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1.§
SIA „Aizkraukles slimnīca” valdes priekšsēdētājas Dz.Krišjānes ziņojums
par 2017.gada darbu
SIA „Aizkraukles slimnīca” kapitāla daļu turētājam iesniegusi 2017.gada finanšu pārskatu.
SIA „Aizkraukles slimnīca” 2017. finanšu gadu ir noslēgusi ar peļņu pirms nodokļiem 9401
euro apmērā.
Neto apgrozījums 2017.gadā attiecībā pret 2016.gadu palielinājās par 149 913 euro un sastādīja
2 364 797 euro vai 106,8% pret iepriekšējo gadu. No Nacionālā veselības dienesta saņemtais
finansējums palielinājās par 101485 euro, bet par 5872 euro samazinājās sniegto maksas
pakalpojumu apjoms.
Ārstnieciskā personāla atalgojuma palielināšanai 2017.gadā no NVD tika saņemts 56 626 euro,
t.sk. darba devēja sociālais nodoklis.
SIA „Aizkraukles slimnīca” nodarbināti 146 strādājošie, tai skaitā 10 administrācijā. Vidējā
strādājošo darba alga bija 730 euro, salīdzinājumā ar 2016.gadu pieaugusi vidēji par 42 euro.
2017.gadā, plānoto 198 300 euro investīciju vietā, medicīnas centra attīstībā tika ieguldīti
206 837 euro.
2017.gada samaksātas dividendes SIA “Aizkraukles slimnīca” dalībniekiem Aizkraukles
novada pašvaldībai - 35 500 euro un AS “Veselības aprūpes fonds” - 8 700 euro.
SIA „Aizkraukles slimnīca” 2017.gada budžeta ieņēmumu daļas plānotie ieņēmumi 2 485 147
euro tika izpildīti par 97,1% un sastādīja 2 413 964 euro (neizpilde 71 183 euro). Netika saņemts
plānotais veselības aprūpes finansējums no valsts budžeta 31 321 euro apmērā un līdz ar to arī
pacientu iemaksas neizpilde sastādīja 5 613 euro. Sakarā ar trīs mēnešu ģimenes ārstu streiku
samazinājās nosūtījumu apjoms un netika izpildīti līgumā paredzētie ambulatoro pakalpojumu apjomi
(kvotas). No 01.03.2017. par 50% samazinājās radioloģijas izmeklējumu tarifi.
Par 5 872 euro netika izpildīti plānotie maksas veselības aprūpes pakalpojumi.
Plānotie izdevumi 2017.gada budžeta izdevumu daļā 2 445 069 euro izpildīti par 98,1% un
sastādīja 2 398 300 EUR. 2018.gada budžeta ieņēmumu daļas kopējie ieņēmumi plānoti 2 853 989
euro, kas sastāda 118,2% pret 2017.gada faktisko izpildi.
Līgumos ar Nacionālo veselības dienestu par veselības aprūpes finansēšanu 2018.gadā SIA
“Aizkraukles slimnīca” ir paredzēts 360 059 euro kopā ar darba devēja sociālo nodokli novirzīt algu
paaugstināšanai ārstniecības personām.
No valsts budžeta plānots saņemt par 170 426 euro vairāk nekā 2017.gadā, pie nosacījuma, ka
medicīnas personāls spēs apgūt šo finansējumu un netrūks speciālistu.
Izdevumi 2018.gada budžeta izdevumu daļā plānoti 2 830 144 euro, kas sastāda 118,01% pret
2017.gada faktisko izpildi. Operatīvā peļņa plānota 23 845 euro.
