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LĒMUMS Nr.105
SIA „Aizkraukles slimnīca” valdes priekšsēdētājas
Dz.Krišjānes ziņojums par 2018.gada darbu

SIA „Aizkraukles slimnīca” kapitāla daļu turētājam iesniegusi 2018.gada finanšu pārskatu. SIA
„Aizkraukles slimnīca” 2018. finanšu gadu ir noslēgusi ar peļņu 37 388 euro apmērā.
Neto apgrozījums 2018.gadā attiecībā pret 2017.gadu palielinājās par 425 162 euro un sastādīja
2 789 959 euro vai 118% pret iepriekšējo gadu. No Nacionālā veselības dienesta saņemtais
finansējums palielinājās par 70 315 euro un par 5724 euro pieauga sniegto maksas pakalpojumu
apjoms.
Ārstnieciskā personāla atalgojuma palielināšanai 2018.gadā no NVD tika saņemts 371 595
euro, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis, t.i. par 314 969 euro vairāk nekā 2017.gadā.
SIA „Aizkraukles slimnīca” tika nodarbināti 147 strādājošie, tai skaitā 10 administrācijā.
Vidējā strādājošo darba alga bija 897 euro, salīdzinājumā ar 2017.gadu tā pieaugusi vidēji par 167
euro.
SIA „Aizkraukles slimnīca” 2018.gada budžeta ieņēmumu daļas plānotie ieņēmumi 2 892 893
euro tika izpildīti par 97,7% un sastādīja 2 827 266 euro (neizpilde 65 627 euro).
Līdz jaunas mamogrāfijas iekārtas iegādei (no 2018.gada 16.augusta līdz 2019.gada
22.janvārim) tika pārtraukti mamogrāfijas izmeklējumi, izmeklējumu skaits 2018 gadā samazinājās
par 455 vai naudas izteiksmē ~ 10 500 euro.
Līdz jaunas datortomogrāfijas iekārtas iegādei (no 2018.gada 25.oktobra līdz 2019.gada
23.janvārim) tika pārtraukti datortomogrāfijas izmeklējumi, plānotie ieņēmumi 2018 gadā
samazinājās par ~ 31 000 euro.
Neizpildi ietekmēja arī no 07.06.2018. līdz 06.08.2018. veiktie aprūpes nodaļas gaiteņa
vienkāršotās atjaunošanas būvdarbi, kā rezultātā samazinājās pacientu plūsma par 80 pacientiem vai
naudas izteiksmē (~ 21 600 euro).
Budžeta plāna pozīciju “stacionārā palīdzība+hroniskā aprūpe” - 115,8% pārpildi ir ietekmējusi
gultu dienu tarifa izmaiņas.
Par 5 401 euro tika saņemts vairāk par maksas veselības aprūpes pakalpojumiem.
Plānotie izdevumi 2018.gada budžeta izdevumu daļā 2 868 924 euro izpildīti par 97,3% un
sastādīja 2 789 928 euro. Peļņa 37 338 euro.
2018.gadā, plānoto 134 000 euro investīciju vietā, galvenokārt novecojušās medicīnas
aparatūras nomaiņā, tika ieguldīti 308 913 euro, tai skaitā: diagnostikas iekārta un oftalmoskops
okulistiem; artroskops ar piederumiem, zondes un instrumenti traumatologiem un ķirurgiem.
Tika iegādāta lietvedības programmatūra “Namejs”, kā arī programmatūra un iekārtas
laboratorijas informācijas sistēmas izveidošanai.
Novembrī, steidzamības kārtībā, organizējot sarunu procedūru, tika iegādāta datortomogrāfijas
iekārta Canon Aquilion Lightning 32, kura kopā ar injektoru un radiologa darba staciju izmaksāja
259 600 EUR bez PVN 21%.
2018.gada 9.novembrī SIA “Aizkraukles slimnīca” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
noslēdza līgumu par Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansēta projekta Nr. 9.3.2.0/18/I/005
“Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība SIA “Aizkraukles slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” īstenošanu.
Projekta ietvaros 2018.gada 19.decembrī tika piegādāta un uzstādīta mamogrāfijas iekārta
Hologic Selenia Dimensions 2d 5000 (ražotājs Hologic,Inc. ASV, 2018.gads) par summu 127 279,90
1

EUR ar PVN, no kuriem ERAF finansējums 85% - 108 187,92 EUR, valsta budžeta finansējums 9%
- 11 455,19 EUR, SIA “Aizkraukles slimnīca” finansējums 6% - 7 636,79 EUR.
Sakarā ar Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes
pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” grozījumu stāšanos spēkā ar 2019.gada 1.aprīli,
SIA „Aizkraukles slimnīca” ir saņēmusi Nacionālā veselības dienesta līgumus ar plānoto finansējumu
stacionāram, steidzamās medicīnas palīdzības punktam un rehabilitācijai tikai uz trīs mēnešiem, līdz
ar to ir problemātiski uz šo brīdi sastādīt 2019.gada budžetu un investīciju plānu.
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA „Aizkraukles slimnīca” 2018.gada finanšu pārskatu ir
izskatījis 28.03.2019., to apstiprinājis.
Ievērojot SIA “Aizkraukles slimnīca” 28.03.2019. dalībnieku sapulces protokolu Nr.1, pamatojoties
uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54, 56.pantu, likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm "Par" (Anita
BICKA, Edgars BRICIS, Ingūna GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS, Armands KASPARĀNS,
Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA,
Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai SIA „Aizkraukles slimnīca” valdes priekšsēdētājas Dzintras KRIŠJĀNES
ziņojumu par 2018.gada darbu.
Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu
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L.Līdums

