 5,74% jeb 154 štata vienībām/likmēm, kas salīdzinājumā 

ar plānoto, bija lielāks par 3,5% jeb 100 štata vienībām/likmēm. 

2021. gadā Slimnīcā ir bijusi pozitīva dinamika attiecībā uz pieņemto un atbrīvoto darbinieku proporciju – 

kopā ir pieņemti 948 jauni darbinieki, bet atbrīvoti 717 darbinieki. Darbinieku mainība salīdzinājumā ar 2020. 

gadu ir pieaugusi par 13%. Darbinieku mainības pieaugums ir saistīts ar būtiskām izmaiņām darba organizācijā 

2021. gada laikā, kad tika veidotas papildus amata vietas uz noteiktu laiku saistībā ar Covid-19 diagnozi 

hospitalizēto pacientu skaita izmaiņām Slimnīcā.  

Ieguldījumi slimnīcas infrastruktūrā 

2021. gadā īstenotas investīcijas 32,0 milj. EUR vērtībā, kas ir par 19,0 milj.EUR vairāk kā 2020. gadā. 

Neskatoties uz Covid-19 pandēmijas ietekmi, veikto investīciju apjoms 2021. gadā salīdzinot ar 2020. gadu 

pieaudzis par 2.5 reizēm.  

2021. gadā būtiskākie ieguldījumi:  

A korpusa II kārtas būvniecība – 15,2 milj. EUR;  

Ieguldījumi medicīnas tehnoloģiju atjaunošanā – 9,4 milj. EUR;   

Ieguldījumi infrastruktūras atjaunošanā 5,0 milj. EUR; 

Datortehnika, sakaru un biroja tehnika 1,7 milj EUR; 

Citi ieguldījumi 0,8 EUR.  
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Finanšu darbības rezultāti  

Slimnīcas 2021.gada darbības rezultāts ir peļņa  417 646 EUR, kas, salīdzinot ar 2020.gada zaudējumiem 

448 588 EUR, ir  par 866 234 EUR labāks rezultāts. 

Neto apgrozījums 2021. gada pārskata periodā ir 171,3 milj. EUR. Ieņēmumi par valsts apmaksāto veselības 

aprūpes pakalpojumu sniegšanu, pamatojoties uz ar Nacionālo veselības dienestu noslēgtajiem līgumiem, 

veido 91%, pacientu līdzmaksājumi – 2%, maksas medicīniskie pakalpojumi – 2%, valsts izglītojošā un 

zinātniskā darbība – 4%, pārējie ieņēmumi 1% no kopējiem ieņēmumiem. 

Salīdzinot 2021. gada neto apgrozījumu ar 2020. gadu, palielinājums ir par 42,6 milj. EUR, jeb 33%. 

Palielinājumu valsts apmaksāto pakalpojumu sadaļā veido: 

- Stacionārā (+12,7 milj. EUR jeb 13,5%) – pilnveidoti Covid-19 pacientu apmaksas nosacījumi, pārskatīti 

finansēšanas nosacījumi par pacientu observāciju NMC posmā un intensīvās terapijas gultas dienas tarifs, 

tuvinot tos reālajām izmaksām; 

- Ambulatori (+2,0 milj. EUR jeb 7,1%) – palielināts finansējums izmeklējumu un speciālistu pakalpojumu 

pozīcijās atbilstoši sniegtajam pakalpojumu apjomam, pret Covid-19 vakcinācijas nodrošināšana, ar 

Covid-19 saistīto laboratorijas pakalpojumu apmaksa; 

- Citi (+14,5 milj. EUR jeb 279,6%) – valsts finansējums ārstniecības personu Covid-19 piemaksām un 

virsstundu apmaksai par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos, individuālo aizsardzības līdzekļu 

(turpmāk tekstā IAL) patēriņa palielinājuma kompensācija, ķīmijterapijas zāļu patēriņa pieauguma 

kompensācija;  

- 2021. gadā veikti grozījumi līgumos par valsts rezidentu apmācību (+1,1 milj. EUR jeb 21,5%), palielinot 

ārstniecības personu darba samaksu; 

- Covid-19 ietekmē ir samazinājušies ieņēmumi  par pacientu līdzmaksājumiem (-0,5 milj. EUR jeb -11,6%) 

un maksas pakalpojumiem (-0,8 milj. EUR jeb -17,4%).  

2021. gadā kopējie izdevumi ir 171,4 milj. EUR. Salīdzinot ar 2020. gadu izdevumu apjoms palielinājies par 

41 milj.EUR jeb 31%, kas, galvenokārt, skaidrojams ar papildus piešķirto valsts finansējumu atalgojuma 

palielinājumam un Covid-19 pacientu ārstēšanai. 

Kopējā izdevumu struktūrā lielāko izdevumu īpatsvaru 85% veido atlīdzība un zāļu, medicīnas preču patēriņš. 

Pārējās preces un pakalpojumi – 7%, nolietojums – 7%, uzkrājumi 1%. 

Valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu īpatsvara būtiskā ietekme Slimnīcas apgrozījumā, norāda uz 

to, ka NVD līgumos atrunātajiem nosacījumiem un saistošajiem MK noteikumiem ir izšķiroša loma stabilas 

Slimnīcas finanšu situācijas nodrošināšanai un ilgtspējai. 
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Būtiski notikumi pārskata periodā 

Slimnīcas pamatkapitāls 2021. gadā palielināts par 80,1 milj. EUR, no kuriem:  

- 33,2 milj. EUR apmērā pamatojoties uz 5 ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumiem, A korpusa II kārtas 

pilnas funkcionalitātes un pakalpojumu pieejamības uzlabošanas nodrošināšanai, medicīnisko iekārtu 

atjaunošanai, intensīvās terapijas gultu izveidei, aptiekas paplašināšanai, energoefektivitātes 

paaugstināšanai un epidemioloģisko pasākumu īstenošanai, nodalot pacientu plūsmas, kā arī Slimnīcas 

A korpusa 1.stāvā 50 Covid-19 gultu izvēršanai un 250 gultu pārprofilēšanai; 

- 46,9 milj. EUR apmērā, pamatojoties uz to, ka 2021.gada 12.jūlijā  ¬¬Latvijas valsts pārņēma 

Slimnīcas saistības, kuras izrietēja no divtūkstošo gadu sākumā noslēgtā aizdevuma līguma Slimnīcas 

attīstībai, tādējādi, valsts ar 2021.gada 12.jūliju ieguva visas prasījuma tiesības pret Slimnīcu 46 853 

612,97 EUR apmērā. 2021.gada 5.oktobrī pēc pamatkapitāla palielināšanas, veikta aizdevuma saistību 

atmaksa 46 853 612,97 EUR apmērā, par aizdevuma saistībām pret Latvijas Republikas Finanšu 

ministriju. 

