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Informācija par Sabiedrību
Sabiedrības nosaukums

Priekules slimnīca SIA

Sabiedrības juridiskais statuss

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas numurs, vieta un datums

40003218218
Rīga, 1994. gada 26. septembrī

reģistrācija Komercreģistrā

2004. gada 15.novembrī ar vienoto
reģistrācijas numuru 40003218218

Apliecība izsniegta

2007.gada 27.novembrī

Darbības veids NACE 2 kods

86.9 Pārējā darbība veselības aizsardzības
jomā
Aizputes iela 5
Priekule
Priekules novads, LV-3434
Latvija

Juridiskā adrese

Dalībnieki

Priekules novada pašvaldība (55,99 %)
Durbes novada pašvaldība (11,39 %)
Rucavas novada pašvaldība ( 9,84%)
Grobiņas novada pašvaldība (11,39%)
Vaiņodes novada pašvaldība (11,39%)

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi,
ieņemamie amati

Tatjana Ešenvalde – valdes priekšsēdētāja

Grāmatvedis

Skaidrīte Šuktere - grāmatvede

Pārskata periods

2016. gada 1. janvāris - 31. decembris

Revidents

Aktīvs - KV SIA
Reģ.nr.58503005311
Komercsabiedrības licence Nr. 104
Tūristu iela 1, Saldus, LV-3801
Latvija

Juridiskā adrese

Zvērināta revidente:
Vēsma Kļaviņa
p.k. 140458-10718
sertifikāts Nr. 57
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Bilance 2016. gada 31. decembrī

(1)
Piezīmes
Nr.
Nr.
Nr.

Aktīvs

31.12.2016.
EUR

31.12.2015.
EUR

225 065
122 695
46 897

232 166
161
621
166161
59
621208
621079
84
2
888
594
452 866
5940
452 242
866
388
319
319319
0

Ilgtermiņa ieguldījumi
II Pamatlīdzekļi
1. Nekustamie īpašumi:
(pamatlīdzekļieguldījuma:
2. a)zemesgabali, ēkas un inženierbūves
2.
Tehnoloģiskās
4.
3. Ēkas,
būves iekārtas un ierīces
3.
Pārējie
pamatlīdzekļi un inventārs
5.
6. Iekārtas un mašīnas
Pamatlīdzekļi kopā:
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

8

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ

394 657
394 657

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
I Krājumi
1. Izejvielas,līdzekļi
pamatmateriāli un
Apgrozāmie
palīgmateriāli
I Krājumi:
Krājumi kopā:

689

702

689

702

33 228
0
322
33 550

31 266
292
287
31 845

1 360

446

35 599

32 993

430 256

485 859

9

II Debitori
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
2. Citi debitori
3. Nākamo periodu izmaksas

10
11
12

Debitori kopā:

Debitori
kopā

Debitori
kopā:
III Debitori:
III Nauda

13

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ

AKTĪVS KOPĀ

Pielikumi no 7. līdz 17. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa
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Bilance 2015. gada 31. decembrī

(2)
Pielikums

31.12.2016.
EUR

31.12.2015.
EUR

438 206
1 086
1 086

425 419
12 155
10 787
1 368

-297 738
-23 268
118 286

-271 344
- 26 394
139 836

16

0

25 315

17
19

46 636
12 945

55 584
4 522

21

143 500
203 081

166 914
227 020

6 948
922
43 298

6 925
307
25 645

6 979
23 414
27 328
108 889

1 714
56 499
2 598
93 688

Kreditori kopā:

311 970

320 708

PASĪVS KOPĀ

430 256

485 859

Pasīvs
PAŠU KAPITĀLS
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
2. Rezerves:
a)rezerves pašu akcijām vai daļām
b)pārējās rezerves

