
 

 

 

 

 

 

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU  

“LIMBAŽU SLIMNĪCA” 

 

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu  pārskats 

par periodu 01.01.2020.-30.09.2020. 

(pārskatā iekļauti operatīvie dati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limbaži, 2020 



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Limbažu slimnīca”  
reģ. Nr. 40003361616 

Klostera iela 3, Limbaži, LV 4001 
2020. gada pārskats 

2 

 

SATURS 

Bilance .................................................................................................................................................... 3 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins .................................................................................................................. 5 
Naudas plūsmas pārskats..................................................................................................................... ..........6 

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats.......................................................................................................................7 

Finanšu pārskata pielikums ........................................................................................................................ 8 
Vadības ziņojums ................................................................................................................................ ....12 

 

 

  

  



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Limbažu slimnīca”  
reģ. Nr. 40003361616 

Klostera iela 3, Limbaži, LV 4001 
2020. gada pārskats 

3 

 

 

Bilance 

AKTĪVS
Piezīme 30.09.2020. 31.12.2019.

Ilgtermiņa ieguldījumi

 EUR  EUR 

Nemateriālie ieguldījumi

Koncesijas,patenti,licences,preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 2 061 2 795                 

3 2 061            2 795                 
Pamatlīdzekļi
Nekustamie īpašumi

a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 1 459 520      1 558 027           
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 177 433         33 209                

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 27 092           40 374                
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas -                   -                        

4 1 664 045    1 801 714         

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 1 666 106    1 804 509         

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi 
Izejvielas un palīgmateriāli 79 592           50 805                -                   -                        

Krājumi kopā 5 79 592         50 805               
Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi 6 151 591         6 021                 

Nākamo periodu izmaksas 7 1 831            3 055                 

Uzkrātie ieņēmumi 8 171 152              

Debitori kopā 153 422       180 228            

Nauda 9 199 032         216 983              

Apgrozāmie līdzekļi kopā 432 046       448 016            

Aktīvs kopā 2 098 152    2 252 525         

Nemateriālie ieguldījumi kopā

Pamatlīdzekļi kopā
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Bilance 

PASĪVS

Piezīme 30.09.2020. 31.12.2019.

Pašu kapitāls

EUR EUR

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 1 863 524     1 863 524     

Rezerves
a) pārējās rezerves 2                  2                 

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi (836 522)       (840 797)       

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (8 239)          4 275           
Pašu kapitāls kopā 10 1 018 765   1 027 004   
Ilgtermiņa kreditori -                  -                  

Aizņēmumi no kredītiestādēm 11 20 833          20 833         

Nākamo periodu ieņēmumi 12 725 731        725 731        

Ilgtermiņa kreditori kopā 746 564      746 564      

Īstermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm 13 6 250           25 000         

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 14 22 307          75 072         

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 15 96 912          92 104         

Pārējie kreditori 16 98 918          106 739        

Nākamo periodu ieņēmumi 17 19 538          78 153         

Uzkrātās saistības 18 88 898          101 889        

Īstermiņa kreditori kopā 332 823      478 957      

Kreditori kopā 1 079 387   1 225 521   

Pasīvs kopā 2 098 152   2 252 525   
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Valdes locekle 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins 

(pēc izdevumu funkcijas) 

 

30.09.2020. 31.12.2019.

Piezīme EUR EUR

Neto apgrozījums 19

b) no citiem pamatdarbības veidiem 2 410 968          3 168 389        

20 (2 240 454)         (2 940 128)       

Bruto peļņa vai zaudējumi 170 514           228 261         

Administrācijas izmaksas 21 (223 831)            (278 614)          

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 22 45 419               54 768             

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 23 (341)                  (140)                

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa (8 239)              4 275             
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu -                        -                     
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (8 239)              4 275             
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (8 239)              4 275             

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto 

pakalpojumu iegādes izmaksas
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Naudas plūsmas pārskats 
(pēc tiešās metodes)

30.09.2020. 31.12.2019.
Pamatdarbības naudas plūsma Piezīmes EUR EUR

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas 2 432 510         3 163 079        

Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem 

pamatdarbības izdevumiem
(2 415 628)        (3 003 637)       

Pārējie sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi (2 871)              (7 171)             

Bruto pamatdarbības naudas plūsma 14 011            152 271         

Pamatdarbības neto naudas plūsma 14 011            152 271         

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (13 212)          (539 508)       

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (13 212)          (539 508)       

