
SIA “Saldus medicīnas centrs” 

Starpperiodu vadības ziņojums 

 

2020. gada 4. ceturksni SIA “Saldus medicīnas centrs” (turpmāk – uzņēmums) ir 

noslēdzis ar zaudējumiem. Uzņēmuma 2020. gada 4. ceturkšņa zaudējumi ir 44 434 EUR.  

Neto apgrozījums ir 1 890 212 EUR. Nodokļu parādu nav. 

Salīdzinājumā ar 3. ceturksni neto apgrozījums ir palielinājies par 19.27 %. Ir 

palielinājies sniegto medicīnisko pakalpojumu skaits, ko pirmajā pusgadā ļoti ietekmēja 

COVID-19 pandēmija. Ir pieaugušas arī pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas par 

11.06% salīdzinājumā ar 3. ceturksni, ko galvenokārt veido izmaksas darbinieku algām un 

nodokļiem, kā arī medikamentu un medicīnas preču sadārdzinājums. 

Lai spētu nodrošināt uzņēmuma nepārtrauktu darbību un pieeju medicīniskiem 

pakalpojumiem Covid-19 pandēmijas laikā, tiek piesaistīti jauni darbinieki. Uzņēmumā 

darbu sākuši 1 ārsta palīgs, 1 apkopēja, 1 pacientu un klientu reģistrators, 1 saimniecības 

māsa, 1 ginekologs, 2 māsas un 1 māsu palīgs. 

 Noslēgts līgums ar SIA “Saldus ceļinieks” par pie vecās slimnīcas laukuma seguma 

atjaunošanu. Uzsākti darbi 3254 EUR apmērā. Pārējais segums tiks atjaunots 2021. gadā. Lai 

paplašinātu medicīniski sniegto pakalpojumu klāstu tika iegādāti 2 jauni holteri pa 3993.00 

EUR, kā arī piesaistīts ārsts kardiologs, kas šo pakalpojumu sniegs.  

Lai 2020. gadā samazinātu zaudējumu apmēru tika pārskatīts medicīnas centra 

maksas pakalpojumu cenrādis un paceltas maksas pakalpojumu cenas. Lai lietderīgi 

izmantotu medicīnas centra tukšās telpas, tika noslēgti jauni nedzīvojamo telpu nomas 

līgumi, kā arī pārrēķinātas nedzīvojamo telpu nomas maksas visām ēkām un slēgti jauni 

līgumi ar nomniekiem, piemērojot de minimis atbalsta programmu. 

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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