Investīciju projektu izpildes progress 

-  Pabeigti būvdarbi 3 korpusos un Slimnīcas teritorijā -  nodots ekspluatācijā 15. korpusa atjaunotais 

jumts, pabeigta ugunsdrošības sistēmas izbūve 32. un 38. korpusos, pabeigta 32. korpusa remontdarbi, 

atjaunojot kritiskākās telpas un uzstādot aukstumiekārtas, veikta daļēja Slimnīcas teritorijas 

labiekārtošana, atjaunojot celiņu tīklu un labiekārtojot teritoriju; 

- Uzsākti un turpināti būvdarbi 5 korpusos. 15. korpusa iekštelpu atjaunošana paplašinot Slimnīcas 

insulta vienības un intensīvās terapijas apjomus; 

- Turpināta modulāro būvju korpusa uzstādīšana, lai izveidotu 40 gultas vietas un 3 mūsdienīgas 

operāciju zāles;  

- 21. korpusa daļēja atjaunošana, lai atjaunotu ēkas vēsturisko fasādi un avārijas stāvoklī esošo jumta 

daļu; 

- Noslēgts būvdarbu līgums par 18. korpusa jeb katlu mājas pārbūvi, uzsākti būvdarbi, kā arī veikta 

galveno materiālu (siltuma apgādes katlu) piegāde; 

- A II korpusa būvniecības procesā pabeigts izbūvēt ārējos inženiertīklus, ēkas pagrabu stāvus, uzsākta 

virszemes stāvu izbūve un iekšējo inženiertīklu izbūves darbi, uzsākti iekšējo sienu izbūves darbi 

pagrabstāvā un darbi energoblokā; 

- A II projekta ietvaros 2021. gada oktobrī noslēgts līgums par jaunas, mūsdienu prasībām atbilstošas 

autonovietnes izveidošanu; 

- 2021. gadā veiktas medicīnisko iekārtu iegādes Covid-19 izplatības ierobežošanai un Covid-19 

pacientu ārstēšanas procesa nodrošināšanai, investējot valsts papildus ieguldīto finansējumu. 2021. 

gada laikā papildus iegādātas 1 754 gab. dažādas medicīnas iekārtas. 
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Būtiskākie notikumi pēc pārskata gada beigām 

Pēc 2021.pārskata gada beigām:  

Atbilstoši noteikumiem par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīciju 

“Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu 

visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, 

epidemioloģisko prasību nodrošināšanā”, Slimnīcai  piešķirts finansējums  vēsturisko korpusu remontam un 

renovācijai EUR 37 043 235 apmērā.  

2022.gada 1.janvārī ir uzsākta projekta “Uz dziļās pmācības principiem balstītā klīniskā lēmuma pieņemšanas 

sistēma neinvazīvām ventilācijas iekārtām COVID-19 acientu ārstēšanai” īstenošana. Projekta kopējais 

finansējums ir 540 541 EUR, no tā ERAF finansējums 444 811 EUR, jeb 82,29% no projekta kopējiem 

attiecināmajiem izdevumiem. 

Darbības turpināšana 

2021.gadu Slimnīca ir noslēgusi ar peļņu  417 646 EUR apmērā, pašu kapitāls ir pozitīvs. Slimnīcas vadība 

uzskata, ka, 2021.gada peļņa pilnā apmērā ir novirzāma iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai. 

Pārskata gada beigās Slimnīcas īstermiņa aktīvi  pārsniedz Slimnīcas īstermiņa sastības par 34 603 042 EUR, 

tai skaitā daļa no īstermiņa saistībām 2 822 587 EUR ir nākamo periodu ieņēmumi. 

Slimnīcas vadība uzskata, ka 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. gadam 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. 

Slimnīcas valde patstāvīgi izvērtē situāciju un piemērojas mainīgajiem apstākļiem, operatīvi pārorganizējot 

Slimnīcas darbu, telpas, tehnoloģiju atjaunošanu, atbilstoši pacientu vajadzībām, turpinot darbu pie 

infrastruktūras projektu īstenošanas Slimnīcas kapacitātes stiprināšanā.  

Pozitīva ietekme ir valstiski radītajiem mehānismiem Covid-19 ietekmes mazināšanai, nodrošinot ar 

pandēmiju saistīto izmaksu pieauguma kompensāciju un turpinot darbu pie pakalpojumu tarifu pārrēķiniem, 

kā arī ieguldījumiem pamatkapitālā. 

Slimnīcas valde norāda uz pastāvošo ar Covid-19 pandēmiju un pēc-Covid pandēmijas perioda saistīto 

nenoteiktību, Krievijas iebrukumu Ukrainā, kas nākotnē var radīt ietekmi uz Slimnīcas finansiālo stāvokli un 

darbības rezultātiem, ko šobrīd nav iespējams ticami aplēst.  

Kā lielākie riski plānoto rezultātu sasniegšanā norādāmi: personālresursu pieejamība un kapacitāte, preču 

piegāžu kavēšanās, pieejamība un cenu izmaiņas, valstiski jaunu ierobežojumu noteikšana, finansēšanas 

nosacījumu elastība atbilstoši izmaiņām iekšējā un ārējā vidē (inflācijas pieaugums, energoresursu cenu 

kāpums), u.c.  
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Paziņojums par vadības atbildību 

 

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”  vadība ir atbildīga par Sabiedrības finanšu pārskatu 

sagatavošanu. 

 

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

Sabiedrības finansiālo stāvokli 2021. gada 31. decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmām par 2021. 

gadu. Vadība apstiprina, ka finanšu pārskata par 2021. 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 

2021 

EUR 

2020 

EUR 

Neto apgrozījums 2 171 320 844 128 686 157 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 3 (168 378 383) (128 025 585) 

Bruto ieņēmumi  2 942 461 660 572 

Administrācijas izmaksas 4 (2 671 200) (2 231 500) 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 541 074 1 418 422 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 6 (340 606) (289 277) 

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem  471 729 (441 783) 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis  (54 083) (6 805) 

Pārskata gada peļņa  417 646 (448 588) 

Apvienotie ienākumi pārskata gadā kopā  417 646 (448 588) 
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Aktīvs 
Piezīmes 

numurs 

31.12.2021 

EUR 

31.12.2020 

EUR 

Ilgtermiņa ieguldījumi      

Nemateriālie ieguldījumi 7 1 804 887 1 770 943 

Pamatlīdzekļi 8 141 107 993 124 036 630 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā   142 912 880 125 807 573 

Apgrozāmie līdzekļi    

Krājumi 9 10 961 679 9 693 831 

Debitori 10 12 618 125 8 096 078 

 Nauda 11 46 117 365 19 970 288 

Apgrozāmie līdzekļi kopā  69 697 169 37 760 197 

Aktīvu kopsumma  212 610 049 163 567 770 

    

Pasīvs 
Piezīmes 

numurs 

31.12.2021 

EUR 

31.12.2020 

EUR 

Pašu kapitāls 12 127 511 055 47 010 743 

Pašu kapitāls kopā  127 511 055 47 010 743 

Uzkrājumi 13 71 261 21 616 

Uzkrājumi kopā  71 261 21 616 

Kreditori    

Ilgtermiņa kreditori 14 49 933 606 86 672 363 

Īstermiņa kreditori 15 35 094 127 29 863 048 

Kreditori kopā  85 027 733 116 535 411 

Pasīvu kopsumma  212 610 049 163 567 770 

 

 

Pielikums ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 
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Naudas plūsmas pārskats   

Pamatdarbības naudas plūsma 
2021 

EUR 

2020 

EUR 

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un 

nodokļiem 
471 729 (441 783) 

