
SIA “Saldus medicīnas centrs” 

Starpperiodu vadības ziņojums 

 

2020. gada 2. ceturksni SIA “Saldus medicīnas centrs” (turpmāk – uzņēmums) 

ir noslēdzis ar zaudējumiem. Uzņēmuma 2020. gada 2. ceturkšņa zaudējumi ir 57 280 

EUR. Neto apgrozījums ir 839 790 EUR. Nodokļu parādu nav. 

02.04.2020. veiktas izmaiņas pamatkapitālā no 878 613 uz 893 184 EUR. 

Saldus un Brocēnu novada pašvaldības ieguldījušas finanšu līdzekļus 14 571 EUR 

apmērā – proporcionāli piederošajām kapitāla daļām, pamatojoties uz COVID-19 

vīrusa pandēmijas neprognozējamo izplatību un tās ierobežošanu, kā arī neplānotiem 

izdevumiem. Aizdomīgu (iespējams vīrusa inficētu) pacientu īslaicīgas uzturēšanās 

telpu izveidei – 12 969.24 EUR. Papildus darba vietas izveidei uz konkrētu 

dezinfekcijas darbu veikšanu 3 mēnešus – 1601.84 EUR. 

Veikti ieguldījumi uzņēmuma reģistratūras pārbūvei – 9108.83 EUR. Uzsākti 

ugunsdzēsības sistēmas izbūves darbi 5. stāvā – par kopējo summu 5800.86 EUR. 

Pamatojoties uz 25.03.2020. Veselības ministrijas rīkojumu Nr. 59 “Par veselības 

aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā” no 

27.03.2020. līdz brīdim, kamēr valstī tiks atcelta ārkārtējā situācija (līdz 09.06.2020.)  

- netiek sniegti dienas stacionāra pakalpojumi, maksas pakalpojumi, kā arī netiek veikts 

pacientu pieraksts plānveida pakalpojumu saņemšanai. Atļauts sniegt neatliekamo 

medicīnisko palīdzību un akūto palīdzību, veselības aprūpi mājās, pakalpojumus, lai 

nodrošinātu terapijas nepārtrauktību, speciālistu konsultācijas pacientiem ar hroniskām 

saslimšanām. Covid-19 pandēmijas ierobežojumi, ietekmē uzņēmuma apgrozījumu. Šo 

ierobežojumu dēļ, salīdzinājumā ar 2020. gada 1. ceturksni, par 32 % ir samazinājušies 

ieņēmumi no pacientu iemaksām, maksas medicīnisko pakalpojumu sniegšanas un 

apdrošināšanas sabiedrības iemaksām. 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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