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Ziņas par sabiedrību 
 
 

Sbiedrības nosaukums                                            SIA Saldus medicīnas centrs 
 
 
Sabiedrības juridiskais statuss                              Kapitālsabiedrība 
 
 
Reģ.Nr., vieta un datums                                       VRN  40003187473, Rīga, 23.05.2002.  
 
 
Adrese ( juridiskā un pasta)                                  Slimnīcas iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801 
 
Pamatdarbības NACE kods                                      86.10 Slimnīcu darbība 
 
 
Valde                                                                        Nellija Kleinberga, valdes priekšsēdētāja 
 
 
Dalībnieku pilni vārdi, daļu īpatsvars %              Saldus novada pašvaldība,  
un adreses                                                             100% kapitāldaļu 
                                                                                Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801 
 
Grāmatvede                                                           Sabiedrības grāmatvede Ināra Muceniece 
 
 
Pārskata gads                                                        01.01.2021.-31.12.2021. 
 
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība           EUR 
 
Vidējais darbinieku skaits                                   124 
 
 
Zvērināts revidents                                            Sandra Vilcāne, sertifikāts Nr.30 
                                                                             SIA  Revidents un Grāmatvedis 
                                                                            VRN 40003402878 
                                                                            Lībagu iela 14, Rīga, LV-1002 
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Vadības ziņojums   

 
 

   Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saldus medicīnas centrs” pastāv no 2002. gada 23. maija. 
   Uzņēmuma darbības veidi: 

  ambulatorā un stacionārā medicīniskā palīdzība; 

  profilaktiskais darbs; 

  nekustamā īpašuma noma 
 
Galvenais finanšu līdzekļu avots ir Nacionālais veselības dienests (turpmāk tekstā - NVD), kā arī no 
pacientiem saņemtie naudas līdzekļi. Sabiedrības finanšu līdzekļu avoti ir: 

 Valsts budžeta līdzekļi; 

 Pacientu iemaksas; 

 Telpu iznomāšanas ieņēmumi; 

 Maksas pakalpojumi; 

 Apdrošināšanas atlīdzības 
 
Uzņēmuma darbības īss apraksts 
 
 Sabiedrības pamatkapitālu veido 938 905 EUR. Pamatkapitāls sadalīts 938 905 EUR kapitāla daļās, 
vienas kapitāldaļas nominālā vērtība ir 1,00 (viens) - EUR. Saldus novada pašvaldībai  pieder 100% kapitāla 
daļas. 

Saldus medicīnas centrs 2020. - 2022 gadā par vienu no stratēģiskajiem mērķiem izvirzīja Saldus  
novada iedzīvotāju vienlīdzīgu pieeju kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no 
valsts budžeta līdzekļiem. 

 2021. gadā valsts piešķirtie pakalpojumi tika apgūti 100%  no 2021. gada sākumā ar Nacionālo 
veselības dienestu (turpmāk – NVD) noslēgtās līguma summas. Gada laikā valsts finansēto pakalpojumu 
pozīcijas mainījās, bet tas būtiski neizmainīja kopējo piešķirto līgumu kopsummu. Tas norāda, ka SIA “Saldus 
medicīnas centram” ir lielāka jauda un resursi, lai apgūtu lielākus valsts apmaksātus veselības aprūpes 
pakalpojumu apjomus. Īpaši tas būtu iespējams rehabilitācijas pasākumu, gastroenteroloģijas, ķirurģijas, kā arī 
holtera izmeklējumu veidā. Medicīnas centrs ir vairākkārt vērsies pie Nacionālā veselības dienesta ar lūgumu 
par papildus valsts apmaksāto pakalpojumu finansējumu piešķiršanu, bet diemžēl atbilde vienmēr ir bijus i 
noraidoša.  