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu 

nolietojums 
8 864 138 7 604 429 

Uzkrājumu izmaiņas 49 645 (36 000) 

Nākamo periodu ieņēmumu izmaiņas 382 821 803 273 

Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un 

īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes 

korekcijām 
9 768 333 7 929 919 

Korekcijas:   

Debitoru parādu atlikumu izmaiņas  (4 522 047) (5 498 239) 

Krājumu atlikumu izmaiņas (1 267 848) (2 342 708) 

Kreditoriem maksājamo parādu izmaiņas 9 459 513 2 317 565 

Bruto pamatdarbības naudas plūsma 13 437 921 2 406 537 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis (54 083) (6 805) 

Pamatdarbības neto naudas plūsma 13 383 838 2 399 732 

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma   

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (25 969 445) (12 276 745)  

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (25 969 445) (12 276 745) 

Finansēšanas darbības naudas plūsma   

Pamatkapitāla palielināšana 80 082 666 15 335 268 

Atmaksātie aizņēmumi (49 335 158) (2 129 710) 

Saņemtie finansējumi 7 985 146 4 975 370 

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma 38 732 654 18 180 928 

Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums 26 147 077 8 303 915 

Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā 19 970 288 11 666 373 

Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās 46 117 365 19 970 288 

 

Pielikums ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 
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Pašu kapitāla izmaiņu 

pārskats 

 

 

Pamatkapitāl

s 

 

Pārējās 

rezerves 

 

Uzkrātie 

zaudējumi 

 

Pārskata 

gada 

rezultāts 

 

Pašu 

kapitāls 

kopā 

 EUR EUR EUR EUR EUR 

01.01.2020 49 968 773 4 263 600 (18 701 116) (3 407 194) 32 124 063 

Pamatkapitāla 

palielinājums 
15 335 268 - - - 15 335 268 

2019. gada zaudējumu 

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

Pārskata gada zaudējumi - - - (448 588) (448 588) 

31.12.2020 65 304 041 4 263 600 (22 108 310) (448 588) 47 010 743 

Pamatkapitāla 

palielinājums 
80 082 666 - - - 80 082 666 

2020. gada zaudējumu 

pārvietošana 
- - (448 588) 448 588 - 

Pārskata gada peļņa - - - 417 646 417 646 

31.12.2021 145 386 707 4 263 600 (22 556 898) 417 646 127 511 055 

 

  Pielikums ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 
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Finanšu pārskata pielikums 

 

(1) Uzskaites un novērtēšanas metodes – vispārīgie principi 

Informācija par Sabiedrību 

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” reģistrēta Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas 

numuru 40003457109. Juridiskā un faktiskā adrese ir  Pilsoņu iela 13, Rīga, 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 valde -  valdes priekšēsēdētājs Rinalds Muciņš. Sabiedrības valdes locekļi ir Ilze Kreicberga, 

Agra Ločmele, Jānis Naglis.  

Slimnīcas padome – 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 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. 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 pārskats 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 

Grozījumi 9. SFPS "Finanšu Instrumenti", 39. SGS "Finanšu Instrumenti: atzīšana un novērtēšana", 7.SFPS 
"Finanšu Instrumenti: Informācijas atklāšana", 4. SFPS "Apdrošināšanas līgumi" un 16. SFPS "Nomas" - 
Procentu likmju etalonu reforma - 2. posms, ko ES pieņēma 2021. gada 13. janvārī (spēkā gada pārskata 
periodiem, kas sākas 2021. gada 1. janvārī vai vēlāk). 

Grozījumi 16. SFPS "Noma" - Ar Covid-19 saistītas nomas koncesijas pēc 2021. gada 30. jūnīja, ko ES 
pieņēma 2021. gada 30. augustā (spēkā no 2021. gada 1. aprīļa gada pārskata periodiem, kas sākas 
2021.gada 1. janvārī vai vēlāk). 

Grozījumi 4. SFPS Apdrošināšanas līgumos "Pagaidu atbrīvojuma no 9. SFPS piemērošanas pagarināšana", 

ko ES pieņēma 2020. gada 16. decmebrī  (pagaidu atbrīvojuma no 9. SFPS termiņš tika pagarināts no 2021. 

gada 1. janvāra līdz gada pārskata periodiem, kas sākas 2023. gada 1. janvārī vai vēlāk). 

Grozījumi 1. SGS "Finanšu pārskatu sniegšana" - Informācijas atklāšana par grāmatvedības politikām, ko 
ES pieņēma 2022. gada 2. martā (spēkā gada pārskata periodiem, kas sākas 2023. gada 1. janvārī vai pēc 
tam). 
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Grozījumi 8. SGS "Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdas" - Grāmatvedības 
aplēšu definīcija, ko ES pieņēma 2022. gada 2. martā (spēkā gada pārskata periodiem, kas sākas 2023. gada 
1. janvārī vai pēc tam). 

Grozījumi 16. SGS "Pamatlīdzekļi" - Ieņēmumi pirms paredzētās lietošanas, ko ES pieņēma 2021. gada 28. 
jūnijā (spēkā gada pārskata periodiem, kas sākas 2022. gada 1. janvārī vai pēc tam). 

Grozījumi 37. SGS "Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi" - Apgrūtinoši līgumi - līguma 
izpildes izmaksas, ko ES pieņēma 2021. gada 28. jūnijā (spēkā gada pārskata periodiem, kas sākas 2022. 
gada 1.  janvārī vai pēc tam). 

Grozī|umi 3. SFPS "Biznesa kombinācijas" - Atsauce uz konceptuālajām pamatnostādnēm ar grozījumiem 
3. SFPS, ko ES pieņēma 2021. gada 28. jūnijā (spēkā gada pārskata periodiem, kas sākas 2022. gada 1. 
janvārī vai pēc tam). 

17. SFPS "Apdrošināšanas līgumi" - ņemot vērā Starptautisko grāmatvedības standartu padomes (IASB) 
2020. gada 25. jūnijā pieņemtos grozījumus 17. SFPS - ES pieņēma 2021. gada 19. novembrī periodiem, 
kas sākas 2023. gada 1. janvārī vai pēc tam. 

Dažādu standartu grozījumi sakarā ar "SFPS uzlabojumiem" (2018. gada - 2020.gada cikls), kas izriet no 
ikgadējā SFPS uzlabošanas projekta (l. SFPS, 9. SFPS, 16. SFPS un 41. SGS) galvenokārt ar mērķi novērst 
neatbilstības un precizēt formulējumu - ES pieņēma 2021. gada 28. jūnijā (1. SFPS, 9. SFPS un 41. SGS 
grozījumi ir spēkā gada pārskata periodiem, kas sākas 2022. gada 1. janvāri vai pēc tam. 16. SFPS grozījums 
attiecas tikai uz ilustratīvu piemēru, tāpēc spēkā stāšanās datums nav norādīts). 

Šiem standartu grozījumiem  nav būtiskas ietekmes uz Sabiedrības finanšu stāvokli un darbības rezultātu. 

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 2021. gada 31. decembrī, uzrādot salīdzinošo informāciju par gadu, kas noslēdzās 

2020. 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 uzkrājumus paredzamajiem zaudējumiem no neatmaksātiem parādiem;  
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- 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 uzņēmuma saimnieciskās darbības gaitā.    

