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Finanšu pārskats 

Bilance 

 

AKTĪVS

30.09.2020. 01.01.2020.

Ilgtermiņa ieguldījumi EUR EUR

Nemateriālie ieguldījumi

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 41 657              43 187              

Citi nemateriālie ieguldījumi 8                      83                     
41 665             43 270             

Pamatlīdzekļi

Nekustamie īpašumi

a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 13 575 708        13 990 563        

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 2 874 039          3 027 476          

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 1 775 784          1 535 108          

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 954 776            1 430 786          

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 32 026              114 829            
19 212 333      20 098 762      

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa ieguldījumi -                       -                       
-                       -                       

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 19 253 998      20 142 032      

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi 

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 623 639            466 399            

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 159 563            861                   

Avansa maksājumi par krājumiem -                       534                   
783 202           467 794           

Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi 917 897            562 841            

Citi debitori 15 795              28 996              

Nākamo periodu izmaksas 97 257              64 177              

Uzkrātie ieņēmumi -                       -                       
1 030 949        656 014           

Nauda 8 886 098          7 639 840          

Apgrozāmie līdzekļi kopā 10 700 249      8 763 648        

Aktīvs kopā 29 954 247      28 905 680      
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PASĪVS

30.09.2020. 01.01.2020.

Pašu kapitāls EUR EUR

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 10 661 337         10 565 337        

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 5 045 935          5 187 380          

Rezerves

f) pārējās rezerves 1                       1                       

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 1 633 313          -                       

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 999 852             1 633 313          
18 340 438      17 386 031      

Kreditori

Ilgtermiņa kreditori

Nākamo periodu ieņēmumi 8 888 691          6 873 601          
8 888 691        6 873 601        

Īstermiņa kreditori

No pircējiem saņemtie avansi 655 453             2 124 772          

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 449 566             557 866             

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 408 939             426 052             

Pārējie kreditori 545 144             531 182             

Nākamo periodu ieņēmumi 181 725             462 349             

Uzkrātās saistības 484 291             543 827             
2 725 118        4 646 048        

Kreditori kopā 11 613 809      11 519 649      

Pasīvs kopā 29 954 247      28 905 680      
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins 
(pēc izdevumu funkcijas)  

01.01.2020.-
30.09.2020.

01.01.2019.-
30.09.2019.

EUR EUR

Neto apgrozījums 14 235 847 13 510 036

(12 933 379)        (11 840 055)        

Bruto peļņa vai zaudējumi 1 302 468         1 669 981         

Administrācijas izmaksas (336 234)            (282 290)            

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 843 493             471 659             

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (818 274)            (42 992)              

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgie ieņēmumi 8 399                 3 437                 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 999 852            1 819 795         

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu -                        -                        

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 999 852            1 819 795         

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 999 852            1 819 795         

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto 
pakalpojumu iegādes izmaksas
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Naudas plūsmas pārskats 
(pēc netiešās metodes) 

01.01.2020.-
30.09.2020.

01.01.20219.-
30.09.2019.

Pamatdarbības naudas plūsma EUR EUR

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 999 852            1 819 795         

Korekcijas:

pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas 966 823             825 854             

nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas 12 366               11 517               

uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)

pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi (8 378)                (88 830)              

procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas -                        

peļna vai zaudējumi no ieguldīšanas darbības 1 004 921           301 904             

peļna vai zaudējumi no finansēšanas darbības (595 115)            (3 532 237)         

pārvērtēšanas rezerves izmaiņas (141 445)            (96 502)              

2 239 024         (758 499)          

Korekcijas:

debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums (374 935)            (301 063)            

krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums (315 408)            (2 693)                

piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo 
parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums

94 160               3 132 401           

Bruto pamatdarbības naudas plūsma 1 642 841         2 070 146         

Izdevumi procentu maksājumiem -                        

Pamatdarbības neto naudas plūsma 1 642 841         2 070 146         

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (1 102 339)         (2 317 362)         

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas 6 263                 9 112                 
Izsniegtie aizdevumi
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas
Saņemtie procenti 184                    185                    

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (1 095 892)       (2 308 065)       

Finansēšanas darbības naudas plūsma
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem 96 000               -                        
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi 603 309             3 620 882           

Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma 699 309            3 620 882         

Pārskata gada neto naudas plūsma 1 246 258           3 382 963           

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 7 639 840           4 969 628           

8 886 098         8 352 591         Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās

Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa 
kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 

01.01.2020.-
30.09.2020.

