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Sabiedrības darbības raksturojums pārskata periodā
Sabiedrības Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā pēc
neatliekamās palīdzības vērsušies un ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
starpniecību nogādāti 28 932 pacienti, no tiem diennakts stacionārā ārstēti 10 405.
Valsts apmaksāto ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu izpilde pārskata gadā
sastādīja 102,20%, savukārt stacionāro- 102,70%.
Ņemot vērā nepietiekamo valsts finansējuma apmēru un pamatojoties uz iedzīvotāju
radīto pieprasījumu Sabiedrība turpina attīstīt maksas pakalpojumus, tādējādi ļaujot pacientiem
saņemt maksas veselības aprūpes pakalpojumus, mēnešiem ilgi negaidot rindās.
Kopumā Sabiedrībā pārskata gadā veiktas 2 234 operācijas diennakts stacionārā un 2 022
operācijas dienas stacionārā un/vai traumpunktā, 60 193 diagnostiskie izmeklējumi, kā arī
289 379 laboratoriskie izmeklējumi. Pacientu vidējais ārstēšanas ilgums Sabiedrībā sastāda 7,20
dienas, savukārt vidējais gultu noslogojums- 68,46%.
Sabiedrībā tiek nodarbināta augsti profesionāla ārstu komanda. 2015.gadā salīdzinājumā
ar 2014.gadu par 20,83% ir pieaudzis Sabiedrībā pastāvīgi nodarbināto ārstu skaits, lai gan
kopējais pastāvīgo Sabiedrības darbinieku skaita pieaugums šajā periodā veido vien 0,81%.
Būtisku īpatsvaru Sabiedrības darbinieku struktūrā sastāda ārstniecības personas ar vidējo
medicīnisko izglītību, 2015.gadā veidojot vairāk nekā ¼ no Sabiedrības pastāvīgo darbinieku
kopskaita.
Lai gan 2015.gadā salīdzinājumā ar 2014.gadu vērojamas pozitīvas tendences ārstu
speciālistu piesaistē, Sabiedrībā joprojām trūkst 17 ārstu tādās specialitātēs kā kardioloģija,
neiroloģija, ginekoloģija, radioloģija, endokrinoloģija, rehabilitoloģija u.c.
Pārskata gada 2.ceturksnī Sabiedrībā tika uzsākta divu jaunu stacionāro pakalpojumu
programmu- “Narkoloģija” un “Pakalpojumi aprūpes slimnīcā un aprūpes gultā”- ar kopējo
plānoto Nacionālā veselības dienesta piešķirtā finansējumu 88 874 EUR apmērā īstenošana, kā
arī iedzīvotājiem tik nozīmīgās ambulatorās pakalpojumu programmas “Kodolmagnētiskā
rezonanse” (kopējais plānotais Nacionālā veselības dienesta piešķirtā finansējuma apmērs152 651 EUR) īstenošana.
Sabiedrības investīcijas attīstībā
Nozīmīgi finanšu līdzekļi tika ieguldīti Sabiedrības attīstībā, personāla profesionālajā
tālākizglītībā, materiāli tehniskās bāzes atjaunošanā, kā arī jaunu medicīnisko tehnoloģiju un
instrumentu iegādē.
Pārskata gadā 22 Sabiedrības speciālisti devušies uz starptautiskā mērogā organizētām
ārstu konferencēm un kongresiem Francijā, Krievijā, Beļģijā, Austrijā un citur, kā arī
piedalījušies vairākās starptautisku pētījumu dalībnieku sapulcēs. Savukārt iekšzemē Sabiedrības
darbinieki kopumā pārskatā gadā apmeklējuši 164 kvalifikāciju uzturošos un paaugstinošos
apmācību kursus. Pārskata gadā pabeigts arī Sabiedrības ārstniecības atbalsta struktūrvienību
personāla pirmreizējais novērtēšanas process.
Pārskata gadā kopumā veiktās investīcijas medicīnas ierīcēs un aprīkojumā sastāda
176 162 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, no kurām kā nozīmīgākās var minēt
ultrasonogrāfa iegādi Sabiedrības Dzemdību- ginekoloģijas nodaļas vajadzībām, mākslīgās
plaušu ventilācijas iekārtas iegādi Sabiedrības Anestezioloģijas, intensīvās terapijas nodaļas
vajadzībām, Sabiedrības Patoloģiskās anatomijas nodaļas medicīnisko ierīču bāzes atjaunošanu,
kā arī cita nepieciešamā aprīkojuma iegādi.

Paralēli Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Stacionārās veselības
aprūpes infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes slimnīcā, paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitāti
un nodrošinot efektīvu izmaksu racionālo pielietojumu (II kārta)” realizēšanai, Sabiedrība
pārskata gadā veikusi investīcijas arī informācijas tehnoloģiju jomā, iegādājoties datortehniku un
programmnodrošinājumu, kā arī veicot vājstrāvu tīkla izbūves darbus.
Dalība projektos
2015.gada 30.jūnijā noslēdzās Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta
„Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes slimnīcā, paaugstinot
sniegto pakalpojumu kvalitāti un nodrošinot efektīvu izmaksu racionālo pielietojumu (II kārta)”
realizācija.
