Vispārīga informācija par Sabiedrību
Firma

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES SLIMNĪCA”

Tiesiskā forma

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas numurs,
datums
Juridiskā adrese

40003223971,
25.10.1994. (komercreģistrā 22.10.2004.)
18. novembra iela 41, Rēzekne, LV-4601

Kontaktinformācija

+371 64603371, kanceleja@rslimnica.lv

Pamatkapitāls

6 219 824,00 EUR (reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 17.12.2019.)

Sabiedrības dalībnieki,

Rēzeknes pilsētas dome (vienotais reģistrācijas numurs
90000025465, juridiskā adrese: Rēzekne, Atbrīvošanas
aleja 93, LV-4601)
6 219 824 (seši miljoni divi simti deviņpadsmit tūkstoši astoņi
simti divdesmit četras) daļas
100%

daļu skaits un
īpatsvars (%)
Darbības veidi

Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
1.
Elektroenerģijas apgāde (35.12);
2.
Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos
atkritumus) (38.21);
3.
Mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un
tirgiem (47.9);
4.
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29);
5.
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un
pārvaldīšana (68.2);
6.
Zinātniskās pētniecības darbs (72);
7.
Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo
pakalpojumu nodrošināšanas koordinēšana, izņemot
sociālo apdrošināšanu (84.12);
8.
Uzņēmējdarbības koordinēšana un efektivitātes
paaugstināšana (84.13);
9.
Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai kopumā (84.2);
10.
Veselības aizsardzība (86);
11.
Aprūpes centru pakalpojumi (87.10);
12.
Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar
izmitināšanu (87.9).

Valde

Valdes sastāvā ir valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis, kuri
pārstāv sabiedrību kopīgi.
Šobrīd:
– valdes priekšsēdētāja Marita Zeltiņa
(pilnvaru termiņš no 06.04.2016. – 05.04.2021.)
– valdes loceklis Ivars Zvīdris
(pilnvaru termiņš no 15.04.2019. – 14.04.2024.)

Reorganizācijas

05.04.2016.
25.10.1994.

Veiktās iemaksas valsts
vai pašvaldības budžetā

pievienota sabiedrība ar ierobežotu atbildību
RĒZEKNES VESELĪBAS APRŪPES CENTRS
izveidota, mainot uzņēmējdarbības formu
Rēzeknes pilsētas pašvaldības uzņēmums
RĒZEKNES RAJONA CENTRĀLĀ SLIMNĪCA

2017. gads kopā
- 3 197 030 EUR
pievienotās vērtības nodoklis
90 851 EUR
iedzīvotāju ienākuma nodoklis
1 067 757 EUR
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 2 034 344 EUR
uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 2 862 EUR
transporta ekspluatācijas nodoklis 520 EUR
uzņēmuma vieglo TL nodoklis
696 EUR
2018. gads kopā
- 4 008 555 EUR
uzņēmuma ienākuma nodoklis
36 005 EUR
pievienotās vērtības nodoklis
408 805 EUR
iedzīvotāju ienākuma nodoklis
1 126 716 EUR
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 2 433 439 EUR
uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 2 870 EUR
transporta ekspluatācijas nodoklis 348 EUR
uzņēmuma vieglo TL nodoklis
372 EUR

Tieši vai netieši saņemtais
valsts vai pašvaldības
budžeta finansējums
(maksa par
pakalpojumiem, dotācija
un cits finansējums)

2018. gads kopā
- 11 604 534 EUR
ieņēmumi no valsts apmaksātiem veselības aprūpes
pakalpojumiem
11 494 830 EUR
ieņēmumi par rezidentu apmācību 102 391 EUR