Bilancē 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); 

- 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. 
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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. 

Uz 2021. gada 1. janvāri un 2021. 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; 

-  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 uzkrājumiem ieņēmumiem bez ievŗerojamas finansēšanas komponentes 

Slimnīca 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 EUR 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. 



VSIA ”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 

40003457109 

Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002 

2021.gada pārskats 

Finanšu pārskata pielikums 
 

20 

 

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.  

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. 
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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. 

2021.gadā tika veikti būtiski ieguldījumi Slimnīcas ēku korpusu atjaunošanā, kā rezultātā, tika pārvērtēti 

iepriekšējos gados kapitalizēto remontu amortizacijas laiks, rezultātā izslēdzot veiktos remontdarbus, kuri 

ir veikti un kapitalizēti pirms 15 un vairāk gadiem.  

Pamatlīdzekļu vērtības samazināšana 

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

vērtību, nosakot aktīvu atgūstamo vērtību. Atgūstamā vērtība ir augstākā no attiecīgā aktīva patiesās 

vērtības, atskaitot pārdošanasizmaksas un tā lietderīgās izmantošanas vērtības.Ja atgūstamā 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 atgūstamo 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.  

Noma 

Līguma noslēgšanas brīdī Sabiedrība izvērtē, vai līgums ir nomas līgums, vai satur nomu, pamatojoties uz 

to, vai līgums nodod tiesības kontrolēt identificētā aktīva izmantošanu uz laiku apmaiņā pret atlīdzību.  

Sabiedrība atzīst lietošanas tiesību aktīvu un nomas saistības nomas sākuma datumā. Tiesības izmantot 

aktīvu sākotnēji tiek novērtētas, pamatojoties uz nomas saistību sākotnējo summu, kas koriģēta atbilstoši 

nomas maksājumiem, kas veikti sākuma datumā vai pirms tā, pieskaitot sākotnējās tiešās izmaksas un 

aplēses par izmaksām, lai likvidētu un novērstu pamatā esošo aktīvu, vai atjaunot pamatā esošo aktīvu vai 

vietu, kur tas atrodas, un atskaitot saņemtos nomas atvieglojumus. Aktīvi tiek amortizēti līdz lietošanas 

tiesību aktīva lietderīgās lietošanas laika beigām vai nomas termiņa beigām, izmantojot lineāro metodi. 

Nomas termiņš ietver periodus, uz kuriem attiecas iespēja pagarināt nomu, ja pastāv pamatota pārliecība, 

ka Sabiedrība šo iespēju izmantos. 

Nomas saistības sākotnēji mēra pēc to nomas maksājumu pašreizējās vērtības, kas nav samaksāti sākuma 

datumā, diskontējot, izmantojot nomas līgumā ietverto procentu likmi. Turpmāk nomas saistības novērtē 

amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi. 

Sabiedrība ir izvēlējusies piemērot SFPS 16 “Noma” ieviešanas praktisko atvieglojumu – Sabiedrība ir 

izvēlējusies neizvērtēt visus līdz SFPS 16 “Noma” spēkā stāšanās datumam noslēgtos līgumus attiecībā uz 

nomas definīciju, ja iepriekš tiem netika piemērota nomas klasifikācija pēc definīcijas, kas bija noteikta 

SGS 17 “Nomas”. 

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. 

2021.gadā Slimnīcas krājumu sastāvā tiek uzskaitītas konsignācijas preces.  Konsignācijas preces ir 

nodalītas no Slimnīcas krājumiem un atzītas iespējamās saistības konsignācijai.  Bilancē Krājumu 

kopsumma tiek atspoguļota samazinot krājumu atlikumu par iespējamām saistībām par konsignācijas 

precēm. 
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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.  

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.  

Bilancē 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. 

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”. 
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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. 

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

LR VM  kapitālsabiedrības tiek uzskatītas par Slimnīcas radniecīgām sabiedrībām. 

Sabiedrība ir Latvijas valsts kontrolē. Saistītās puses ir Sabiedrības dalībnieks, 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 uz kurām šīm persona ir būtiska ietekme. 

Parastie darījumi ar Latvijas valdības institūcijām, 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  93 627 012 67 324 756 

 t.sk.                                      Darbinieku atalgojums 74 532 561 54 031 255 

Atvaļinājuma rezerves izmaiņas 1 402 905 461 466 

VSAOI Darba devēja daļa 17 378 817 12 720 503 

Uzkrājumi VSAOI darba devēja daļai no uzkrātajiem 

atvaļinājumiem 

312 729 111 532 

Medikamenti, medicīnas materiāli un laboratorijas preces 50 806 571 43 703 736 

Ilgtermiņa ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums un 

atlikušās vērtības norakstīšana 11 167 408 6 398 287 

 t.sk.    Pamatlīdzekļu aprēķinātais  nolietojums 8 340 368 7 800 593 

Saņemtā finansējuma ieņēmumi NPI daļa (3 640 627) (1 876 480) 

Nemateriālo ieguldījumu aprēķinātais nolietojums 471 479 463 667 

Izdevumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas 5 996 188 10 507 

Apsaimniekošanas izdevumi un komunālie maksājumi 4 660 607 4 210 094 

 t.sk.                                           Elektroenerģija 1 289 759 1 124 784 

Apkure, ūdens un kanalizācija  734 224 812 922 

Apsardzes un drošības izdevumi 550 113 523 618 

                                      Atkritumu izvešana 730 001 530 589 

Ēku, būvju un teritoriju apsaimniekošanas izdevumi  1 356 510 1 218 181 

Noma  1 583 223 1 315 600 

Medicīnas iekārtu ekspluatācijas un remonta izdevumi 4 101 052 2 867 334 

Ēdināšanas pakalpojumi 1 051 184 1 059 050 

Mazvērtīgais inventārs 559 082 404 376 

Pārējie izdevumi pamatdarbības nodrošināšanai 822 244 742 352 

Kopā 168 378 383 128 025 585 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Neto apgrozījums 2021 

EUR 

2020 

EUR 

Medicīnas pakalpojumi 163 507 903 121 740 431 

Ieņēmumi no rezidentu apmācības  6 518 975 5 689 539 

Ieņēmumi no telpu nomas  667 143 551 699 

Pārējie pamatdarbības ieņēmumi 245 901 395 337 

Ieņēmumi no zinātniskās komercdarbības 380 922 309 151 

Kopā 171 320 844 128 686 157 
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(4) Administrācijas izmaksas 

2021 

EUR 

2020 

EUR 

Atlīdzība 2 347 074 1 923 272 

 t.sk.                                             Darba alga 1 866 110 1 545 714 

Atvaļinājuma rezerves izmaiņas 34 302 5 214 

VSAOI darba devēja daļa 438 922 371 099 

VSAOI darba devēja daļa no uzkrātajiem atvaļinājumiem 7 740 1 245 

Reprezentācijas izdevumi 20 394 73 869 

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 44 998 45 017 

Gada pārskata revīzijas izdevumi 9 680 9 680 

Pārējie pakalpojumi 249 054 179 662 

Kopā 2 671 200 2 231 500 

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 

 

