
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RĒZEKNES SLIMNĪCA”  

nefinanšu mērķi  

2019 

Sabiedrības darbības raksturojums pārskata periodā 

Sabiedrībā tiek nodarbināta augsti profesionāla ārstniecības personu komanda. Pārskata 

periodā Rēzeknes slimnīcas mediķu kolektīvam pievienojušies 12 ārsti, kas ievērojami 

paaugstina Rēzeknes slimnīcas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.  

2019. gadā Sabiedrībā tika nodarbināti 703 darbinieki, no kuriem: 

 23 administrācijas darbinieki, 

 147 ārsti, 

 271 māsa, 

 87 māsu palīgi, 

 175 pārējais personāls. 

 

Pārskata periodā Sabiedrības Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu 

uzņemšanas nodaļā pēc neatliekamās palīdzības vērsušies 24 022 pacienti,  no tiem diennakts 

stacionārā ārstēti 11 213 pacienti (2018.gadā -10 577 pacienti). Savukārt ambulatori apkalpoti 

64 142 pacienti jeb par 1,5% vairāk pacientu nekā 2018. gadā. 

Valsts apmaksāto ambulatoro veselības pakalpojumu izpilde pārskata gadā sastādīja 

100.6%, bet stacionāro – 104,7%.  

Ņemot vērā līgumā ar Nacionālo veselības dienestu (turpmāk- NVD) noteikto valsts 

apmaksāto ārstniecības pakalpojumu apjomu, kas nesedz faktisko iedzīvotāju pieprasījumu, 

Sabiedrība turpina piedāvāt un attīstīt maksas pakalpojumus, nodrošinot laicīgu pieejamību 

nepieciešamajiem pakalpojumiem, negaidot rindā uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem pie 

speciālistiem un uz izmeklējumiem. 

Kopumā Sabiedrībā pārskata gadā valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu 

ietvaros veiktas 2 480 operācijas diennakts stacionārā, kas ir par 4,7% veikto operāciju vairāk 

nekā 2018. gadā. Savukārt dienas stacionārā un/vai traumpunktā veiktas 3 508 operācijas, kas ir 

par 6% vairāk kā pērn. Kopējais Sabiedrības nodrošināto diagnostisko izmeklējumu skaits 

2019. gadā sasniedza 139 276 un ir par 6,8% vairāk salīdzinot ar 2018. gadu. Sabiedrība ir 

vienīgā slimnīca Austrumlatvijā, kas spēj piedāvāt mugurkaula ķirurģijas programmas 

pakalpojumus. 

Pacientu vidējais ārstēšanas ilgums Sabiedrībā pārskata periodā nedaudz samazinās līdz 

6,78 dienām (2018. gadā – 7,26 dienas), bet vidējais gultas noslogojums veido 74,7%. 

Sabiedrība pārskata gadā aktīvi nodarbojās ar jaunu ārstniecības personu piesaisti. 

Organizētas karjeras dienas vietējo vidusskolu vecāko klašu grupām, kopīgi ar Rīgas Stradiņa 

universitātes (turpmāk- RSU) studentu pašpārvaldi rīkotas informatīvas tikšanās un studentu 

izbraukuma konferences, lai iepazīstinātu jaunos speciālistus ar darba un dzīves iespējām 

Rēzeknē.  

2019. gadā Sabiedrība ir noslēgusi līgumu ar pieciem rezidentiem, kas paredz topošajiem 

mediķiem nodrošināt gan prakses, gan darbavietas rezidentūras laikā. Pateicoties sadarbībai ar 

RSU un Latvijas Universitāti (turpmāk- LU), no 2019./2020. mācību gada tiek nodrošināti 

rezidentu cikli atsevišķos slimnīcas profilos, kā arī turpināta  prakses vietu nodrošināšana RSU 

un LU 3., 5. un 6. gada Medicīnas fakultātes studentiem.  Tāpat sadarbībā ar Daugavpils 



Universitāti, LU P. Stradiņa Medicīnas koledžu, RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžu tiek 

turpināta fizioterapeitu, māsu un māsu palīgu apmācība.  

 

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.  