01.01.2019.-
30.09.2019.

EUR  EUR 

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 10 565 337         4 816 204           

Pamatkapitāla pieaugums/samazinājums 96 000               -                        

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 10 661 337         4 816 204           

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 5 187 380           5 314 760           

(141 445)            (96 502)              

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 5 045 935           5 218 258           

Rezerves

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 1                       1                       

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 1                       1                       

Nesadalītā peļņa

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 1 633 313           5 749 133           

Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums 999 852             1 819 795           

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 2 633 165           7 568 928           

Pašu kapitāls

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 17 386 031      15 880 098      

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 18 340 438      17 603 391      

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

Ilgretmiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums (+) / 
samazinājums (-)
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Finanšu pārskata pielikums 

Vispārīga informācija 

Sabiedrības nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIDZEMES SLIMNĪCA” 

Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Reģistrācijas Nr., vieta un datums 40003258333 
Rīga, 02.12.2004. 

Juridiskā adrese Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201 

Valdes sastāvs Uģis Muskovs  

Guna Poikāne 

Ventis Beķeris 

Valdes priekšsēdētājs 

Valdes loceklis 

Valdes loceklis 

 Līva Immermane Valdes loceklis 

 

Dalībnieki Valmieras pilsētas 
pašvaldība 

Valkas novada dome 

Rīgas Stradiņa 
universitāte 

7 896 533 daļas   74,07% 
 

2 668 804 daļas   25,03% 

   
     96 000 daļas    0,90% 

Galvenie pamatdarbības veidi 86.10 Slimnīcu darbība 

 

Pārskata periods 01.01.2020. – 30.09.2020. 
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Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes 

Sabiedrības starpperiodu finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību", 
Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likumu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un 
konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. 

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu.  

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas. Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc 
netiešās metodes. 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas. 

Pielietotie grāmatvedības principi 

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 

a) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk; 

b) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata periodā; 

c) ņemti vērā ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina 
saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā; 

d) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu; 
maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti; 

e) saimnieciskie darījumi pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai 
juridisko formu. 

Pārskata periods 

Finanšu pārskats aptver laika periodu no 01.01.2020. līdz 30.09.2020. 

Naudas vienība 

Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība euro 
(EUR).  

Vidējais darbinieku skaits 

Sabiedrībā vidējais mēnesī nodarbināto skaits pārskata periodā - 720 strādājošie.  

 

 

 

 

  
 

  
 

  
 

  

Uģis Muskovs 
 

Guna Poikāne 
 

Ventis Beķeris 
 

Līva Immermane 
Valdes priekšsēdētājs  Valdes locekle  Valdes loceklis  Valdes locekle 

     

Svetlana Fiļčaka     
Galvenā grāmatvede       

 
 
 
2020.gada 17.novembrī 
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Vadības ziņojums 

 

2020.gada 17.novembrī 

 

 

Darbības veids 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" (turpmāk tekstā - Sabiedrība) ir reģionāla daudzprofilu 
neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestāde, kas nodrošina diennakts medicīnisko palīdzību  
Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, piedāvājot  augsti profesionālus  un drošus  medicīnas pakalpojumus.  

Sabiedrības galvenie darbības veidi ir stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, 
nodrošinot plaša spektra  diagnostiskos izmeklējumus,  kā arī  rehabilitācijas pakalpojumus. Sabiedrība veic arī 
cita veida saimniecisko darbību, kā nekustamā īpašuma iznomāšanu, transporta, veļas mazgāšanas, ēdināšanas 
u.c. pakalpojumus.  