Finansēšanas darbības naudas plūsma

Saņemtie aizņēmumi 50 000             

Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi 353 810         

Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai (18 750)            (4 167)             

Pārskata gada neto naudas plūsma (17 951)          12 406           

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 216 983          204 577         

9 199 032          216 983         Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 

2020. 2019
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Piezīmes EUR EUR
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 1 863 524      

Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) 

pieaugums/samazinājums
-                     

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 1 863 524        1 863 524        

Rezerves
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 2                     2                     
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 2                     2                     

Nesadalītā peļņa

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa (836 522)       (840 797)       

Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums (8 239)             4 275              
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās (844 761)          (836 522)          

Pašu kapitāls
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 1 027 004        1 022 729        

Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums (8 239)             4 275              
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 10 1 018 765        1 027 004        

 

 

 
 
 

Gunta Ozola   Irisa Agapova   Irisa Agapova 

Valdes locekle   Galvenā grāmatvede   Galvenā grāmatvede 

 

 

  
 



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Limbažu slimnīca”  
reģ. Nr. 40003361616 

Klostera iela 3, Limbaži, LV 4001 
2020. gada pārskats 

8 

 

Finanšu pārskata pielikums 

Vispārīga informācija 

Sabiedrības nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Limbažu slimnīca” 

Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Reģistrācijas Nr., vieta un datums 
40003361616 

Limbaži, 2004. gada 24. decembris 
 

Juridiskā adrese Klostera iela 3, Limbaži, LV-4001 

Valdes sastāvs Gunta Ozola valdes locekle 

 

Dalībnieki Limbažu novada 

pašvaldība 

Salacgrīvas novada 

pašvaldība 

Alojas novada 

pašvaldība 

Krimuldas novada 

pašvaldība 

54.44609 %     

 

25.26348 % 

 

16.12536 % 

 

4.16507 % 

 

Gada pārskatu sagatavoja Galvenā grāmatvede Irisa Agapova 

Darbības veids  Slimnīcas darbība (86.10 NACE 2.red.) 

 

Pārskata periods 01.01.2020 – 30.09.2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes 
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Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību", Gada pārskatu 

un konsolidēto gada pārskatu 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. Finanšu pārskatā par naudas vienību 

lietota Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās 

uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas. 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.  

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 gadā; 

c) posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību: 

• pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa; 

• 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 parakstīšanas 

dienu; 

• 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 posteņu, 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 tikai 

juridisko formu; 

i) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas 

pašizmaksai. Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai 

pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un 

palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. 

Ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar objekta izgatavošanu, 

ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu. 

Pārskata periods 

Finanšu pārskats aptver laika periodu no 01.01.2020. līdz 30.09.2020. 
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Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana 

Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība euro. Visi 

darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti euro pēc attiecīgās ārvalstu valūtas oficiālā Eiropas Centrālās bankas kursa 

pret euro, kas spēkā saimnieciskā darījuma dienas sākumā. Monetārie aktīvi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, 

tiek pārrēķināti euro saskaņā ar izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas 

beigās. 

Valūtu kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās vai, atspoguļojot aktīvu un saistību posteņus, lietojot 

valūtas kursus, kuri atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, tiek atzītas peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā neto vērtībā. 

Vidējais darbinieku skaits 

Sabiedrībā vidējais mēnesī nodarbināto skaits pārskata periodā- 150 strādājošie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu īstenošanas rezultāti  

Rādītāja nosaukums  
 

2015. 
gads 

2016. 
gads 

2017. 
gads 

2018. 
gads 

2019. 
gads 

2020. 01.-
09. 
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bilances kopsumma EUR 2 168 332 2 012 264 1 890 463 1 825 693 2 252 525 2 098 152 

neto apgrozījums EUR 1 796 069 1 874 411 2 079 269 2 483 450 3 168 389 2 410 968 

pārdotās produkcijas ražošanas 
pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto 

pakalpojumu iegādes izmaksas 

-1 934 946 -1 995 794 -2 005 360 -2 396 442 -2 940 128 -2 240454 

administrācijas izmaksas -157 387 -165 961 -194 123 -239 934 -278 614 -223 831 

pārējie saimnieciskās darbības 

ieņēmumi 

118 410 112 209 39 508 39 372 54 768 45 419 

pārējās saimnieciskās darbības 
izmaksas 

-9 539 -2 494 -1 295 -197 -140 -341 

ieņēmumi no preču pārdošanas un 
pakalpojumu sniegšanas 

1 879 273 1 997 751 2 124 248 2 481 142 3 163 079 2 432 510 

maksājumi piegādātājiem, 
darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības 