2021 

EUR 

2020 

EUR 

Ieņēmumi no nodokļu korekcijas 226 267 188 060 

Ieņēmumi no projektiem 163 637 430 590 

Dažādi ieņēmumi 11 166  46 131  

Ieņēmumi no iepriekš izveidotajiem uzkrājumiem šaubīgiem 

debitoriem 
110 784 170 840 

Ieņēmumi no uzkrājumiem pamatlīdzekļu vērtības 

samazinājumam 
29 220 582 801 

Kopā 541 074 1 418 422 

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 

 

2021 

EUR 

2020 

EUR 

Uzkrājumi šaubīgo debitoru parādiem 260 808 261 742 

Pārējie izdevumi 79 798 27 535 

Kopā 340 606 289 277 

   

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 2021. gadā  jāmaksā EUR 24 858, kuri tika attiecināti uz administrācijas izdevumiem, 

līdz ar to tika veiktas pārklasifikācijas korekcijas starp Peļņas vai zaudējumu izdevumu posteņiem, 

2020.gada Peļņas zaudējumu aprēķinā. Procentu maksājumi EUR 49 788 apmērā tika pārklasificēti par 

Slimnīcas administratīvajiem izdevumiem un no Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem uz Pārdotās 

produkcijas izmaksām tiek attiecināti izdevumi EUR 10 507 apmērā.  

 

 31.12.2020 EUR Izmaiņas EUR 31.12.2020 EUR 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (128 015 078) (10 507) (128 025 585) 

Bruto ieņēmumi 671 079 (10 507) 660 572 

Administrācijas izmaksas (2 181 712) (49 788) (2 231 500) 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (299 784) 10 507 (289 277) 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas 

izmaksas 

(49 788) 49 788 - 
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Paskaidrojumi bilances posteņiem 

(7) Nemateriālie ieguldījumi 

Datoru 

programm 

produkti 

Nemateriālo 

ieguldījumu 

izveidošana 
Kopā 

 EUR  EUR 

Sākotnējā vērtība    

31.12.2019 2 806 914 15 095 2 822 009 

Iegādāts 450 678 62 539 513 217 

Pārvietots no PL izveidošanas 91 916 (29 161) 62 755 

Izslēgts (17 282) - (17 282) 

31.12.2020 3 332 226 48 473 3 380 699 

Iegādāts 434 420 84 128 518 548 

Izslēgts (5 413) - (5 413) 

31.12.2021 3 761 233 132 601 3 893 834 

 

Uzkrātais nolietojums  
   

31.12.2019 1 150 154 - 1 150 154 

Aprēķināts nolietojums 476 884 - 476 884 

Izslēgts (17 282) - (17 282) 

31.12.2020 1 609 756 - 1 609 756 

Aprēķināts nolietojums 484 604 - 484 604 

Izslēgts (5 413) - (5 413) 

31.12.2021 2 088 947 - 2 088 947 

Bilances vērtība 31.12.2019 1 656 760 15 095 1 671 855 

Bilances vērtība 31.12.2020 1 722 470 48 473 1 770 943 

Bilances vērtība 31.12.2021 1 672 286 132 601 1 804 887 
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(8) Pamatlīdzekļu kustības pārskats 

 
 

Zeme, ēkas 

un būves 

Iekārtas 

un mašīnas 

Pārējie 

pamat 

līdzekļi un 

inventārs 

Pamatlī 

dzekļu 

izveidošan

a 

Kopā 

 EUR EUR EUR EUR EUR 

Sākotnējā vērtība      

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

Iegādāts 232 267 4 964 993 1 091 461 5 930 867 12 219 588 

Pārvietošana no PL 

izveidošanas 
563 756 1 283 406 549 074 (2 396 236) - 

Pārvietots no/uz citu posteni - (234 033) (202 176) (82 606) (518 815) 

Izslēgts (141 729) (2 779 830) (1 424 668) (11 239) (4 357 466) 

31.12.2020 103 567 030 69 016 391 10 201 598 7 108 251 189 893 270 

Iegādāts 164 546 5 545 392 1 230 776 24 506 754 31 447 468 

Pārvietošana no PL 

izveidošanas 
2 388 709 2 696 776 722 672 (5 808 157) - 

Pārvietots no/uz citu posteni - 13 861 - - 13 861 

Izslēgts (9 994 945) (5 948 399) (610 304) (38 052) (16 591 700) 

31.12.2021 96 125 340 71 324 021 11 544 742 25 768 796 204 762 899 

Uzkrātais nolietojums      

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

Aprēķināts nolietojums 2 239 921 4 315 880 1 276 592 - 7 832 393 

Uzkrājumi pamatlīdzekļu 

vērtības samazinājumam 
(45 606) (84 111) (59 681) (578 625) (768 023) 

Izslēgts (100 300) (2 771 306) (1 422 685) - (4 294 291) 

31.12.2020 15 798 254 43 882 677 6 175 709 - 65 856 640 

Aprēķināts nolietojums 2 365 663 4 539 877 1 466 701 - 8 372 241 

Nolietojuma korekcija - 12 706 - - 12 706 

Uzkrājumi pamatlīdzekļu 

vērtības samazinājumam 
(29 220) - - - (29 220) 

Izslēgts (4 067 492) (5 880 119) (609 850) - (10 557 461) 

31.12.2021 14 067 205 42 555 141 7 032 560 - 63 654 906 

      

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

Bilances vērtība 31.12.2020 87 768 776 25 133 714 4 025 889 7 108 251 124 036 630 

Bilances vērtība 31.12.2021 82 058 135 28 768 880 4 512 182 25 768 796 141 107 993 

 

Kopējās nolietojuma izmaksas atspoguļotas šādi: 

 

2021 

 

2020 

EUR EUR 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 8 811 847 8 264 260 

Administrācijas izmaksas 44 998 45 017 

Kopā 8 856 845 8 309 277 
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 Apgrūtinājumi: 

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

Lietošanā saņemtie pamatlīdzekļi 

A korpus I kārtas ēka ar bilances vērtību 31.12.2021. EUR 67 379 436 apmērā, tiks reģistrēta Zemesgrāmatā 

kā VM īpašums. Slimnīcas vadība ir pārliecināta, ka VM dos Slimnīcai lietošanas un pārvaldības tiesības 

A korpusa I kārta  lietošanai, līdzīgi kā citiem nekustamajiem īpašumiem, kurus lieto Slimnīca. 

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

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

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 

ārpusbilancē. Kopējā Veselības ministrijas īpašumā, bet Slimnīcai lietošanā esošā īpašumu atlikusī vērtība 

ir 512 555 EUR, kura ir atspoguļota bilancē, bet 30 329 EUR nav uzskaitīti Slimnīcas bilancē. 

Slimnīca ir nodevusi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pamatlīdzekļus (gultas) bez atlikušās 

vērtības, savukārt lietošanā saņemto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 31.12.2021 ir 796 407 EUR, un tie nav 

uzskaitīti Slimnīcas Bilancē. 

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 

30 181 037.  