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

 

Sabiedrības savu akciju vai daļu kopums 

Uz pārskata perioda sākumu pamatkapitāls ir EUR 10 565 337, kas sastāv no 10 565 337 daļām ar vienas daļas 
nominālvērtību EUR 1. 

2019.gada 20.decembrī sabiedrības dalībnieki pieņēma lēmumu par sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu 
96 000 eiro, piesaistot jaunu dalībnieku – Rīgas Stradiņa universitāti. 

2020.gada 08.janvārī  Uzņēmumu reģistrā par Sabiedrības dalībnieku reģistrēta Rīgas Stradiņa universitāte ar 
96 000 daļām. 

Uz pārskata perioda beigām pamatkapitāls ir EUR 10 661 337, kas sastāv no 10 661 337 daļām ar vienas daļas 
nominālvērtību EUR 1. 

Uz pārskata perioda beigām Sabiedrības dalībnieki ir Valmieras pilsētas pašvaldība (7 896 533 daļas) 74,07%, 
Valkas  novada  pašvaldība (2 668 804 daļas) 25,03 % un Rīgas Stradiņa universitāte (96 000 daļas) 0,90%. 

Dalībnieki 
Akciju vai daļu kapitāls 

(pamatkapitāls) uz 
01.01.2020. 

Pamatkapitāla 
pieaugums 

Akciju vai daļu kapitāls 
(pamatkapitāls) uz 

30.09.2020. 

  EUR % EUR EUR % 

Kopā 10 565 337 100,00 96 000,00 10 661 337 100,00 

Valmieras pilsētas pašvaldība 7 896 533 74,74 0,00 7 896 533 74,07 

Valkas novada dome 2 668 804 25,26 0,00 2 668 804 25,03 

Rīgas Stradiņa universitāte     96 000,00 96 000 0,90 

 

Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs 

Sabiedrības struktūrvienības atrodas Valmierā,  Jumaras ielā 195, Valkā, Rūjienas ielā 3, Rentgena kabinets 
Rūjienā, Valdemāra ielā 26 un Konsultatīvais kabinets Valmierā, Bastiona ielā 24. Sabiedrībai nav filiāles un 
pārstāvniecības ārvalstīs. 
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Sabiedrības darbības apraksts pārskata periodā 

Sabiedrībā  2020.gada 9 mēnešos diennakts stacionārā ārstēti  8783 pacienti, dienas stacionārā 2607 pacienti, 
veiktas 3541 operācijas, pacienta vidējais ārstēšanas ilgums diennakts stacionārā bija 6,39 dienas. 

Sabiedrības Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā pēc palīdzības vērsušies  un ar 
ātrās medicīniskās palīdzības starpniecību nogādāti 18 411 pacienti, no tiem diennakts stacionārā ārstēti 7 434 
pacienti un 10 671 pacientam sniegta ambulatorā veselības aprūpe. Steidzamās neatliekamās palīdzības punktā 
Valkā ambulatoro veselības aprūpi saņēmuši 750 pacienti. 

Šajā periodā ārsti-speciālisti pacientiem ir snieguši 25 764 konsultācijas ambulatori. 

 
Sabiedrības investīcijas attīstībā 

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

Sabiedrības dalībnieki 2019.gada peļņu 1 633 343 eiro nolēma nesadalīt, bet novirzīt Sabiedrības attīstības 
projektu īstenošanai. 

Laikā, kad pasaulē epidemioloģiskā situācija ierobežo klātienes mācības un seminārus, izmantojot Sabiedrības 
rīcībā esošās tehnoloģijas, galvenokārt turpinām pārraidīt tiešsaistes seminārus. Tomēr sadarbībā ar Rīgas 
Stradiņu universitāti tiek organizēti arī klātienes ESF kursi medicīnas personālam Sabiedrības piederošajā ēkā, kā 
arī veikta darbinieku apmācība un simulāciju spēle par praktisko gatavību rīcībai COVID-19 gadījumā.  