Valsts apmaksāto ambulatoro pakalpojumu finansējums  (ieskaitot pacientu iemaksas par 
atbrīvotajām kategorijām, ambulatoro pakalpojumu fiksētos maksājumus, maksājumus par veselības aprūpi 
mājās) 2021. gadā bija 1 742 183 EUR, t.i., par 448 305  EUR jeb 34,65 % vairāk kā 2020.gadā. 

Nacionālais veselības dienests 2021.gadā papildus kompensēja 29 336 EUR par sekojošām 
pozīcijām : 

- individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi, 

- uzkrājumu atvaļinājuma rezervēm COVID piemaksu dēļ, 

- PVN pieauguma likmes starpību medicīnas precēm. 

Savukārt, valsts apmaksāto stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu  finansējums 2021. gadā bija 
268 997 EUR ,t.i., par 54 135 EUR jeb 16.75% mazāk nekā 2020.gadā. Samazinājums saistīts ar to, ka Covid-
19 pandēmijas ārkārtas stāvokļa laikā nebija atļauts uzņemt pacientus aprūpes nodaļā, kā arī veikt operācijas 
dienas stacionārā.  

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kopējais saņemtais valsts apmaksāto pakalpojumu  finansējums no 
NVD pieaudzis par  150 006 EUR jeb 10.23%. 

 Valsts politika, attiecībā uz aprūpes slimnīcu izvietojumu un finansēšanu, nav būtiski mainījusies. 
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 SIA “Saldus medicīnas centrs” veica būtiskus uzlabojumus kvalitatīva ārstniecības procesa 
nodrošināšanā.  
            Viens no galvenajiem  SIA „Saldus medicīnas centrs”  darbiem 2021.gadā bija organizētais iedzīvotāju  
vakcinācijas darbs, veiksmīgai un visaptverošai Covid pandēmijas apkarošanai. Paralēli vakcinācijas kabinetu 
darbam Saldus medicīnas centra telpās, tika izveidots vakcinācijas centrs Saldus sporta hallē un tirdzniecības 
centrā “Akvārijs”. 
        Lai uzskatāmi raksturotu Saldus medicīnas centra sasniegtos rezultātus , ir radīta iespēja sagatavot 
pārskatu par sasniegtajiem rezultātiem ambulatoro pakalpojumu sniegšanā ar  2020.gadā   pilnveidoto 
pakalpojumu uzskaites sistēmu, kas ļauj iegūt precīzus datus par veiktajām manipulācijām un speciālistu 
apmeklējumiem. Papildus raksturojošs skaitliskais darba rezultāts, kas nav ietverts tabulā ,ir pacientu skaita 
salīdzinošie darītāji : 

2020. gadā – 32 792 
2021.gadā – 33 424 

Ambulatorie pakalpojumi SIA "SMC"  2021.g. I - XII 
  

Ārsts 
Spec.ko
ds 

Valsts 
apm.apmekl

. 

Maksas  
pakalpojum

i 

2020.g. 
Apmekl

. 
kopā 

2021.g. 
Apmekl. 

kopā 

Tajā sk. 
bērni 

ĶIRURGS P03 7165 131 7602 7296 857 

TRAUMATOLOGS P13 2684 332 1331 3016 281 

PSIHIATRS(bērnu) A191 505 0 605 505 505 

PSIHIATRS P19 4088 1128 5690 5216 0 

NARKOLOGS P28 360 917 1330 1277 64 

ONKOLOGS P16 86 0 83 86 0 

OKULISTS P22 3643 20 5602 3663 240 

LOR P23 1701 833 3094 2534 338 

PNEIMOLOGS A013 1789 294 2099 2083 244 

GINEKOLOGS P14 2152 106 2292 2258 
82 

GRŪTNIEČU KAB. P14(04) 716 6 810 722 

DERMATOLOGS P27 547 475 665 1022 169 

ENDOKRINOLOGS P58 414 44 573 458 0 

KARDIOLOGS P52 74 66 291 140 5 

NEFROLOGS P59 268 9 282 277 1 

NEIROLOGS P20 96 1 421 97 0 

REHABILIT. P54 1573 287 1566 1860 211 

GASTROENTER.   0 229 229 229   

ANESTEZIOLOGS P18 168 4 177 172 2 

ARODĀRSTS P53 0 742 880 742 0 

Kopā:   28029 5624 35622 33653 2999 

Palīgkabinetu pakalpojumi SIA "SMC"  2021.g. I - XII 
  

Kabinets 
Spec.ko
ds 

Valsts 
apm.apmekl

. 