14
15

3. Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi
4. Pārskata gada zaudējumi
Pašu kapitāls kopā:
Uzkrājumi:
1. Citi uzkrājumi
ILGTERMIŅA KREDITORI
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm
2. Parādi piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
3. Nākamo periodu ieņēmumi
Ilgtermiņa kreditori kopā:
ĪSTERMIŅA KREDITORI
1.Aizņēmumi no kredītiestādēm
2. No pircējiem saņemtie avansi
3. Parādi piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
4. Nodokļi un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
5. Nākamo periodu ieņēmumi
6. Uzkrātās saistības
Īstermiņa kreditori kopā:

17
18
19

20
21
22

Pielikumi no 7. līdz 17. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:
Tatjana Ešenvalde,valdes priekšsēdētāja _______________________________
Skaidrīte Šuktere, grāmatvede ________________________________________

2017. gada 14. martā.
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Piezīme

2016
EUR

2015
EUR

1. Neto apgrozījums:
no citiem pamatdarbības veidiem

1

908 964

866 481

2. Pārdotās produkcijas ražošanas
izmaksas

2

1 009 060

964 835

-100 096

-98 354

3. Bruto peļņa vai zaudējumi
4. Administrācijas izmaksas

3

23 458

23 452

5. Pārējie saimnieciskās darbības
ieņēmumi

4

101 479

98 769

6. Pārējās saimnieciskās darbības
izmaksas

5

1 126

3 210

7. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas
izmaksas

6

67

147

-23 268

-26 394

-23 268

-26 394

8. Peļņa vai zaudējumi pirms
uzņēmumu ienākuma nodokļa
9. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par
pārskata gadu

7

10. Pārskata gada zaudējumi

Pielikumi no 7. līdz 17. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:
Tatjana Ešenvalde,valdes priekšsēdētāja _______________________________
Skaidrīte Šuktere, grāmatvede ________________________________________

2017. gada 14. martā.
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FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS
1. Grāmatvedības politika
1. Sabiedrības sniegtā informācija
1.1 Informācija par lietoto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību
pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk
Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par grāmatvedību”,
„Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”, un citiem grāmatvedību un gada
pārskatus reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši izdevumu funkcijas metodei.
Naudas plūsmas pārskats un pašu kapitāla izmaiņu pārskats netiek sagatavots
pamatojoties uz „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 9. pantu. Salīdzinot
ar iepriekšējo pārskata gadu, uzņēmuma lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav
mainītas.
Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:
a) Pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk.
b) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā.
c) Posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:
a. ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata
gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances
datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;
b. aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas,
neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.
d) Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma
un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem
pārskata periodā.
e) Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.
f) Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.
g) Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu
pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā.
h) Saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību,
nevis juridisko formu.

1.2.1

Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite

Pamatlīdzekļu uzskaite
Pamatlīdzekļus bilancē norāda neto vērtībā, kuru aprēķina, no pamatlīdzekļa sākotnējās
vērtības , atskaitot uzkrāto nolietojumu, kuru aprēķina no nākamā mēneša, kas seko mēnesim, kad
pamatlīdzekli sāk izmantot paredzētajiem mērķiem, līdz bilances datumam. Pamatlīdzekļu
atzīšanas kritērijs 100.00 EUR. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar
pamatlīdzekļa iegādi. Iegādāto datorprogrammu licenču iegādes vērtībā iekļauj licenču iegādes
izmaksas un izmaksas, kas radušās, ieviešot tās lietošanā.
Pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās
izmantošanas perioda garumā, lai norakstītu pamatlīdzekļa iegādes vērtību līdz tā aplēstajai
atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās.
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Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai
zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās.
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa
bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai
zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies.
1.2.2