 

Iekārtu sadalījums pa vecuma grupām Skaits Procenti Uzskaites vērtība EUR 

5 gadi un jaunākas 976 16% 1 871 604 

6-10 gadi 930 15%  6 751 495 

10-15 gadi 4081 67%  18 967 711 

16 gadi un vecākas 
133 2%  219 769 

 

    

    

(9)  Krājumi 
31.12.2021 

EUR 

31.12.2020 

EUR 

Medikamenti un pārsiešanas materiāli 10 097 182 9 035 104 

Uzkrājumi lēnas aprites medicīnas precēm (341 552) (317 755) 

Iespējamās saistības par konsignācijas precēm (777 755) (618 096) 

Medicīniskais un saimnieciskais inventārs  2 026 102 1 544 116 

Uzkrājumi lēnas aprites  inventāram (193 234) (84 788) 

Pārējie saimniecības materiāli  167 018 151 407 

Uzkrājumi lēnas aprites materiāliem (16 082) (16 157) 

Kopā 10 961 679 9 693 831 

   

   

(10) Debitori 31.12.2021 

EUR 

31.12.2020 

EUR 

Pircēju un pasūtītāju parādi 673 093 481 823 
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Radniecīgo sabiedrību parādi 8 256 359 3 393 263 

Citi debitori 1 224 576 2 182 405 

Nākamo periodu izmaksas 295 114 212 034 

Uzkrātie ieņēmumi 2 168 983 1 826 553 

Debitori kopā 12 618 125 8 096 078 

 

Pircēju un pasūtītāju parādi 
31.12.2021 

EUR 

31.12.2020 

EUR 

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība un 

pacientu parādi 
1 300 150 1 156 324 

Juridiskas personas 592 358 463 639 

Fiziskas personas (pacienti) 662 051 637 102 

Uzkrājums tiesvedībām (prasītājs) 45 741 55 583 

Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (627 057) (674 501) 

Juridiskas personas 22 056 31 429 

Fiziskas personas (pacienti) 559 260 587 489 

Uzkrājums tiesvedībām (prasītājs) 45 741 55 583 

Kopā 673 093 481 823 

Uzkrājumi šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem  

31.12.2019 752 804 

Uzkrājumu palielinājums 261 741 

Uzkrājumu samazinājums (340 044) 

31.12.2020 674 501 

Uzkrājumu palielinājums 260 808 

Uzkrājumu samazinājums (308 252) 

31.12.2021 627 057 

Debitoru parāda vecuma analīze 2021.gada 31.decembrī 

 31.12.2021 

EUR 

31.12.2020 

EUR 

Nav kavēti 8 929 452 3 875 086 

Tai skaitā radniecīgo sabiedrību parādi 8 256 359 3 393 263 

Kavēti (izveidoti uzkrājumi): 627 057 674 501 

mazāk kā 30 dienas 53 880 106 287 

30-90 dienas 61 620 54 221 

90-180 dienas 101 290 58 551 

180-365 dienas 92 537 102 764 

vairāk kā 365 dienas  317 730 352 678 

   

Radniecīgo sabiedrību parādi  31.12.2021 

EUR 

31.12.2020 

EUR 

Radniecīgo sabiedrību parādu uzskaites vērtība  8 256 359 3 393 263 

Kopā 8 256 359 3 393 263 

 

Citi debitori 
31.12.2021 

EUR 

31.12.2020 

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 302 313 

Avansa maksājumi  640 994 2 182 092 
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Vienotais nodokļu konts 583 280 - 

Kopā 1 224 576 2 182 405 

 

 

 

Nākamo periodu izmaksas 

 
31.12.2021 

 EUR 

31.12.2020 

 EUR 

Preses abonēšanas izdevumi, licenču noma 804 975 

Darbinieku atvaļinājuma izmaksas 88 802 52 150 

Sakaru un citi izdevumi (reklāma, apdrošināšana u.c.) 205 508 158 909 

Kopā 295 114 212 034 

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

Uzkrātie ieņēmumi 
31.12.2021 

EUR 

31.12.2020 

EUR 

Uzkrātie ieņēmumi no projektu izpildes  20 736 6 784 

Uzkrātie ieņēmumi no pamatdarbības (NVD) 2 148 247 1 819 769 

Kopā 2 168 983 1 826 553 

Postenī  “Uzkrātie ieņēmumi” uzrādīti ieņēmumi no projektiem, kuri ir izpildīti 2021.gadā, bet maksājumi 

tiks saņemti 2022.gadā.  

(11) Nauda  

Naudas līdzekļu sadalījums  31.12.2021 

EUR 

31.12.2020 

EUR 

Nauda Slimnīcas kasē 10 309 11 405 

Norēķinu kontos 46 097 705 19 953 187 

Naudas līdzekļi nodoti inkasācijai 9 351 5 696 

Kopā 46 117 365 19 970 288 

(12) Pamatkapitāls 

Sabiedrības pamatkapitāls 2021. gada 31.decembrī ir 145 386 707 EUR. 2021. gadā atbilstoši Kapitāla 

daļu turētāja lēmumam Sabiedrības pašu kapitāls palielināts par 80 082 666 EUR. Pamatkapitālu veido 

100% valsts kapitāla daļas. Sabiedrības pamatkapitāls 2021. gada 31. decembrī sastāv no 145 386 707 

daļām, kur vienas daļas nominālvārtība ir 1(viens) EUR. 

Pārējās rezerves 31.12.2021 31.12.2020 

 EUR EUR 

Pārējās rezerves izveidotas iepriekšējos gados  4 260 435 4 260 435 

Reorganizācijas rezerves  3 165 3 165 

Kopā 4 263 600 4 263 600 

Slimnīca bilancē Pārējo rezervju sastāvā ir atspoguļots iepriekšējo periodu (pirms reorganizācijas, pāreja 

no BO VAS uz VSIA) peļņa vai zaudējumi un veiktā pārkvalifikācija no ilgtermiņa ieguldījumu 

pārvērtēšanas rezerves uz pārējām rezervēm. 

(13) Uzkrājumi 31.12.2021 31.12.2020 

 EUR EUR 

Uzkrājumi paredzamajām tiesvedībām 71 261 21 616 

Kopā 71 261 21 616 
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(14)  Ilgtermiņa kreditori  31.12.2021 31.12.2020 

 EUR EUR 

Citi aizņēmumi - 44 723 903 

Nākamo periodu ieņēmumi 49 933 606 41 948 460 

Ilgtermiņa kreditori kopā 49 933 606 86 672 363 

   

Citi aizņēmumi  31.12.2021 

EUR 

31.12.2020 

EUR 

Ilgtermiņa daļa - 44 723 903 

FMS Wertmanagement AōR 2-5 gadu laikā atmaksājamā 

daļa 

- 8 518 836 

FMS Wertmanagement AōR Vairāk kā 5 gadu laikā 

atmaksājamā daļa 

- 36 205 063 

Īstermiņa daļa - 4 611 255 

FMS Wertmanagement AōR - 2 129 709 

VM starpresoru vienošanās - 2 481 546 

Citi aizņēmumi kopā - 49 335 158 

 

2007. gada 15. novembrī noslēgts Aizdevuma līgums ar DEPFA BANK par 66 021 000 EUR 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%. Atbilstoši FM rīkojumam Slimnīcas saistības ir dzēstas 

atbilstoši rīkojumam pilnā apmērā. 