Maksas  
pakalpojum

i 

2020.g. 
Apmekl

. 
kopā 

2021.g. 
Apmekl. 

kopā 

Tajā sk. 
bērni 

EKG PIERAKSTS (06003)   2393 387 3059 2780 
65 

EKG APRAKSTS (06004) M19 1365 165 130 1530 
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VELOERGOMETRIJA 
(06021) 

  3 102 68 105 0 

HOLTERA MONIT.(06015)   84 290 396 374 6 

EHOKARDIOGRĀFIJA 
(06033) 

  0 247 129 247 9 

BRAHIĀLĀ 
SPIED.MĒR.(06103) 

  9 0 23 9 0 

NEIROSON.IZMEKL. M24 211 1 282 212 1 

FIZIOTERAPEITS T01 5446 1456 7796 6902 1469 

ERGOTERAPEITS T02 1165 39 1336 1204 657 

AUDIOLOGOPĒDS T05 451 3 186 454 397 

PODOLOGS n92 1202 539 1824 1741 12 

UZTURA SPECIĀLISTS n93 0 0 267 0 0 

FIZ.TERAP.KAB. n89 755 5458 4889 6213 758 

US dzemdn.,ginekol. M34 275 1 373 276 4 

US vispārējā M33 2627 7 2681 2634 127 

SMPP   2714 3 2808 2717 605 

Bērnu masāžas metode M69 181 4 126 185 185 

Kopā:   18881 8702 26373 27583 4295 

Profilaktiskie ambulatorie apmeklējumi pie speciālistiem ( kopējo apmekl.skaitā)                                                   
 

Komisija ieroču atļaujām                                                                                     79 
 

Šoferu komisija                                                                                                   144 
 

 
 

 
2021.gadā lielākie kapitālieguldījumi veikti iegādājoties sekojošus pamatlīdzekļus: 

 -  12gb datorus par 11 480 eiro;  
-  gāzes iekārtu automātiskai skābekļa balonu padevei par  5 739 eiro; 

-  4gb elektriski regulējamas  kušetes par 6229 eiro; 

- 5gb funkcionālās gultas par 10 588 eiro. 

2021.gadā veikti sekojoši remontdarbi: 
               - kabinetu un gaiteņu remonti par kopējo summu 21 899 eiro; 
               - vecās slimnīcas laukuma seguma atjaunošana par 13 477 eiro; 
               - elektromagnētisko atslēgu ierīkošana uzņemšanas nodaļā par 1 206 eiro; 
               - ēkas apskaņošanas sistēmas ierīkošana par 9 550 eiro. 
                

Tika iegādāts arī mazvērtīgais inventārs par kopsummu 15 166 euro , galvenokārt mēbeles un 
medicīnas instrumenti. 

 
Lai mazinātu zaudējumu apmēru , 2021.gadā tika pārskatīts medicīnas centra maksas pakalpojumu 

cenrādis un paaugstinātas  maksas pakalpojumu cenas, veicot  katra pakalpojuma precīzu izmaksu detalizētu 
aprēķinu, cik tas bija iespējams no pieejamiem datiem. 

 
 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.  
Taču lielākie uzņēmējdarbības riski 2021. gadā saglabājās ar Covid-19 pandēmijas izplatīšanos. Šī 

situācija radīja papildus izdevumus darba drošības līdzekļu un materiālu iegādē.  
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Apkopojot 2021.gada finansiālos rezultātus, Saldus medicīnas centrs ir darbojies ar peļņu un 
uzlabojušies tā finansiālo koeficientu rādītāji. 