Apgrozāmo līdzekļu uzskaite

Krājumu uzskaite
Krājumi uzrādīti iegādes vērtībā. Krājumi uzskaitītī izmantojot periodisko metodi.
Debitoru uzskaite
Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā. Debitoru parādi novērtēti, ievērojot piesardzības
principu, bilancē uzrādīti tikai atgūstamās prasības.
Uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem
Debitoru parādus, kuru saņemšana tiek apšaubīta, novērtē atbilstoši neto vērtībai.
Ja rodas šaubas par pārskata gadā vai iepriekšējos pārskata gados atzīta debitoru parāda
atgūšanu, kārtējā pārskata gadā apšaubāmās summas apmērā veido uzkrājumus nedrošiem
parādiem, vienlaikus iekļaujot attiecīgo summu kā izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Parādu uzskata par nedrošu, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās un viņam ar tiesas
nolēmumu pasludināts maksātnespējas process, ja parāds noteiktajā termiņā, kā arī pēc
atgādinājuma saņemšanas nav samaksāts, ja parādnieks ir apstrīdējis parāda piedziņas tiesības,
kā arī citos gadījumos.
Uzkrājumi vērtības samazinājumam tiek veidoti gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka
Sabiedrība nevarēs saņemt debitoru parādus pilnā vērtībā atbilstoši sākotnēji noteiktiem atmaksas
termiņiem.
Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos: „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”
spēkā stāšanos ar 01.01.2016, uzkrājumi atvaļinājumiem un darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas tiek parādītas bilances postenī „Uzkrātās saistības”.
1.2.3

Kreditoru uzskaite

Uzkrātās saistības
Postenī uzskaita neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa, kas tiek noteikta, reizinot darbinieku
vidējo dienas atalgojumu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto
neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu. Kā arī iekļaujot darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Uzkrājumi tiek atzīti, kad uzņēmumam pastāv saistības (juridiskas vai pamatotas), un kāda
pagātnes notikuma dēļ pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomisku
labumu ietverošu resursu aizplūšana no Sabiedrības un saistību apjomu iespējams pietiekami
ticami novērtēt.
1.2.4
Ieņēmumu atzīšanas principi
Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa,
proti, ieņēmumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas
laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina
saņemšanas datuma.
Soda naudas tiek atzītas ieņēmumos to saņemšanas brīdī.
1.2.5
Izdevumu atzīšanas principi
Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa,
proti, izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas
laiku. Ar pārskata gadu saistītos izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina
saņemšanas datuma.
Izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos.
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2. Paskaidrojumi bilances posteņiem
Piezīme Nr.8 Pamatlīdzekļi
Zemes gabali,
ēkas, būves

EUR

Sākotnējā vērtība
uz 31.12.2015
Iegādāts
Norakstīts
uz 31.12.2016

Nolietojums
uz 01.01.2016.
Aprēķināts par 2016.
gadu
Norakstīts
uz 31.12.2016.
Atlikusī bilances
vērtība 31.12.2015
Atlikusī bilances
vērtība 31.12.2016.

400 130

Iekārtas un
mašīnas

EUR

Pārējie pamatlīdzekļi
un inventārs

Kopā

EUR

EUR

400 130

818 029
21 590
-21 519
818 100

231 637
1 167
-111
232 693

1 449 796
22 757
-21 630
1 450 923

167 965

656 408

172 558

996 931

7 100

59 173

13 344

79 617

175 065

-20 176
695 405

-106
185 796

-20 282
1 056 266

232 166

161 621

59 079

452 866

225 065

122 695

46 897

394 657

Sabiedrības būvju kadastrālā vērtība 2016.gada 31. decembrī ir 108318 EUR, zemes vienības
kadastrālā vērtība ir 3168 EUR.
Piezīme Nr.9 Krājumi
Stingrās uzskaites medikamenti
Pārtikas krājumu atlikums

Piezīme Nr. 10 Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība
Šaubīgie debitori
Neto vērtība

31.12.2016.

31.12.2016.

EUR
185
504
689

EUR
183
519
702

31.12.2016.

31.12.2015.

