
SIA “Saldus medicīnas centrs” 

Starpperiodu vadības ziņojums 

 

2020. gada 1. ceturksni SIA “Saldus medicīnas centrs” (turpmāk – uzņēmums) 

ir noslēdzis ar zaudējumiem. Uzņēmuma 2020. gada 1. ceturkšņa zaudējumi ir 43 817 

EUR. Neto apgrozījums ir 420 822 EUR. Nodokļu parādu nav. 

Ieņēmumi no Nacionālā veselības dienesta ir par 42 268.92 EUR mazāk nekā 

2019. gada 1. ceturksnī. Finansējums tika samazināts jau 01.04.2019., jo atbilstoši 

28.08.2018. MK. noteikumiem Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas 

un samaksas kārtība” SIA “Saldus medicīnas centrs” nevar nodrošināt ārstu dežūras. 

Lai nodrošinātu steidzamās medicīniskās palīdzības pakalpojuma pieejamību Saldus un 

Brocēnu novada iedzīvotājiem, kā arī tiktu saglabātas darba vietas - uzņēmums 

dežurējošo ārstu darba samaksu finansējis no kopējiem līdzekļiem. Pārrunu ceļā ar 

Nacionālo veselības dienestu ir panākts, ka ar 01.04.2020. tiks palielināts fiksētais 

maksājums steidzamās medicīniskās palīdzības punktam – par 8753 EUR mēnesī.  

Pamatojoties uz 18.12.2018. MK noteikumiem Nr. 851 “Noteikumi par zemāko 

mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem” tika 

palielināta medicīnas darbinieku un saimnieciskā personāla darba samaksa – kas ir par 

12 849 EUR vairāk salīdzinot ar 2019. gada 1. ceturksni.  

Uzņēmuma vadība ir pārskatījusi un izvērtējusi maksas pakalpojumu cenrādi un 

veikusi maksas pakalpojumu cenu paaugstināšanu. 

Veikti ieguldījumi uzņēmuma 2. stāva koridora remontam – 5678.80 EUR. 

Uzsākti kafejnīcas telpu izveides remontdarbi 1238.24 EUR.  

  Uzņēmuma darbība ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem. Finanšu līdzekļu 

risks galvenokārt ir naudas līdzekļi un pircēju pasūtītāju parādi, ko ietekmē arī Covid -

19 pandēmija. Nav paredzams kā situācija varētu attīstīties nākotnē un līdz ar to pastāv 

ekonomikas attīstības nenoteiktība. Uzņēmuma vadība nepārtraukti izvērtē situāciju.  

Paziņojums par vadības atbildību. 

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu 

finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar  spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 

sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, 

finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un starpperiodu vadības ziņojumā ir 

ietverta patiesa informācija. 
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