Pacientu un darbinieku drošībai, kā arī darba kvalitātes uzlabošanai izstrādāts jauns  Higiēniskā un 
pretepidēmiskā režīma plāns, kas nosaka rīcību kā ikdienā, tā ārkārtējās situācijas laikā. Izdoti vairāki Sabiedrības 
iekšējie normatīvie akti, tai skaitā instrukcijas rīcībai COVID-19 gadījumā. Mainoties situācijai nepārtraukti tiek 
veikti uzlabojumi medicīniskajos procesos, t.sk. aktualizēti iekšējā ārstnieciskā dokumentācija.  

Atbilstoši ārkārtējai situācijai valstī, saistībā ar pandēmiju, pārskatīti esošie darba vides risku novērtējumi un 
veikti darba vides riska faktoru novērtējumi tieši infekciju slimībai  “COVID-19”, kā arī izstrādāts pasākumu plāns 
darba aizsardzībā. 

Turpinās ziņojumu iesūtīšana Sabiedrības iekšējās kvalitātes gadījumu ziņošanas sistēmā, kuri tiek izskatīti un 
balstoties uz tiem izstrādātas vairākas klīniskās vadlīnijas, kā arī vairākas rekomendācijas pacientu drošības jomā.  

Uzmanība tiek pievērsta LEAN metodes ieviešanai dažādu darbu procesos. Izveidotas vairākas darba grupas 
darba dažādu procesu izvērtēšanai un uzlabošanai.  

Sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžu Sabiedrība turpina organizēt māsu 
un māsu palīgu kvalifikācijas apguvi. Jūlijā Sabiedrības komandai pievienojās 20 jauni māsu palīgi, sekojoši no šā 
gada 1. jūlija Vidzemes slimnīcā pacientus turpmāk aprūpēs tikai diplomēti māsas palīgi. 

Uz šo brīdi Sabiedrībā māsu un ārstu praksi iziet vairāki Rīgas Stradiņa universitātes dažādu gadu studenti, kā arī 
vairāki praktikanti māsas un māsu palīgi, iegūstot gan praksi profesionālā jomā, gan iepazīstot potenciālos darba 
kolēģus. 2018.gadā panākta vienošanās un 2020. gadā noslēgta papildvienošanās ar Valmieras pilsētas 
pašvaldību par stipendiju piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu. Papildus 
Sabiedrība apmaksā mācības 8 māsām un 4 ārstiem rezidentiem.  

Vidzemes slimnīca turpina iegādāties jaunas tehnoloģijas gan no Sabiedrības līdzekļiem, gan ERAF projekta 
līdzekļiem. Lai nodrošinātu kvalitatīvākus pakalpojumus, vienlaikus arī uzlabojot darba vidi personālam, iegādāts 
endoskopisko  izmeklējumu  krēsls, endoskopu žāvēšanas un uzglabāšanas skapis, endoskopu mazgāšanas un 
dezinfekcijas iekārta. Lai uzlabotu donoru apkalpošanu un padarītu patīkamāku laiku, ko viņi pavada ziedojot 
asinis, Asins sagatavošanas nodaļā iegādāti divi jauni asins paraugu ņemšanas funkcionālie krēsli. Uroloģijas 
nodaļas vajadzībām iegādāts Bipolārā rezektoskopa komplekts un izmeklējumu  krēsls. Rehabilitācijas nodaļa 
papildināta ar vertikalizācijas galdu un mobilo pacientu pacēlāju. Pacēlājs būtiski atvieglo personāla darbu, 
pārvietojot un pieceļot mazkustīgu vai smagu pacientu. Funkcionālās diagnostikas nodaļai iegādāts neinvazīvs 
asinsspiediena monitorēšanas holteris un daudzfunkcionāls EKG holteris. Reanimācijas, Terapijas 2 un Ķirurģijas 
nodaļai iegādāti matrači pretizgulējumu profilaksei un ārstēšanai. Kā arī Iegādāti dažādi medicīnas instrumenti un 
ratiņkrēsli vairākām nodaļām.  
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Papildus jaunu tehnoloģiju iegādei, Sabiedrība uzlabo pakalpojuma klāstu, ieviešot jaunus pakalpojumus. 
Vidzemes Rehabilitācijas centra piedāvātais medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu klāsts papildināts ar Šrotas 
metodi mugurkaula deformācijas korekcijai. Lai uzlabotu valsts apmaksātu ambulatoro pakalpojumu pieejamību, 
Poliklīnikā mazos pacientus pieņem tiešās pieejamības ārste pediatre. Turpinot paplašināt veselības aprūpes 
pakalpojumu klāstu,  pacientiem nodrošināta jauna izmeklējuma metode –  24 stundu asinsspiediena 
monitorēšana. Lai padarītu pieejamāku iedzīvotāju tik pieprasīto acu ārstu pakalpojumu un attīstītu oftalmoloģijas 
dienestu reģionā, Vidzemes slimnīca mērķtiecīgi strādā pie jaunu acu ārstu oftalmologu piesaistes, acu slimību 
ārstēšanas metožu ieviešanas, kā arī mūsdienīgu tehnoloģiju un iekārtu iegādes. 