      

Likviditātes rādītājs 
Kopējais likviditātes rādītājs = 2,09 

Kopējais likviditātes rādītājs ir apgrozāmo aktīvu attiecība pret īstermiņa saistībām. Šis rādītājs raksturo 
uzņēmuma spēju segt īstermiņa saistības. Šeit vēlamais rādītājs ir no 1 - 2. Zemāko robežu nosaka tas, ka 
uzņēmumā apgrozāmo līdzekļu daudzumam jābūt vismaz tik lielam, lai segtu īstermiņa saistības. Secinājums 
tāds, ka SIA „Saldus medicīnas centram” uz 2021. gada beigām kopējais likviditātes rādītājs ir normas robežās 
un tas ir par 0,31 lielāks nekā pagājušajā gadā. 
 
Saistību vai maksātspējas rādītāji 

Maksātspējas rādītāji raksturo uzņēmuma ilgtermiņa maksātspēju un finansiālo stabilitāti.  

 
Visu saistību rādītājs raksturo saistību līmeni bilancē. Kreditori parasti vēlas, lai šis rādītājs būtu 

zemāks, jo līdz ar to ir drošākas iespējas netraucēti saņemt aizdotās summas. SIA „Saldus medicīnas centrs” 
šis rādītājs ir lielāks par optimālo, bet salīdzinot ar iepriekšējo gadu tas nav mainījies. 

Finansiālā līdzsvara koeficients raksturo uzņēmuma finansiālo neatkarību. Augsts šī koeficienta 
līmenis rāda, ka liela daļa finansējumu ir saistības – uzņēmums daudz izmanto aizņemtos līdzekļus. Ja 
apgrozāmie līdzekļi aprit ātri, šī koeficienta kritiskā robeža var ievērojami pārsniegt 1, būtiski neietekmējot 
uzņēmuma finansiālo autonomiju. Kreditori parasti dod priekšroku zemākam šī koeficienta līmenim, jo tas ir 
saistīts ar mazāku risku. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šis rādītājs ir nedaudz samazinājies. 

 
 
 
 
 
2022. gadā plānota uzņēmuma apgrozījuma palielināšanās, ko ietekmēs atalgojuma, sniegto 

medicīnisko pakalpojumu klāsta pieaugums. 
 
 Vienlaicīgi plānots arī uzlabot uzņēmuma rentabilitāti. Nākotnē, nepieciešams īstenot vairākus 

taupības pasākumus, kas palielinātu saimnieciskās darbības efektivitāti. Galvenokārt taupības pasākumi 
akcentējami uz lietderīgu pieejamo resursu izmantošanu. Tiks pārrēķinātas medicīnisko pakalpojumu 
sniegšanas izmaksas. Tiks samazināti uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem , sekojot līdzi, lai darbinieki 
regulāri izmantotu ikgadējos atvaļinājumus. 

 
SIA “Saldus medicīnas centrs” stratēģiskie mērķi ir šādi:  

 nodrošināt efektīvu SIA “Saldus medicīnas centrs” rīcībā esošā finansējuma pārvaldi un 
racionālu resursu izmantošanu, lai sekmētu darbības ilgtspējību un visiem Saldus  novada iedzīvotājiem 
vienlīdzīgu pieeju kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta 
līdzekļiem. 

 atbilstoši dokumentā „Pamatnostādnes „E-veselība Latvijā”” iekļautajiem E-veselības politikas 
rīcības virzieniem un sasniedzamajiem rezultātiem, intensīvi strādāt pie E-veselības funkciju un iespēju 
ieviešanas. E-veselības ieviešanas mērķis ir uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un efektivitāti, pakalpojumu 
pieejamību, kvalitatīvu un drošu pacientu datu apstrādi, veselības aprūpes resursu efektīvāku izmantošanu, 
samazināt ārstniecības iestāžu administratīvo slogu, kā arī veicināt pacientu iesaisti savas veselības aprūpē. 