EUR
38 575
-5347
33 228

EUR
34 810
-3 544
31 266

55
45
64
158
322

55
21
51
160
287

25
622
713
1 360

76
119
251
446

Piezīme Nr.12 Nākamo periodu izmaksas
Inventāra noma
Reklāmas, interneta mājaslapu pakalpojumi
Automašīnu apdrošināšanas izmaksas
Abonements Tildes Jumis programmai

Piezīme Nr.13 Nauda
Naudas līdzekļi bankās: AS SEB banka
AS SWEDBANK
Naudas līdzekļi kasē
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Piezīme Nr.14

Pamatkapitāls

2016. gada 31. decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls sastāv no 438 206
daļām ar 1,00 (viens) EUR nominālvērtību katra.
Piezīme Nr.15 Rezerves
Pārējās rezervēs ir uzskaitīta, no Liepājas rajona padomes 2009. gadā, pārņemto automašīnu
atlikumu vērtība 1086 EUR..
Piezīme Nr.16

Uzkrājumi
31.12.2016.
EUR

Neizmantotiem atvaļinājumiem
Sociālai apdrošināšanai
0

31.12.2015.
EUR
20 534
4 781
25 315

Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem un sociālai apdrošināšanai Bilancē tiek parādīti pie
„uzkrātām saistībām”.
Piezīme Nr.17

Aizņēmumi no kredītiestādēm
31.12.2016.
EUR

31.12.2015.
EUR

6 948
46 636
53 584

6 925
55 584
62 509

Aizņēmumi no Valsts kases
aizņēmuma īstermiņa daļa
aizņēmuma ilgtermiņa daļa-atmaksājama no 1-7 gadiem

Aizdevumu atmaksā reizi ceturksnī, sākot no 2012.gada marta mēneša. 2016. gadā atmaksāts
aizdevums 8925 EUR. Procentu maksājumi reizi ceturksnī. Aizdevuma procentu likmi fiksē ik pēc
viena gada un piemēro viena gada valsts aizdevuma procentu likmi. 2016.gada 12.janvārī
parakstīts „Vienošanās protokols pie 2010.gada 30.decembra aizdevuma līguma Nr.A1/1/10/1160”,
kurā tiek mainīts līguma 7.pielikums, to aizstājot ar pielikumu Nr.8, pēc kura Aizņēmējs apņemas
veikt aizdevuma atmaksu.
Maksājamā daļa, kas jāmaksā ilgāk nekā piecus gadus pēc bilances datuma ir 13896,-EUR.
Līguma nr.
A1/1/10/1160

Piezīme Nr. 18

Īstermiņa
6 948

Ilgtermiņa
46 636

kopā
53 584

No pircējiem saņemtie avansi

Nomas maksa

Piezīme Nr.19

Beigu termiņš
2024.g.20.decembris

922
922

307
307

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Ilgtermiņa kreditoru parādos ir uzskaitīta atliktā maksājuma daļa par medicīnas iekārtas rezerves
daļu 12945,45 EUR, kam samaksas termiņš beidzas 2019. gada oktobra mēnesī.
Īstermiņa kreditoru parādi ir par pakalpojumiem un piegādēm.
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Piezīme Nr.20

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Uzņēmumu
ienākuma
nodoklis

PVN

Uzņēmējdar
bības valsts
riska
nodeva

Dabas
resursu
nodoklis

Valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis

Kopā

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0

617

0

1 084

0

1 714

6 963

316

2 147

178 349

94 628

282 403

5 498

316

2 730

173 966

94 628

277 138

2 082

0

501

4 396

0

6 979

Parāds 31.12.2015.
(Pārmaksa) 31.12.2015.
Aprēķināts par 2016.
gadu
Samaksāts 2016. gadā

Parāds 31.12.2016.
(Pārmaksa) 31.12.2016.

Piezīme Nr.21

0

13

Nākamo periodu ieņēmumi

Saņemtais ERAF finansējums ilgtermiņa ieguldījumiem, kas
tiks iekļauts peļņas vai zaudējumu aprēķinā no 1 līdz 9 gadu
laikā
Nākamo periodu ieņēmumu ilgtermiņa daļa

Saņemtais ERAF finansējums, kas tiks iekļauts peļņas vai
zaudējumu aprēķinā gada laikā
Pārrobežu projekts
Nākamo periodu ieņēmumu īstermiņa daļa