Turpinot darbu pie vides sakārtošanas, pabeigta pārbūve Hronisko pacientu aprūpes nodaļā un Endoskopiju 
nodaļā. Noslēgumam tuvojas pārbūves darbi Ambulatorajā daļā, kāpņutelpās un stacionāra ieejas mezglā, kā arī 
pārbūves darbi uzsākti Neiroloģijas nodaļā un insulta vienībā. Izsludināts iepirkums pagraba un kafejnīcas 
pārbūves darbiem, kā arī uzsākta Reanimācijas nodaļas, NMP un uzņemšanas nodaļas  pārbūves tehniskās 
dokumentācijas izstrāde. 

Investīcijas veiktas arī informāciju tehnoloģiju jomā. Turpinās darbs pie E-veselības ieviešanai nepieciešamās 
infrastruktūras sagatavošanas. Lai nodrošinātu raitāku medicīnas personāla darbu iegādātas un nomainītas visas 
darbstacijas NMP un uzņemšanas nodaļā. 

Sabiedrība saņēmusi Zelta kategoriju Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta, Darba devēju konfederācija 
un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības rīkotajā Ilgtspējas indeksā. Šajā uzņēmumu pašnovērtējumā Sabiedrība 
piedalījās jau 10. reizi, līdz šim 5 reizes iegūstot bronzas kategoriju un šogad 4. reizi – Sudraba kategoriju. Tā 
apliecina Sabiedrības mērķtiecīgu darbu, sasniedzot augstus rezultātus piecās galvenajās novērtējuma jomās: 
stratēģija, sabiedrība, vide, tirgus attiecības un darba vide.  

 

Dalība projektos 

2017.gadā uzsākts un līdz 2021. gada vidum tiek realizēts 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu 
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam 
pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projekts “Kvalitatīvu veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”. Projekta 
mērķis ir  uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās un teritoriālās 
atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, nodrošinot Vidzemes slimnīcas 
kā reģionālas daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestādes infrastruktūras sakārtošanu, 
racionālu un efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu, izlietojumu, pacientu drošības nodrošināšanu un 
vides pieejamību. 

Projekts ietver sekojošas aktivitātes: Bērnu slimību nodaļas, Terapijas 2 nodaļas, Laboratorijas un Asins 
sagatavošanas nodaļas, Vidzemes Rehabilitācijas centra stacionārās daļas, Hronisko pacientu aprūpes nodaļas, 
Neiroloģijas nodaļas un insulta vienības, Ambulatorās nodaļas, Funkcionālās diagnostikas nodaļas, Endoskopiju 
nodaļas, ieejas mezgla un kāpņu telpu pārbūve un medicīnisko iekārtu iegāde. 