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 A korpusa II kārtas būvniecība” īstenošanā 2017. gadā ir saņemta finansējuma daļa 2 481 546 

EUR apmērā. 2021. gadā VM palielināja Slimnīcas pamatkapitālu ar mērķi Starpresoru vienošanās saistību 

segšanai 2 481 546 EUR apmērā. Saistības ir dzēstas.  
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Nākamo periodu ieņēmumi 31. 12. 2021 

EUR 

31. 12. 2020 

EUR 

Nākamo periodu ieņēmumu ilgtermiņa daļa  49 933 606 41 948 460 

ERAF projekts un citi ES projekti 40 467 955 30 557 029 

NVD finansējums 7 086 748 8 678 311 

Dāvinājumi 2 344 803 2 668 046 

Citi projekti 34 100 45 074 

Nākamo periodu ieņēmumu īstermiņa daļa 2 822 587 2 439 766 

ERAF projekts 546 691 554 408 

NVD finansējums 1 463 164 1 385 209 

Dāvinājumi 413 027 402 766 

Citi projekti 399 705 97 383 

 
ERAF un citi 

ES projekti 

NVD 

finansējums 
Dāvinājumi Citi KOPĀ 

EUR EUR EUR EUR EUR 

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 

Saņemts 6 238 128 1 166 829 204 655 760 055 8 369 667 

Neizlietotie 

līdzekļi 
- (18 470) - - (18 470) 

Izlietots 

projekta 

mērķim 

- - - (252 628) (252 628) 

(Norakstīts) (75) (54 086) (23 459) (440 885) (518 505) 

(Amortizēts) (555 180) (850 872) (390 789) (4 580) (1 801 421) 

31.12.2020 31 111 437 10 063 520 3 070 812 142 457 44 388 226 

Saņemts 11 220 867 367 764 117 216 453 086 12 158 933 

Neizlietotā 

finasējuma 

atmaksa 

- - - (654) (654) 

(Norakstīts ) - (19 646) (18 018) (149 685) (187 349) 
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(Norakstīti 

likvidētie PL) 
(787 056) (917 911) (4 214) - (1 709 181) 

(Amortizēts) (530 602) (943 815) (407 966) (11 399) (1 893 782) 

31.12.2021 41 014 646 8 549 912 2 757 830 433 805 52 756 193 

      

(15) Īstermiņa kreditori 
31.12.2021 

 EUR 

31.12.2020  

EUR 

Īstermiņa aizņēmumi - 4 611 255 

No pircējiem saņemtie avansi 242 445 246 760 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 12 388 287 9 549 220 

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 5 063 561 2 989 473 

Pārējie kreditori 3 845 822 2 851 364 

Nākamo periodu ieņēmumi 2 822 587 2 439 766 

Uzkrātās saistības 10 731 425 7 175 210 

Īstermiņa kreditori kopā 35 094 127 29 863 048 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmejiem 
31.12.2021  

EUR 

31.12.2020 

 EUR 

Norēķini par medikamentiem, medicīnas un laboratorijas 

precēm 
8 245 035 7 097 339 

Norēķini par celtniecības darbiem 383 508 49 107 

Ieturējumu un garantijas naudas 626 826 96 325 

Norēķini par ēdināšanu 172 031 162 224 

Norēķini ar citiem piegādātājiem 2 943 156 2 132 969 

Parādi radniecīgām sabiedrībām 17 731 11 256 

Kopā 12 388 287 9 549 220 

Pārējie kreditori  
31.12.2021 

EUR 

31.12.2020 

EUR 

Darba samaksa 3 813 532 2 826 605 

Norēķini ar arodbiedrību 20 805 15 997 

Norēķini par izpilddokumentiem 8 984 7 510 

Citi kreditori 2 501 1 252 

Kopā 3 845 822 2 851 364 

Uzkrātās saistības  
31.12.2021 

 EUR 

31.12.2020 

 EUR 

Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem – darba 

atlīdzībai 
4 587 257 3 150 049 

Uzkrātās saistības virsstundām un piemaksām sasitībā ar 

Covid-19 pacientu ārstēšanu un aprūpi 
1 855 624 1 408 508 

Uzkrājumi atvaļinājumiem darba devēja sociālām 

iemaksām  

1 071 797 751 329 

Uzkrātās saistības par pakalpojumiem 3 216 747 1 865 324 

Kopā 10 731 425 7 175 210 

   

Kustība: Uzkrājumi 

atvaļinājumiem - darba 

atlīdzībai  

EUR 

Uzkrājumi 

atvaļinājumiem 

VSAOI 

EUR 

31.12.2019 2 683 369 638 552 

Uzkrājumu palielinājums  466 680 112 777 
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31.12.2020 3 150 049 751 329 

Uzkrājumu palielinājums 1 437 208 320 468 

31.12.2021 4 587 257 1 071 797 

 (16) Sabiedrībā nodarbināto personu skaits – Vidējais nodarbināto skaits 2021. gadā bija 3137, kas ir par 

65 darbiniekiem vairāk kā 2020. gadā. 

(17) Personāla izmaksas   

Izmaksu veids 31.12.2021 

EUR 

31.12.2020 

EUR 

Atlīdzība par darbu 75 801 155 54 212 469 

Valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas 17 682 884 12 859 269 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 14 464 13 701 

Kopā 93 498 503 67 085 439 

 

(18) Informācija par valdes locekļu atlīdzību 31.12.2021 

EUR 

31.12.2020 

EUR 

Valdes locekļu atlīdzība 316 007 261 782 

Valdes locekļu valsts sociālās apdrošināšanas  obligātās 

iemaksas 

74 546 63 063 

Kopā 390 553 324 845 

  

 

 

(19) Informācija par padomes locekļu atlīdzību 31.12.2021 

EUR 

31.12.2020 

EUR 

Padomes locekļu atlīdzība 100 800 89 567 

Padomes locekļu valsts sociālās apdrošināšanas  obligātās 

iemaksas 

23 779 21 577 

Kopā 124 579 111 144 
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(20) FINANŠU RISKU VADĪBA 

Galveni finanšu riski, kas saistīti ar Slimnīcas finanšu instrumentiem, ir: 

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

   Kredītrisks Slimnīcai rodas, sniedzot pakalpojumus ar pēcapmaksu, kā arī no naudas līdzekļiem bankās; 

- Procentu likmju risks – risks, ka Slimnīca 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 Slimnīcai nav pietiekami daudz līdzekļu, lai norēķinātos ar 

kreditoriem noteiktajos termiņos. Lai kontrolētu likviditātes risku, Slimnīcas vadība rūpīgi seko līdzi tās 

aktīvu un saistību pret darījumu partneriem attiecībai. Nākamajā tabulā atspoguļota Slimnīcas 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 

2020. gada 31. decembrī 

Citi aizņēmumi 4 611 255 2 129 709 6 389 130 36 205 064 49 335 158 

Parādi piegādātājiem  9 549 220 - - - 9 549 220 

Pārējie kreditori 2 851 364 - - - 2 851 364 

 17 011 839 2 129 709 6 389 130 36 205 064 61 735 742 

2021. gada 31. decembrī 

Parādi piegādātājiem  12 388 287 - - - 12 388 287 

Pārējie kreditori 3 845 822 - - - 3 845 822 

 16 234 109 - - - 16 234 109 

 

Likviditātes rādītāji 31.12.2021 31.12.2020 

Kopējais likviditātes rādītājs 1.99 1.26 

Tekošais likviditātes rādītājs 1.67 0.94 

Absolūtās likviditātes rādītājs 1.31 0.67 

Kopējais likviditātes rādītājs parāda, ka visi Slimnīcas rīcībā esošie apgrozāmie līdzekļi sedz 1,99 no 

īstermiņa saistībām. Ar apgrozāmajiem līdzekļiem, neņemot vērā krājumus, kurus tik ātri nevar pārvērst 

naudā, var nosegt 1.67 daļu no īstermiņa saistībām. Ar vislikvīdākajiem aktīviem, Slimnīcas rīcībā 

esošajiem naudas līdzekļiem, Slimnīca var nosegt 1.31 daļu no īstermiņa saistībām. 