31.12.2016.
EUR

31.12.2015.
EUR

143 500

166 914

143 500

166 914

17 151

17 151

6 263
23 414

39 348
56 499

Nākamo periodu ieņēmumos ilgtermiņu daļā ir summas, kas norakstīsies izmaksās vēlāk par gadu
pēc finanšu pārskata sastādīšanas ERAF projektam 143500,- EUR.
Nākamo periodu ieņēmumos iekļaujamā daļa ilgāk par 5 gadiem ir 92 046 EUR.
Piezīme Nr.22

Uzkrātās saistības

Neizmantotiem atvaļinājumiem
Sociālai apdrošināšanai
Piegādātājiem uzkrātās saistības

20 334
4 733
2 261
27 328

0
0
2 598
2 598

„Piegādātājiem uzkrātās saistībās”uzrādītas izmaksas, kas attiecas uz pārskata periodu, bet rēķini
saņemti 2017.gadā.
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3. Paskaidrojumi peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem
P/z piezīme Nr.1 Neto apgrozījums

Veselības aprūpes pakalpojumi
Ilglaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra
pakalpojumi

2016
EUR
743 321

2015
EUR
723 177

165 643
908 964

143 304
866 481

P/z piezīme Nr.2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (sniegto pakalpojumu izmaksas)
Materiālās izmaksas
Darba samaksa
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pamatlīdzekļu nolietojums
Citas izmaksas

230 164
524 024
119 636
79 335
55 901
1 009 060

230 911
496 047
112 604
80 829
44 444
964 835

16 847
3 353
1 642
1 616
23 458

16 345
3 246
1 518
2 343
23 452

4 567
36 072
1 275
39 348
17 151
221
2 845
101 479

4 983
33 483
3 296
39 348
17 151
508
0
98 769

113
1 003
10
1 126

496
0
2 714
3 210

67
67

147
147

P/z piezīme Nr.3 Administrācijas izmaksas
Darba samaksa
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Transporta izmaksas
Citas administrācijas izmaksas

P/z piezīme Nr.4 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Komunālie maksājumi
Telpu noma
Pārējie pakalpojumi un ieņēmumi
Latvijas –Lietuvas projekts (nākamo per. ieņēmumi)
ERAF projekta ieņēmumi(nākamo per. ieņēmumi)
Atmaksāts pēc tiesas lēmuma
Pamatlīdzekļa iegrāmatošana

P/z piezīme Nr.5 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Bēru pabalsti, līdzjūtības
Norakstīts debitoru parāds
Pārējās izmaksas

P/z piezīme Nr.6 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
Procentu maksājumi
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4. Pārējie paskaidrojumi
Piezīme Nr.23

Sabiedrībā nodarbināto personu vidējais skaits

Vidējais Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

Piezīme Nr.24

2015
76

2016
EUR

2015
EUR

16 800
3 343
20 143

16 230
3 223
19 453

Vadības atalgojums

Valdes locekļu
· darba samaksa
· valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Piezīme Nr.25

2016
72

Notikumi pēc pārskata gada beigām

Laikā no pārskata gada beigām līdz Gada pārskata parakstīšanai nav bijuši nekādi notikumi, kas
varētu būtiski ietekmēt uzņēmuma finansiālo stāvokli un gada pārskatā uzrādāmo informāciju.

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:
Tatjana Ešenvalde,valdes priekšsēdētāja _______________________________
Skaidrīte Šuktere, grāmatvede ________________________________________

2017. gada 14. martā.
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Vadības ziņojums
Darbības veids
SIA „Priekules slimnīca” (turpmāk Sabiedrība) pamatdarbības veids ir stacionārās un ambulatorās
veselības aprūpes pakalpojumu un ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu
sniegšana.

Uzņēmumā tiek piedāvāta iedzīvotāju medicīniskā aprūpe atbilstoši veselības aprūpes
bāzes programmai. Uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir:
• ambulatorā slimnieku izmeklēšana un ārstēšana iedalītā limita apjomā;
• dienas stacionāra pakalpojumi iedalītā limita apjomā;
• diennakts steidzamās medicīnas palīdzības punkta pakalpojumi;
• stacionāro veselības aprūpes pakalpojumi(aprūpes gultas) iedalīto limitu
apjomā;
• zobārstniecības pakalpojumi;
• medicīniskā mājas aprūpe.
Uzņēmuma papildus darbības virzieni:
• telpu noma;
• maksas medicīniskie pakalpojumi;
• ilglaicīgā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija.