2020. gadā turpinās 2018. gadā uzsāktais ERAF projekts, kas sadarbībā ar Cēsu klīniku, Limbažu slimnīcu, 
Sarkanā krusta Smiltenes slimnīcu un Alūksnes slimnīcu tiek realizēts 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 
kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības 
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” III kārtas ietvaros.  Projekts  paredz 
jaunu medicīnisko gultu un medicīnisko tehnoloģiju iegādi.   

Papildus slimnīcu sadarbības ietvaros, kopā ar NVD un SIA “Ernest&Young” turpinās pilotprojekta “Slimnīcu 
sadarbības teritorijas”  realizācija, kas paredz izstrādāt rekomendācijas (t. sk. ieteikumus līgumu nosacījumu 
pilnveidei) plānveidīgas ārstniecības personu apmaiņas īstenošanai starp Vidzemes sadarbības teritorijas 
slimnīcām, kā arī apkopot pilotprojekta secinājumus un izstrādāt rekomendācijas plānveidīgas ārstniecības 
personu apmaiņas ieviešanai nacionālā līmenī. 

Kā pakalpojuma sniedzējs Sabiedrība aktīvi iesaistās projektā “Vidzeme iekļauj”, kurā tiek sniegti rehabilitācijas 
pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpus ģimenes aprūpē. 

Sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību  turpinās projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumi Valmierā” aktivitātes „Topošo māmiņu skola” realizācija, kā arī aktivitātē "Ergoterapeiti apmeklē 
Valmieras pilsētas uzņēmumus" sniedz ergoterapeita pakalpojumus Valmieras uzņēmumiem. 
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Sabiedrības finanšu darbība 
 
 

  01.01.2020. - 30.09.2020. 01.01.2019. - 30.09.2019. palielinājums (+), 
samazinājums (-) 

  EUR % EUR % EUR 

Ieņēmumi 15 087 741 100% 13 985 132 100% 1 102 609 

Valsts un pašvaldības 
finansējums 12 828 644  11 863 637  965 007 

Valsts finansējums 12 777 063 84,69% 11 826 076 84,56% 950 987 

Valsts līdzekļi stacionārai un ambulatorai 
aprūpei 12 128 578  11 452 180  676 398 

Valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības 
un pārējiem ārvalstu līdzfinansētajiem 

projektiem 
463 395  293 292  170 103 

Valsts finansējums atlīdzībai (Covid19 
piemaksai par ārkārtas laiku) 41 046  0  41 046 

Īpašam mērķim iezīmēts valsts 
finansējums -  izdevumu segšanai, kas 

veidojušies Covid19 pandēmijas ietekmē 
54 977  0  54 977 

Valsts atbalsts asins donoru kustībai 89 067  80 604  8 463 

Valmieras pilsētas pašvaldības 
dotācija 51 581 0,34% 37 561 0,27% 14 020 

Uzņēmuma nopelnītie līdzekļi 2 101 704 13,93% 2 009 576 14,37% 92 128 

Pārējie ieņēmumi 157 393 1,04% 111 919 0,80% 45 474 

Izdevumi 14 087 889 100% 12 165 337 100% 1 922 552 

Atlīdzība 9 160 605 65,02% 7 922 923 65,13% 1 237 682 

Pakalpojumu izdevumi 945 656 6,71% 1 112 982 9,15% -167 326 

Materiālu iegādes izdevumi 2 289 965 16,25% 2 270 588 18,66% 19 377 
Pārējie izdevumi (komandējumu 
izdevumi, nodokļi, procentu izdevumi) 12 624 0,09% 14 518 0,12% -1 894 

Pamatkapitāla izveidošana 1 679 039 11,92% 844 326 6,94% 834 713 

Pārskata perioda peļņa 999 852   1 819 795   -819 943 

 
Kopējie pārskata perioda ieņēmumi sastāda 15 087 741 eiro. Salīdzinot ar 2019.gada 9 mēnešiem ieņēmumi  
palielinājās par 1 102 609 eiro. 