 Sabiedrība turpina un turpinās ieguldīt finanšu līdzekļus intelektuālajā un 

organizatoriskajā kapitālā, veicinot darbinieku profesionālo tālākizglītību, darba vides un 

ārstniecības un aprūpes procesu pilnveidošanu. Pārskata gadā 22 Sabiedrības speciālisti devušies 

uz starptautiskā mērogā organizētām ārstu konferencēm un kongresiem Indijā, Francijā, Itālijā, 

Beļģijā, Spānijā un citur, kā arī piedalījušies vairākās starptautisku pētījumu dalībnieku sapulcēs. 

Tāpat 278 Sabiedrības darbinieki apmeklējuši Latvijas mēroga kvalifikāciju uzturošos un 

paaugstinošos apmācību kursus.  

Pārskata gadā kopumā veiktās investīcijas medicīnas ierīcēs, aprīkojumā un ēku 

atjaunošanā/pārbūvē sastāda 1 759 142 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pārskata 

periodā pacientu nepārtrauktai uzraudzībai Sabiedrība ir iegādājusies pacienta vitālo funkciju 

novērošanas monitorus, mākslīgās plaušu ventilācijas ierīces un investējusi citās ārstniecības 

procesam nepieciešamo tehnoloģiju, aprīkojuma un inventāra iegādē. Sabiedrība pārskata 

gadā veikusi investīcijas arī informācijas tehnoloģiju jomā, pārskata periodā īstenota 

datortehnikas un programmnodrošinājuma iegāde, kas ievērojami uzlabo veikto izmeklējumu 

apstrādes darba staciju ātrdarbības rādītājus. 

Sabiedrības darbība pārskata periodā vērsta arī uz pārvaldības procesu pilnveidošanu, 

ārstniecisko pakalpojumu attīstību, īpašu uzmanību veltot pakalpojumu kvalitātes saglabāšanai 

un uzlabošanai.  

Nozīmīgākie pārskata gada notikumi 

Nozīmīgākais notikums pārskata periodā ir ilgtermiņa projekta „Uzlabot kvalitatīvu 

veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA 

„RĒZEKNES SLIMNĪCA”” realizēšana, veicot atjaunošanas/pārbūves darbus un iegādājoties 

jaunākās paaudzes medicīnisko aprīkojumu, tādejādi paplašinot Sabiedrībā sniegto medicīnisko 

manipulāciju klāstu, ko līdz šim varēja saņemt tikai Rīgā.  

Minētā projekta ietvaros notikusi viena no modernākajiem Latvijā, jaunākās paaudzes 128 

slāņu datortomogrāfa iegāde un tam pielāgota kabineta izbūve. Pērn noslēdzies Sabiedrības liftu 

pakāpeniskās nomaiņas process, kuru ierīkošana esošajās šahtās prasījusi ne mazums pūļu.   

Pārskata periodā atjaunotas Ambulatorās nodaļas 1.stāva telpas, t.sk. reģistratūra, ieviešot 

modernizētu pacientu elektroniskās reģistrēšanās sistēmu ar gaidīšanas režīmu, pilnveidojot 

pacientu plūsmu risinājumu un pakalpojumu pieejamības aspektus.  

Pārskata gadā uzsākti Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas 

nodaļas pārbūves darbi, kā arī izsludināts iepirkums par būvprojekta izstrādes un 

autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu Rehabilitācijas nodaļas izveidei. 

2019. gadā, mērķtiecīgi strādājot pie jaunu pakalpojumu ieviešanas, Sabiedrībā izveidots 

Pediatra kabinets, kur mazos pacientus pieņem pieredzējusī Sabiedrības Bērnu nodaļas pediatru 

komanda. 

Pārskata periodā Sabiedrība organizējusi Latgalē pirmo insultam veltīto konferenci  

“Insults. Uz pierādījumiem balstīta ārstēšana”, kurā piedalījās vairāk nekā 60 savas nozares 

speciālisti no visas Latgales. 

 



Sabiedrības finanšu darbība 

Kopējie pārskata perioda ieņēmumi sastāda 16 827 625 EUR, tai skaitā neto apgrozījums 

15 758 574 EUR, pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 1 067 237 EUR un pārējie procentu 

ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 1 814 EUR. Kopējie pārskata perioda ieņēmumi palielinājās 

par 16,5%, salīdzinot ar 2018.gada kopējiem ieņēmumiem. Kā galvenā Sabiedrības ieņēmumu 

pozīcija izdalāma valsts finansējums, kas sastāda 81,6% no kopējiem pārskata perioda 

ieņēmumiem. 