Projekta mērķis bija uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti
Rēzeknes pilsētas un novada, kā arī Latgales reģiona iedzīvotājiem, veicot stacionārās veselības
aprūpes iestādes renovācijas darbus, nodrošinot infrastruktūras uzlabošanu un pieejamību
pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta ietvaros veikta slēgta tipa aptiekas,
klīniskās laboratorijas, patoloģiskās anatomijas nodaļas, ambulatorās nodaļas un diagnostikas
centra renovācija, kā arī izbūvēts patstāvīgi lietojams lifts personām ar funkcionāliem
traucējumiem.
Projekta kopējā vērtība ir 2 629 681,67 EUR, no tiem attiecināmās izmaksas
2 394 383,97 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi- 84,21%. Sabiedrības
finansējums attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai projekta ietvaros veido vairāk kā
400 000 EUR. Kā pozitīvs aspekts jāatzīmē fakts, ka projekta īstenošanas noslēguma posmā
(2014.- 2015.gads) tā realizēšana tika īstenota atbilstoši uzraugošās iestādes- Centrālās finanšu
un līgumu aģentūras- izvirzītajām prasībām un nodrošinot maksimālo veikto izdevumu apjoma
attiecināmības apstiprināšanu.
Sabiedrības finanšu darbība
Kopējie pārskata perioda ieņēmumi sastāda 9 454 369 EUR, tai skaitā neto apgrozījums 8
736476 EUR un pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 717 893 EUR.
Kopējie pārskata perioda izdevumi (līdz peļņai pirms nodokļiem) veido 8 664 523 EUR,
no kurām kā galvenās izdevumu pozīcijas izdalāmas: personāla atlīdzība un valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumi (59%) un pakalpojumu un materiālu iegādes
izdevumi (26%).
Ar 2015.gada 01.janvāri tika mainīta minimālā mēneša darba alga no 320 EUR uz 360
EUR, savukārt minimālā stundas tarifa likme no 1,933 EUR uz 2,166 EUR. Notikušo izmaiņu
rezultātā Sabiedrības izdevumi personāla atlīdzībai palielinājušies par 21 252 EUR.
Sabiedrība pārskata periodu pabeidza ar peļņu 770 118 EUR apmērā. Sabiedrības valde
ierosina pārskata gada peļņu novirzīt iepriekšējo pārskata periodu zaudējumu segšanai.
Slimnīcas turpmākā attīstība un plāni
Lai nodrošinātu Sabiedrības darbības pamatprincipu īstenošanu un nodrošinātu
iedzīvotājiem pieejamu, drošu un kvalitatīvu veselības aprūpi, nepieciešams turpināt darbu
Sabiedrībā, lai ieviestu kvalitātes vadību, pacientu un darbinieku drošības programmu, sakārtojot
iekšējos normatīvos dokumentus visās jomās.
2016.gadā tiek plānota jauno speciālistu piesaiste tādās specialitātēs kā kardioloģija,
neiroloģija, ginekoloģija, radioloģija, un rehabilitoloģija, līdz ar to tiktu pilnveidots
Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas speciālistu
nodrošinājums, paaugstinot operatīvo aktivitāti un ārstēšanas pasākumu efektivitāti. Novērtējot
ne tikai ārstniecības personu lomu, bet arī mūsdienīgu diagnostikas ierīču nozīmi ārstniecības
procesa kvalitātes nodrošināšanā, arī 2016.gadā Sabiedrībā tiks turpināta investīciju veikšana
pakāpeniskā Sabiedrības rīcībā esošā aprīkojuma atjaunošanā.

Par svarīgu uzskatāma operējošu otolaringologu un oftalmologu piesaiste Sabiedrības
kolektīvam, lai paplašinātu sniegto pakalpojumu klāstu, t.sk. arī maksas pakalpojumus. Tāpat
Sabiedrībā piedāvāto pakalpojumu klāsta paplašināšanai un to pieejamības iedzīvotājiem
uzlabošanai Sabiedrībā tiek izvērtētas publiskās un privātās partnerības projektu attīstības
iespējas.
Pamatojoties uz Sabiedrības līdzšinējo pozitīvo pieredzi un izvērtējot publiskā
finansējuma piesaistes iespējas, Sabiedrība arī 2014.- 2020.gada plānošanas perioda ietvaros
plāno sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma
apgūšanai.
Tāpat par būtiskiem 2016.gadā izpildāmiem uzdevumiem uzskatāma administratīvo
procesu sakārtošana un izdevumu optimizēšana, lai racionālāk izmantotu saimniecisko un
administratīvo personālu; atalgojuma sistēmas pārskatīšana; finanšu atskaišu un plānošanas
pilnveidošana; Sabiedrības informācijas aprites un datu uzskaites pilnveidošana; kā arī
Sabiedrības reorganizācijas, pievienojot tai Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “RĒZEKNES
VESLĪBAS APRŪPES CENTRS”, nodrošināšana.
Notikumi pēc pārskata perioda pēdējā dienas
Kopš pārskata perioda beigām (31.12.2015.) nav notikuši notikumi, kas varētu būtiski
ietekmēt pārskata saturu un kā rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kas būtu
jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā.
Finanšu instrumenti un finanšu riski
Sabiedrības nozīmīgākais finanšu instruments ir nauda, kā galvenais uzdevums ir
nodrošināt Sabiedrības saimnieciskās darbības finansējumu. 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. Pārskata gadam noslēdzoties, Sabiedrībai nav aktuālu kredītsaistību
kredītiestādēs.