Valsts finansējums veido lielāko ieņēmumu daļu  - 84,69% jeb 12,78 milj.eiro, tai skaitā 12,1 milj.eiro veido  
valsts līdzekļi stacionārai un ambulatorai aprūpei, finansējums ārstniecības personu virsstundu apmaksai Covid19 
ārkātas situācijā 41 tūkst.eiro, finansējums izdevumu segšanai, kas veidojušies Covid19 pandēmijas ietekmē  - 
gandrīz 55 tūkst.eiro. Ieņēmumi no valsts budžeta līdzekļiem Eiropas Savienības un pārējiem ārvalstu 
līdzfinansētajiem projektiem (no nākamo periodu ieņēmumiem) pārskata periodā sastāda 463,4 tūkst.eiro. 
Atbalsts asins donoru kustībai sastāda 89 tūkst.eiro.  

Valmieras pilsētas pašvaldības finansējums pārskata periodā ir 51 581 eiro: dotācija īslaicīgās sociālās aprūpes 
pakalpojuma nodrošināšanai sastāda 9 876 eiro, atbalsts asins donoru kustībai ir 3 775 eiro, finansējums skolēnu 
nodarbinātībai vasarā 8 530 eiro, finansējums stipendiju izmaksai studējošiem, kas apgūst medicīniskās izglītības 
programmas, ir 29 400 eiro. 

Uzņēmuma nopelnītie līdzekļi pārskata periodā ir 2,1 milj.eiro: ieņēmumi no medicīniskiem pakalpojumiem 1 194 
171 eiro; rezidentu un studējošo apmācības ieņēmumi 471 476 eiro; ieņēmumi no kafejnīcas pakalpojumiem, 
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telpu nomas, veļas mazgātavas maksas pakalpojumiem un citiem ar PVN apliekamiem darījumiem 225 376 eiro; 
bez atlīdzības saņemtie medikamenti un medpreces 183 727 eiro; medicīnisko pētījumu ieņēmumi 20 841 eiro; 
citi ieņēmumi 6 113 eiro. 

Pārējie ieņēmumi sastāda 157,4 tūkst.eiro, tai skaitā 141,4 tūkst.eiro - ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārvērtēšanas 
rezerves norakstīšanas. 

Kopējie pārskata perioda izdevumi ir 14 087 889 eiro. Salīdzinot ar 2019.gada 9 mēnešiem izdevumi palielinājās 
par 1 922 552 eiro. 

Izdevumi atlīdzībai sastāda 65,02% no kopējiem pārskata perioda izdevumiem, jeb nepilni 9,16 milj.eiro. 
Salīdzinot ar 2019.gada 9 mēnešiem  izdevumi atlīdzībai pārskata periodā pieauguši par 1,2 milj.eiro. Valdes 
locekļiem izmaksātā atlīdzība sastāda 70 696 eiro. 

Pārskata periodā  materiālu izdevumi ir 2,29 milj.eiro, no tiem lielākā daļa ir medikamentu un medicīnisko 
materiālu izdevumi – 1,95 milj.eiro (85% no materiālu izdevumiem). 

Izdevumi komandējumiem veido 6 289 eiro un nodokļiem 6 335 eiro. 

Pārskata periodā ilgtermiņa ieguldījumu aprēķinātais nolietojums ir 979 189 eiro, izdevumi no pamatlīdzekļu 
norakstīšanas un izslēgšanas no uzskaites ir 5 131 eiro. 

Veikta atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma Rūjienas iela 3, Valka pārklasifikācija, izslēdzot no 
pamatlīdzekļu sastāva un iekļaujot  krājumu sastāvā patiesā (tirgus) vērtībā 158 142 eiro, atzīstot starpību starp 
bilances un tirgus vērtību 694 719 eiro pārskata perioda izdevumos. 

Sabiedrībā vidējais mēnesī nodarbināto skaits pārskata periodā ir 720 strādājošie, tai skaitā: 4 valdes locekļi, 157 
ārsti, 266 pacientu aprūpes personāls, 115 pacientu aprūpes atbalsta personāls, 178 pārējie darbinieki. 