2017.gadā, plānoto 198 300 euro investīciju vietā, medicīnas centra attīstībā tika ieguldīti
206 837 euro, tai skaitā: iegādāts jauns USG aparāts ginekoloģijai; veikta morga telpu vienkāršota
atjaunošana ar jaunas saldēšanas kameras iegādi un uzstādīšanu šajās telpās; veikta garāžas telpu un
poliklīnikas galveno kāpņu vienkāršota atjaunošana; iegādāts serveris vienotai pacientu radioloģisko
izmeklējumu datu glabāšanai, arhīva uzturēšanai un nosūtīšanai uz citām ārstniecības iestādēm;
veikta savu laiku nokalpojušās medicīnas tehnikas nomaiņa – otolaringologa krēsls, analizators
laboratorijai, insuflators ķirurģijai, magnetoterapijas ierīce un mikroviļņu terapijas aparāts fizikālās
terapijas procedūrām u.c.
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2018.gadā plānotas investīcijas 184 000 euro apmērā, tai skaitā: poliklīnikas ēkas pagalma
puses lietus notekūdeņu sistēmas izveides un asfaltēšanas darbi sakarā ar lietus ūdeņu ieplūšanu
poliklīnikas ēkas pagrabā un pamatu bojāšanu; aprūpes nodaļas koridora un atsevišķu telpu
vienkāršota atjaunošana; datu aizsardzības sistēmas ieviešana; alternatīvās energoapgādes sistēmas
izpēte un ieviešana diagnostikas aparātiem ķirurģijas ēkā; bojātās medicīnas tehnikas nomaiņa un
jaunu fizikālās terapijas aparātu iegāde u.c.
02.02.2018. ir stājušies spēkā Ministru kabineta 23.01.2018. noteikumi Nr.56 "Noteikumi par
darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 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" projektu
iesniegumu atlases trešo kārtu", kurā SIA “Aizkraukles slimnīca” ir paredzēts 330 279 euro liels
finansējums. Atbalstāmās jomas, kas attiecas uz slimnīcu - sirds un asinsvadu joma, onkoloģijas joma
un bērnu veselības joma.
Saskaņošanai ar Veselības ministriju ir iesniegta informācija par nepieciešamajām iekārtām:
1.
Diagnostikas nodaļā - digitālā mamogrāfijas iekārta (izmaksas līdz 138 600 euro ar PVN);
tiešais bezvadu digitālais detektors analogās rentgena iekārtas digitalizācijai (izmaksas līdz 34
300 euro ar PVN); vidējas klases ultrasonogrāfijas iekārta (izmaksas līdz 97 400 euro ar PVN.
2.
Poliklīnikas ēkas diagnostikas kabinetā - defibrilators ar SpO2 monitorēšanu, NBP (neinvazīvo
asinsspiediena monitorēšanas opciju) un ārējo sirds stimulācijas darba režīmu (izmaksas 7800
euro ar PVN).
3.
Aprūpes nodaļai onkoloģisko un hronisko pacientu tālākai aprūpei izgulējumu, izkrišanas
draudu mazināšanai un pacientu ērtākai pozicionēšanai - pacientu universālās funkcionālās
gultas - 15 gab (izmaksas līdz 45400 euro ar PVN); pacientu elektriskie pacēlāji 2 gab
(izmaksas līdz 3650 euro ar PVN); elektrokardiogrāfs (izmaksas līdz 1800 euro ar PVN).
Plānotie pasākumi kopā sastāda 329 950 euro, t.sk. PVN, no tiem SIA “Aizkraukles slimnīca”
līdzfinansējums 6% ~ 20 000 euro.
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA „Aizkraukles slimnīca” 2017.gada finanšu pārskatu ir
izskatījis 23.03.2018., to apstiprinājis.
Ievērojot kapitāla daļu turētāja pārstāvja 23.03.2018.lēmumu, pamatojoties uz Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54, 56.pantu, atklāti balsojot: PAR
– 13 balsis (Anita BICKA, Edgars BRICIS, Ingūna GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS, Armands
KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Zane ROMANOVA,
Nikolajs SOKOLS, Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai SIA „Aizkraukles slimnīca” valdes priekšsēdētājas Dz.Krišjānes ziņojumu
par 2017.gada darbu.
Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums
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