(b) Valūtas risks 

2021. gadā Slimnīcas norēķinus veica EUR. Slimnīcā naudas līdzekļu atlikumi 2021. gada 31. decembrī ir 

tikai EUR, līdz ar to Slimnīca nav pakļauta valūtas kursa svārstību riskam un valūtas riskam nav ietekmes 

uz 2021. gada finanšu pārskatu . 

(c) Procentu likmju risks 
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Sabiedrības finansējuma avotus veido galvenokārt saņemtais finansējums no Nacionālā veselības dienesta 

un naudas ieņēmumi no saimnieciskās darbības. 2021. gadā  Slimnīca nav būtiski pakļauta procentu likmju 

izmaiņu riskam saistībā ar ilgtermiņa saistībām, kurām piemērota mainīgā procentu likme. 2021. gadā 

aizņēmumam piemērotā procentu likme bija 0,18%. 2021. gadā Procentu risks ir zems un tam nav būtiska 

ietekme uz šo Finanšu pārskatu . 

(d) Kredītrisks 

Slimnīca regulāri izvērtē kontroles procedūras par Slimnīcas debitoriem, tādējādi nodrošinot savlaicīgu 

problēmu identificēšanu.   

Finanšu instrumenti, kuri potenciāli pakļauj Slimnīcu zināmai kredītriska koncentrācijas pakāpei, 

galvenokārt ir pircēju un pasūtītāju parādi. Šo finanšu instrumentu uzskaites vērtība atspoguļo Slimnīcas 

maksimālo kredītrisku. 

 

Kredītriska koncentrācija attiecībā uz finanšu instrumentiem: 

 2021 2020 

 Bruto Neto Bruto Neto 

 EUR EUR EUR EUR 

Nav kavēti: 
Naudas līdzekļi kasē un 

bankās 

46 117 365 46 117 365 19 970 288 19 970 288 

Debitoru parādi  10 781 085 10 154 028 6 731 992 6 057 491 

Kopā 56 898 450 56 271 393 26 702 280 26 027 779 

Kavēti: 

Debitoru parādi 627 057 - 674 501 - 

Kopā 627 057 - 674 501 - 

(e) Kapitāla risku vadība 

Slimnīcas  kapitāldaļu turētājs ir VM. Slimnīcas 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. 

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

turpināšanas principa piemērošanu.  

Slimnīcas kapitāla struktūras grupas veido neto parāds (aizņēmumi kā aprakstīti 14. piezīmē  nonetoti ar 

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

 31.12.2021 31.12.2020 

 EUR EUR 

Procentu aizņēmumi un citas finanšu saistības (16.pielikums) 46 117 365 49 335 158 

Atskaitot naudu un naudas ekvivalentus (46 117 365) (19 970 288) 

Neto saistības 0 29 364 870 

Pašu kapitāls 127 511 055 47 010 743 

Kopējais kapitāls 81 393 690 76 375 613 

Saistību īpatsvars kopējā kapitālā  0 0.38 



VSIA ”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 

40003457109 

Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002 

2021.gada pārskats 

Finanšu pārskata pielikums 
 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(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 bilancē, ir 

sekojošas: 

 2021 

EUR 

2020 

EUR  

 Uzskaites vērtība Patiesā 

vērtība 

Uzskaites 

vērtība 

Patiesā 

vērtība 

Nauda un tās ekvivalenti 46 117 365 46 117 365 19 970 288 19 970 288 

Debitoru parādi, neto 8 929 452 8 929 452 3 875 086 3 875 086 

Parādi piegādātājiem 12 388 287 12 388 287 9 549 220 9 549 220 

Aizņēmumi - - 49 335 158 49 335 158 

2021. 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 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 2021. gada 31. decembrī  16 234 109 

Aizņēmumi 14 - 

Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem 15 16 234 109 

Finanšu saistības 2020. gada 31. decembrī  61 735 742 

Aizņēmumi 14 49 335 158 

Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem 15 12 400 584 

h) Finanšu aktīvi sadalījumā pa kategorijām: Pielikums 
Aizdevumi un 

debitori EUR 

Finanšu aktīvi 2021. gada 31. decembrī  57 215 800 
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Pircēju un pasūtītāju parādi, neto 10 8 929 452 

Uzkrātie ieņēmumi un citi īstermiņa finanšu debitori 10 2 168 983 

Nauda un naudas ekvivalenti 11 46 117 365 

Finanšu aktīvi 2020. gada 31. decembrī  25 671 927 

Pircēju un pasūtītāju parādi, neto 10 3 875 086 

Uzkrātie ieņēmumi un citi īstermiņa finanšu debitori 10 1 826 553 

Nauda un naudas ekvivalenti 11 19 970 288 

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

2022. 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. 

(22) Notikumi pēc bilances datuma 

Būtiskākie notikumi pēc pārskata gada beigām 

Pēc 2021. pārskata gada beigām:  

Atbilstoši noteikumiem par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīciju 

“Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu 

visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, 

epidemioloģisko prasību nodrošināšanā”, Slimnīcai  piešķirts finansējums  vēsturisko korpusu remontam 

un renovācijai EUR 37 043 235 apmērā.  

2022. gada 1. janvārī ir uzsākta projekta “Uz dziļās pmācības principiem balstītā klīniskā lēmuma 

pieņemšanas sistēma neinvazīvām ventilācijas iekārtām COVID-19 acientu ārstēšanai” īstenošana. Projekta 

kopējais finansējums ir 540 541, no tā ERAF finansējums 444 811 EUR, jeb 82,29% no projekta kopējiem 

attiecināmajiem izdevumiem. 

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 personāla resursus, lai Slimnīca arī turpmāk varētu nodrošināt un saglabāt valsts apmaksāto 

pakalpojumu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem. Prognozējam, ka maksas ieņēmumi šajā periodā varētu 

samazināties. 

(23) Darbības turpināšana  

2021. gadu Sabiedrība ir noslēgusi ar peļņu 417 646 EUR apmērā, pašu kapitāls ir pozitīvs. Slimnīcas 

vadība uzskata, ka 2021.gada peļņa pilnā apmērā ir novirzāma iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai. 
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Pārskata gada beigās Slimnīcas īstermiņa aktīvi  pārsniedz Slimnīcas īstermiņa sastības par EUR 34 603 

042, tai skaitā daļa no īstermiņa saistībām 2 822 587 EUR ir nākamo periodu ieņēmumi.  

Slimnīcas vadība uzskata, ka 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 Agra Ločmele  
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