Kopējās pārskata perioda izmaksas (līdz peļņai pirms nodokļiem) veido 16 057 660 EUR, 

no kurām kā galvenās izmaksu pozīcijas izdalāmas: personāla atlīdzība un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumi (67,1%) un medikamentu un medicīnas materiālu 

iegādes izmaksas (13,2%). Kopējās pārskata perioda izmaksas (līdz peļņai pirms nodokļiem) 

palielinājās par 19,9%, salīdzinot ar 2018.gada kopējām pārskata perioda izmaksām (līdz peļņai 

pirms nodokļiem). Kā būtiskākais pārskata perioda izdevumu palielinājums izdalāms personāla 

atlīdzība un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumi, kas salīdzinājumā ar 

2018.gadu ir palielinājušies par 20,7 %.  

Sabiedrība pārskata periodu noslēdza ar peļņu  769 965 EUR apmērā (pirms nodokļu 

nomaksas), savukārt pārskata gada peļņa pēc nodokļu nomaksas sastāda 769 892 EUR. 

Sabiedrības valde ierosina pārskata gada peļņu novirzīt Sabiedrības attīstībai. 

Slimnīcas turpmākā attīstība un plāni 

Sabiedrības attīstība lielā mērā ir atkarīga no valsts apmaksājamo veselības aprūpes 

pakalpojumu finansējuma un veselības aprūpes politikas kopumā. 

Viens no prioritārajiem Sabiedrības darbības virzieniem arī 2020. gadā ir cilvēkresursu 

piesaiste un attīstība. Sabiedrība ir izstrādājusi cilvēkresursu attīstības plānu un aktīvi strādā gan 

pie kvalificētu ārstu, vidējā un jaunākā medicīnas personāla, gan rezidentu piesaistes. 2020. gadā 

turpinās ārstu rezidentu praktiskā apmācība, tādejādi nodrošinot Cilvēkresursu attīstības 

programmas izpildi, piesaistot Sabiedrībai jaunus speciālistus.  

Sabiedrība turpina iesaistīties klīnisko pētījumu jomā, tādejādi attīstot un pētot 

diagnostikas un ārstēšanas metodes, medikamentus vai medicīniskās ierīces, lai nodrošinātu 

pacientam pilnvērtīgu veselības aprūpi. 

Sabiedrība veiksmīgi turpina projekta Nr.9.3.2.0/17/I/008 „Uzlabot kvalitatīvu veselības 

aprūpes pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA „RĒZEKNES 

SLIMNĪCA”” realizēšanu. 2020. gads projekta ietvaros raksturojams kā viens no 

noslogotākajiem projekta ieviešanas periodiem, jo turpināsies Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas pārbūves un tiks uzsākti Rehabilitācijas nodaļas 

izbūves darbi. 

Paaugstinot veselības aprūpes kvalitāti, Sabiedrība plāno iegādāties digitālo mamogrāfijas 

iekārtu, kas aprīkota ar inovatīvām tehnoloģijām, nodrošinot augstu izmeklējuma kvalitāti.  

Pieejamo medicīnisko tehnoloģiju klāsta pilnveidošanai plānota rentgendiagnostikas 

ierīces iegāde Sabiedrības un SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” kopīgi realizējamā 

projekta ietvaros. 

Pārskata periodā Sabiedrība nodrošināja nacionālā līmenī izvirzīto enerģētikas politikas 

īstenošanas principu ieviešanu tās īpašumā esošajās ēkās, realizējot vairākus energoefektivitātes 

uzlabošanas pasākumus. Uzsāktie procesi tiks turpināti. 

2020. gadā tiks uzsākta projektēšana teritorijas labiekārtošanas un infrastruktūras 

uzlabošanas pasākumu īstenošanai, kas ietver piebraucamo ceļu un autostāvvietu pārbūvi, lietus 

ūdens kanalizācijas ierīkošanu, apgaismojuma ierīkošanu u.c., izvērtējot apmeklētāju un 

personāla pārvietošanās aspektu būtiskumu.  



 

Notikumi pēc pārskata perioda pēdējā dienas 

Kopš pārskata perioda beigām (31.12.2019.) 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. 

 