izdevumiem 

-1 866 587 -1 938 093 -2 038 863 -2 421 964 -3 003 637 -2 415 628 

pārējie sabiedrības pamatdarbības 

ieņēmumi vai izdevumi  

-5 372 -3 591 -9 117 -8 534 -7 171 -2 871 

pamatlīdzekļu un nemateriālo 

ieguldījumu iegāde 

-67 487 -87 766 -53 399 -47 818 -539 508 -13 212 

saņemtie aizņēmumi     50 000  

izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai     -4 167 -18750 

pārskata perioda neto naudas plūsma -60 173 -31 699 -17 174 22 869 12 406 -17951 

naudas un tās ekvivalentu atlikums 
pārskata perioda beigās EUR 

230 581 198 882 221 751 204 577 216 983 199 032 

pārskata periodā veiktās iemaksas 
valsts budžetā (nodokļu maksājumi)  

-538 443 -559 118 -603 990 -755 236 -978 215 -787 945 

pašvaldības budžeta finansējums   25 000 * 25 000*   

• 2017., 2018. gados  Limbažu novada pašvaldības finansējums pamatkapitāla palielināšanai 

Ziņas par ārpusbilances saistībām un ieķīlātiem aktīviem 

Sabiedrībai ārpusbilances saistību nav, visas esošās saistības atspoguļotas grāmatvedības uzskaitē. 

Sabiedrība nav izsniegusi galvojumus ne fiziskām, ne juridiskām personām. 

Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas 

Laika posmā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata gala  datumam nav bijuši notikumi ar 

būtisku ietekmi uz šī pārskata saturu. 

 

Valde un galvenā grāmatvede  ir sagatavojuši Sabiedrības šo  pārskatu  par periodu 01.01.2020.-

30.09.2020. un valdes locekle un galvenais grāmatvedis parakstījuši to 2021. gada 16. oktobrī 

 

     

Gunta Ozola    Irisa Agapova 

Valdes locekle    Galvenā grāmatvede 
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Vadības ziņojums 

2020. gada 16. oktobrī 

Sabiedrības darbība pārskata periodā 

Pārskata periodu- 01.01.2020.- 30.09.2020.-gadu Sabiedrība  ir noslēgusi ar zaudējumiem EUR 8239 apmērā. 

Sabiedrība uzskata, ka esošajā situācijā, ka finansējums veselības aprūpes nozarē ir nepietiekams, bet pieprasījums 

pēc veselības aprūpes pakalpojuma pieaug; jādara viss iespējamais, lai veselības aprūpes jomā veicinātu tieši 

maksas pakalpojuma attīstību. Pēc sabiedrības domām, 2020. gada IV ceturksnī SIA “Limbažu slimnīca” turpinās 

savu iesākto saimniecisko darbību kā  1. līmeņa stacionārs un arī kā ambulatorā veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanas iestāde, kurā sniedz plānveida ambulatoro palīdzību.  

Slimnīcā diennakts režīmā darbojas pacientu uzņemšanas nodaļa, kur iedzīvotāji var saņemt diennakts neatliekamo 

medicīnisko palīdzību gan traumu gadījumos, gan arī citos gadījumos, kas saistīti ar akūtām veselības problēmām. 

SIA  „Limbažu slimnīca” darbojas arī dienas stacionārs ar sekojošām struktūrvienībām: 

• neiroloģijas un iekšķīgo slimību nodaļa, 

• rehabilitācijas nodaļa, 

• vispārējās ķirurģijas nodaļa, 

• traumatoloģijas nodaļa, 

• ginekoloģijas nodaļa, 

• gastrointesticinālās endoskopijas nodaļa, 

• No 2020. gada augusta terapijas diennakts stacionārs un hroniskās aprūpes nodaļa, 

• papildus dienas stacionāra pakalpojumam ir attīstīts maksas pakalpojums- īslaicīgā sociālā aprūpe. 

Pakalpojums vērsts uz pacientiem ar pašaprūpes problēmām uz pacientiem, kam nepieciešama diennakts 

uzraudzība. Gadījumos, kad pacientam nepieciešama ilgstoša sociālā aprūpe, tiek veidota sadarbība ar 

tuviniekiem vai sociālo dienestu- ar mērķi pacientu tālāk novirzīt uz kādu no socālās aprūpes iestādēm vai 

radīt atbilstošus apstākļus pacienta dzīves vietā.  