 
Nākotnes izredzes un attīstība 

Sabiedrības nākotnes mērķus un attīstību lielā mērā ietekmē valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu 
finansēšanas kārtība, ES līdzfinansējuma iegūšanas iespējas infrastruktūras attīstībai, kā arī valstī esošā 
epidemioloģiskā situācija. 

Neskatoties uz to, turpinot attīstību, tiks ieguldītas investīcijas personāla motivācijas celšanā un darbinieku 
piesaistē, pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas nodrošināšanā, vides sakārtošanā, medicīnisko un IT 
tehnoloģiju iegādē.   

Sakarā ar personāla resursu trūkumu nozarē Sabiedrība mērķtiecīgi darbojas un turpinās darboties jauno ārstu 
piesaistē, nodrošinot topošiem mediķiem ārstu praksi pēc 5.kursa, dodot iespēju iegūt padziļinātu priekšstatu par 
izvēlēto profesiju.  

Viens no svarīgākajiem darbiem joprojām ir veselības aprūpes kvalitātes sistēmas attīstīšana, pilnveidošana un 
uzturēšana. Tāpēc   Sabiedrība  turpinās  nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un pacientu 
drošības procesu ieviešanu, uzturēšanu  nepārtrauktu pilnveidošanu, kā arī organizēt epidemioloģisko uzraudzību 
un kontroli. 

Turpināsies darbs pie E-veselības ieviešanas. Pārskatāmai informācijas iegūšanai, plānots sasaistīt datu bāzes, lai 
ārstam, izmeklējuma laikā būtu pēc iespējas plašāks ieskats pacienta medicīniskajā vēsturē. Turpināsies 
medikamentu un medicīnas preču uzskaites sistēmas attīstīšana slimnīcu  nodaļās, norakstot izlietotos 
medikamentus  uz katru ārstēto pacientu, tā iegūstot datus par faktiskajām pacienta ārstēšanā medikamentu un 
medicīnas preču izmaksām. 

Turpinot darbu pie vides sakārtošanas, 2020. gadā  plānots pabeigt Ambulatorās daļas, kāpņutelpu un ieejas 
mezglu pārbūvi. Turpināsies pārbūves darbi Neiroloģijas nodaļā un insulta vienībā, pagrabstāvā un kafejnīcā, kā 
arī tiks veikta Sabiedrības virtuves bloka vienkāršota renovācija.  

 
Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas 

Kopš pārskata perioda beigām (30.09.2020.) nav notikuši notikumi, kuri varētu būtiski ietekmēt pārskata saturu. 
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Finanšu instrumenti un finanšu riski 

Sabiedrības nozīmīgākais finanšu instruments ir nauda. Sabiedrības finanšu aktīvus galvenokārt veido 
pamatlīdzekļi, pircēju un pasūtītāju parādi, kā arī naudas līdzekļi  kredītiestādēs. Finanšu saistību lielāko daļu 
veido parādi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem. Nepastāv būtiskas atšķirības starp finanšu aktīvu un 
saistību bilances vērtību un to patieso vērtību. Pārskata periodā Sabiedrība neizmantoja atvasinātos finanšu 
instrumentus. 
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Paziņojums par vadības atbildību 

2020.gada 17.novembrī 

 

Pamatojoties uz SIA ''Vidzemes slimnīca'' valdes rīcībā esošo informāciju, SIA ''Vidzemes slimnīca'' neauditētais 
starpperiodu pārskats par 2020.gada 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2020.gada 30.septembrī, ir sagatavots 
saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības 
aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta 
patiesa informācija. 

Sabiedrības nerevidētais saīsinātais starpperiodu pārskats par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2020.gada 
30.septembrī, apstiprināts 2020.gada 17.novembra SIA "Vidzemes slimnīca" valdes sēdē. 

 

 

  
 

  
 

  
 

  

Uģis Muskovs 
 

Guna Poikāne 
 

Ventis Beķeris 
 

Līva Immermane 
Valdes priekšsēdētājs  Valdes locekle  Valdes loceklis  Valdes locekle 

 