Sabiedrības darbība pārskata gadā

2016.gadā Sabiedrības darbs kopumā veikts ar līguma kvotēto pakalpojumu atlikumu
par 928,13EUR, jo 5. novembrī neparedzētu apstākļu dēļ, sadega datortomogrāfa
transformators, un darbu turpināt nebija iespējams. Transformatora nomaiņa notika
decembrī un nebija iespējams dubultā apjomā izpildīt mēneša kvotu. 2016.gadā papildus
finansējumu neesam saņēmuši, tāpēc gada laikā centāmies īpaši nepārsniegt kvotu, jo bija
skaidra Veselības ministrijas un NVD politika- papildus līdzekļus piešķirs tikai prioritārām
jomām, bet tā kā mēs nodarbojamies ar plānveida veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanu, mūsu iestādei papildus nekas nebija paredzēts. Sniedzām veselības aprūpes
pakalpojumus arī par maksu, bet šo pacientu nav tik daudz. Toties šajā laikā rinda uz
plānveida operācijām par budžeta līdzekļiem bija sasniegusi 2.mēnešu garumu, kas ir jau
uz 2017.gadu. Kvotas pārsniegšana ir vienīgais mehānisms, kā Sabiedrība var panākt
nākamā finanšu periodā valsts finansējuma palielinājumu. Uz 2017.gadu noslēgts līgums ar
NVD kopā par 447161,09 EUR, kas diemžēl ir par 1097,62 EUR mazāk, kā 2016.gadā.
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2016.gadā iestādē veiktais darbs:
Nr.
1.

Pakalpojums
Pacientu
skaits
stacionārā

dienas

2015.g.
822+
62aprūpes

2016.g.
897+
60aprūpes

2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Operācijas dienas stacionārā
Operācijas ambulatori
Amb. apmeklējumi
Zobārsta apmeklējumi bērniem
Rtg. izmeklējumi
Datortomogrāfija
Endoskopijas
Lab. analīzes
Ultrasonogrāfija
Doplerogrāfija
Funkcionālā diagnostika
Fizikālā terapija

409
1327
7436
1289
7055
1659
232
31709
1375
170
1842
3287

493
1264
6832
2326
7217
1133
211
22425
1133
124
1390
3520

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Sabiedrības sniegtais veselības aprūpes
pakalpojumu apjoms pa dažām pozīcijām ir samazinājies, kas ir skaidrojams ar to, ka
2016.gada finansējums bija par 13000,00EUR mazāks, salīdzinot ar 2015.gadu, bet
papildus finansējums gada beigās nebija piešķirts.Maksas pakalpojumi bija niecīgi
iedzīvotāju zemās maksātspējas dēļ.
Par 2015. gadā iegādāto jauno laparoskopijas iekārtu operāciju blokam, kuras cena
bija 47647,-EUR, turpinājām veikt ikmēneša maksājumus 1500,00EUR apmērā, tomēr tas
deva mums iespēju paplašināt darba apjomu un kvalitāti veikt ginekoloģiskā un ķirurģiskā
profila operācijas un papildus piesaistīt pacientus.
Izveidojām interneta tīklu iestādē un katrā kabinetā nomainījām vecos telefona sakarus uz
mūsdienīgiem, caur internetu. Tas ļāva ievērojami samazināt abonēšanas maksu par iestādes
telefona komunikācijām un interneta pieslēgumu, kas savukārt ir ieguldījums e-veselības
izmantošanai iestādē un līguma noslēgšanai ar NVD.
2016.gadā 5.novembrī esam pabeiguši apkures sistēmas nomaiņu uz zaļās enerģijas
izmantošanu. Pieslēdzoties
SIA „Priekules siltums” siltumenerģijas padeves sistēmai ir
samazinājušies izdevumi par apkuri.

Ilglaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā veicām kosmētisko
remontu atsevišķām istabiņām. 2016. gada vidējais klientu skaits mēnesī bija 26-30 cilvēki,
kas ļāva palielināt personāla darba algas un meklēt papildus darbiniekus. Šo pakalpojumu
izmanto gan mūsu novada ļaudis, gan blakus esošie novadi. Ilglaicīgās sociālās aprūpes
centrs 2016. gadā strādāja ar pozitīvu bilansi.
Talākās Sabiedrības attīstības perspektīvas ir pakļautas izmaiņām valsts
ekonomiskajā un finanšu sfērā, ka arī iespējamiem grozījumiem Veselības ministrijas
stratēģiskajā attīstības plānā, nosakot katras slimnīcas statusu un darbības prioritātes.
Nepietiekošs valsts finansējums veselības aprūpes budžetā nākotnē, kā arī neskaidra VM
ilgtermiņa stratēģija, mainīga valsts veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanas politika,
personāla atalgojuma pieaugums pie samazinātā Sabiedrības finansējuma ir nopietns riska
faktors turpmākajā saimnieciskajā un finansiālajā darbībā.
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Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai, esam
saņēmuši līguma grozījumus ar NVD par papildus finansējuma piešķiršanu pacientu rindas
mazināšanai 2017.gadā par 16494,00 EUR, un gadījumā, kad rinda uz izmeklējumiem vai pie
atsevišķiem speciālistiem būs garāka par 30 dienām, piešķirtai pozīcijai varēs ar speciālo NVD
rīkojumu šo papildus finansējumu izmantot.

Valdes priekšlikumi zaudējumu segšanai.
Ņemot vērā valsts finansējuma samazinājumu mūsu iestādei 2017.gadam atbilstoši
NVD noslēgtajam līgumam, ieņēmumu palielinājumu varam plānot tikai no maksas
pakalpojumiem.
2016.gadā veiksmīgi noslēdzām līgumu par telpu nomu ar traumatologiem, kas veica
operācijas par maksu. 2016.gadā veiktas operācijas 32 pacientiem, kā rezultātā palielinājām savus
ieņēmumus.
Ar 2017. gadu vienojāmies par darba intensitātes paaugstināšanu, operācijas notiek 2
reizes mēnesī. Telpu nomnieki iegādājās loku rentgenu, kas ļaus uzlabot darba kvalitāti un
paplašināt operāciju klāstu. 2016. gada nogalē griezos Kurzemes NVD ar lūgumu piešķirt kvotu
traumatoloģisko operāciju veikšanai par budžeta līdzekļiem, bet saņēmu atteikumu. Būtu
nepieciešams startēt iepirkumu procedūrā š.g. septembrī par budžeta līdzekļu piešķiršanu
traumatologiem.
2017.gadā esam saņēmuši piedāvājumu no Veselības ministrijas iegūt investīcijas no
Eiropas fondiem iestādes infrastruktūras sakārtošanai un aprīkojuma iegādei. Priekules slimnīcai
nepieciešams renovēt stacionāra ēkas 2. stāvu, kas nav apdzīvots no 2009.gada un lai paplašinātu
sociālo aprūpi, kas tagad ir piepildīta, vai izvietotu aprūpes gultas, būtu jāveic renovācijas darbus.
Papildus pieprasīts finansējums jauna ultrasonogrāfa un rentgena iekārtas iegādei, ka arī 35 jaunu
pacientu gultu iegādei.
Ceram uz lielāko klientu plūsmu Ilgstošās sociālās aprūpes centrā, ka arī uz to, ka
samazinoties budžetam valsts pakalpojumu sniegšanai, pieaugs maksas pakalpojumu skaits.
Papildus strādāsim pie izdevumu samazināšanas par elektrību, komunālajiem pakalpojumiem un c.

Tatjana Ešenvalde
Valdes priekšsēdētāja

Priekulē, 2017. gada 14. martā
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