SIA „Limbažu slimnīca” ambulatorajā nodaļā pacientiem medicīnisko palīdzību sniedz šādi speciālisti: ķirurgs, 

traumatologs, otolaringologs, okulists, onkologs, neirologs, urologs, dermatovenerologs, rehabilitologs, 

fizioterapeits, ergoterapeits, masieris, fizikālās terapijas speciālists; pacientiem ir pieejama diabētiskā pēdas 

aprūpe, cukura diabēta kabinets; kardiologa,  psihiatra, narkologa, anesteziologa, pulmonologa, endokrinologa 

konsultācijas; ir pieejami zobārsta, zobu higiēnista pakalpojumi. 

Liels uzsvars likts arī uz kvalitatīvas diagnostikas nodrošināšanu. SIA „Limbažu slimnīca” pacientiem ir nodrošinātas 

sekojošas diagnostikas iespējas: datortomogrāfija, mamogrāfija, rentgendiagnostika, ultrasonogrāfijas 

doplerogrāfija, endoskopija, sirds asinsvadu funkcionālā diagnostika, kas sevī ietver elektrokardiogrāfiju un 

ehokardiogrāfiju, holtermonitoringu. 

Tā kā dienas stacionāra pacientiem valsts neapmaksā tādus papildus pakalpojumus kā ēdināšanu un nakts 

izmitināšanu, SIA „Limbažu slimnīca” sniedz iespēju pacientiem saņemt arī šos pakalpojumus par papildus samaksu, 

tā pacientiem tiek nodrošināta iespēja dienas stacionāra ietvaros saņemt pilnīgu diennakts aprūpi. 

Laika periodā no 2020.gada 1. janvāra līdz 2020. gada 30.septembrim dienas stacionārā medicīniskā 

palīdzība sniegta 962 pacientiem. Aprūpes gultās, laika periodā no 2020. gada 1.janvāra līdz 2020. gada 30. 

septembrim, medicīniskā palīdzība sniegta 8 pacientam. Hroniskās aprūpes nodaļā, laikā no 2020. gada 1. janvāra 

līdz 2020. gada 30. septembrim, medicīniskā palīdzība sniegta 285 pacientiem. Terapijas diennakts stacionārā, 

laikā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 30. septembrim, medicīniskā palīdzība sniegta  88 pacientiem. 

Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā laikā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 30. septembrim medicīniskā 

aprūpe sniegta 159 pacientam. 

 Sekundārie ambulatorie pakalpojumi sniegti 33 974 pacientam, veiktas 1753 ķirurģiskās, 

traumatoloģiskās un ginekoloģiskās ambulatorās operācijas. Uzņemšanas nodaļā pēc medicīniskās palīdzības 

griezušies 4 604  pacienti. Zobārstniecības pakalpojumi sniegti 2 175 pacientiem, no tiem 1 227 bērniem. 
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Laikā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 30. septembrim  gultu skaits dienas stacionāra nodaļās bija 40, 

aprūpes nodaļā 5, hroniskās aprūpes nodaļā 15, terapijas diennakts stacionārā 5; vidējais gultu noslogojums  68.83 

%; gultas dienas izpilde 16 031. 

Saskaņā ar MK Nr.555 noteikumiem un noslēgtajiem līgumiem ar Nacionālo veselības dienestu, saņemts 2020. 

gada valsts finansējums: 

• par sniegtajiem zobārstniecības pakalpojumiem EUR 37 643; 

• par sniegtajiem sekundāriem ambulatoriem pakalpojumiem EUR 1 028 932; 

• par fiksēto kabinetu sniegtajiem pakalpojumiem EUR 146 498; 

• par mājas aprūpes pakalpojumu sniegšanu EUR 37 267; 

• par sniegtajiem pakalpojumiem atbrīvotām kategorijām EUR 47 726; 

• par aprūpes un hroniskās aprūpes nodaļās sniegtajiem pakalpojumiem EUR 171 945; 

• par diennakts terapijas nodaļā sniegtajiem pakalpojumiem EUR 52 507; 

• par uzņemšanas nodaļā sniegtajiem pakalpojumiem EUR 352 441. 

Ir optimizēts medikamentu un medicīnas preču izlietojums nodaļās. Sabiedrībā  ir pilnīgi nokomplektēti ārstu, 

medicīnas māsu štati. Pašreizējā situācijā, ņemot vērā neskaidrās medicīnas politikas prognozes, sabiedrība ir 

gatava mainīt veselības aprūpes organizāciju. Jebkurā ārstniecības nostādņu maiņas gadījumā, iespējama 

medicīnas darbinieku pārprofilēšana.  

Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes 

2020. gada IV ceturksnī : 

SIA ”Limbažu slimnīca” īpašu uzmanību pievērš klientu apkalpošanas kvalitātei. Lai to nodrošinātu,  

plānots turpināt uzlabot kvalitātes vadības sistēmu, ņemot vērā likumdošanas izmaiņas. Palielinoties informāciju 

tehnoloģiju ietekmei uz veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, uzlabot informāciju tehnoloģiju infrastruktūru 

(iekārtas, tīkls, papildus serveris). Plānots attīstīt jaunus maksas pakalpojumus atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam 

un maksātspējai, rīkot informatīvas kampaņas iedzīvotājiem ar novada plašsaziņas līdzekļu starpniecību gan par 

valsts apmaksātu, gan maksas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Limbažu slimnīcā. Sabiedrībā plāno 

piesaistīt jaunus speciālistus, lai saglabātu esošos pakalpojumus un uzlabotu to kvalitāti, veikt darbinieku 

apmācības, un veikt ieguldījumus darba vides sakārtošanā. Attīstīt infrastruktūru, lai nodrošinātu kvalitatīvu 

veselības aprūpes pakalpojumu. Tiek plānots veikt iepirkumu procedūras papildus aprīkojuma iegādei, un esošā 

aprīkojuma atjaunošanai uznešanas nodaļā un stacionāra nodaļās (pacientu monitori, defibrilators). Uzlabot 

rehabilitācijas pakalpojuma pieejamību, un uzlabot infrastruktūru. Plānots sekot līdzi ES fondu piesaistes iespējām, 

lai realizētu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. 

Plānojot Sabiedrības darbu 2020. gada IV ceturksnim, kā traucējošs faktors darbojas medicīnas politikas 

ilgtermiņa nostādņu trūkums.  

Sabiedrības akciju vai daļu kopums 

2020. gada 30. septembrī Sabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 1 863 524, kas sastāv no 

1 863 524 daļām, ar vienas daļas nominālvērtību 1 (viens) euro. 

Pamatkapitāla attiecība pret pašu kapitālu uz  30.09.2020. ir 1.83; uz 31.12.2019. tas bija 1.81 

Uz 2020. gada 30. septembri Sabiedrības dalībnieku kapitāla daļas sadalās sekojoši: 

Sabiedrības dalībnieki Daļu skaits Nominālvērtība 

EUR 

% 

sadalījums 

Summa EUR 

Limbažu novada pašvaldība 1 014 616 1 54.44609 1 014 616 

Salacgrīvas novada pašvaldība 470 791 1 25.26348 470 791 

Alojas novada pašvaldība 300 500 1 16.12536 300 500 

Krimuldas novada pašvaldība 77 617 1 4.16507 77 617 

Kopā 1 863 524 1 100.00 1 863 524 
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Finanšu instrumentu izmantošana un ar to saistītie riski 

Sabiedrības finanšu aktīvus  galvenokārt veido pamatlīdzekļi, pircēju un pasūtītāju parādi. Sabiedrība nav pakļauta 

būtiskam kredītriskam, jo Sabiedrība sadarbojas ar stabiliem nomniekiem un nomas maksājumi pamatā netiek 

kavēti. Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzrādīti atgūstamā vērtībā.  

Finanšu saistības veido parādi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem. Naudas līdzekļi izvietoti pazīstamā 

Latvijas finanšu institūcijā. Nepastāv būtiskas atšķirības starp finanšu aktīvu un saistību bilances un patieso vērtību. 

Sabiedrības pamatdarbība ir medicīnas pakalpojumu sniegšana pamatā četru novadu- Limbažu novada, Salacgrīvas 

novada, Alojas novada, Krimuldas novada iedzīvotājiem.  

Notikumi un apstākļi pēc pārskata gada beigām 

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi 

notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai jāatklāj papildus informācija. 2020. gada 

30. septembrī SIA ”Limbažu slimnīca” nav neatspoguļotu aktīvu un saistību, ieķīlātu aktīvu, galvojumu un garantiju. 

 

 

    

Gunta Ozola    

Valdes locekle    

 