 risināt jautājumu par Saldus medicīnas centra  apmeklētāju fizisku iekļuvi/ pieejamību  iestādē 

Finansu rādītāji 31.12.2021. 31.12.2020. Izmaiņas 
Optimālais 

rādītājs 

Visu saistību rādītājs 0.59 0.68 -0.09 0.5 

Finansiālā līdzsvara koeficients 0,6 2.10 -1,5 1 
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Ar mērķi uzlabot SMC piedāvāto pakalpojumu pieejamību, jāīsteno attīstības plāns, kas nodrošina 
pakalpojumu piedāvājuma uzlabošanos (pakalpojumu kvalitāte, telpu un infrastruktūras kvalitāte, pieejamo 
tehnoloģiju kvalitāte, ārstniecības personāla kvalifikācija, pacienta drošība un pakalpojumu kvalitātes vadības 
sistēma) un pakalpojumu finansiālo pieejamību (uzņēmuma ekonomiskās efektivitātes paaugstināšana, 
racionāla resursu izmantošana). Ir jāveic investīcijas uzņēmuma infrastruktūras attīstībā un medicīnisko 
tehnoloģiju attīstībā, kas ļautu palielināt apkalpoto pacientu skaitu, palielināt sniegto ambulatoro konsultāciju, 
diagnostisko izmeklējumu, dienas stacionāra pakalpojumu un rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti un apjomus, 
kā arī palielināt kopējo apgrozījumu.  

2022. gadā plānotie darbi: 

 vides pieejamības nodrošināšana SMC galvenajā ēkā , 

 rehabilitācijas pakalpojumu telpu paplašināšana (pēc iespējām), 

 ārstu – speciālistu kabinetu aprīkojuma uzlabošana ( oftamologam , fizikālās terapijas 
speciālistiem) 

 vecās slimnīcas ēkas vides pieejamības uzlabošana, izveidojot invalīdiem piemērotas 
sanitārās telpas   

 funkcionālo gultu iegāde aprūpes nodaļā  
 
 
Galvenokārt, taupības pasākumi akcentējami uz lietderīgu pieejamo resursu izmantošanu - ko arī 

esam izpildījuši, iznomājot šobrīd neizmantotās telpas. Lai sasniegtu stratēģijā izvirzītos mērķus, notiek darbs 
pie darbinieku izvērtēšanas un motivēšanas sistēmas izveides. Papildus jau veikto uzņēmuma risku 
apzināšanai, darbu turpinām pie šo risku aktualizācijas, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas radušos jaunos 
apstākļus. Turpinās  darbs pie medicīnas centra mājas lapas pārveides, aktīvāk izmantojam Facebook 
platformu  un laikrakstu “Saldus Zeme” informatīvo rakstu sagatavošanu. Regulāri sadarbojamies ar Kurzemes 
radio un reģionālo televīziju. Regulāri tiek veikta darbinieku apmācība ar jaunām zināšanām digitālo platformu 
izmantošanā gan ikdienas saziņā, gan attālināta darba veikšanai. Sistemātiski notiek darba aizsardzības 
veicamie pasākumi. 

 
      

Laika periodā starp pārskata pēdējo dienu un dienu, kad valde apstiprināja gada pārskatu, nav bijuši 
nekādi nozīmīgi apstākļi, kas ietekmētu gada pārskata rezultātus un uzņēmuma finansiālo stāvokli. 

SIA „Saldus medicīnas centrs” turpmākā darbība nākamajā pārskata periodā būs atkarīga no valdības 
politikas un ekonomiskās situācijas gan medicīnas jomā, gan visā valstī kopumā. 
 
 
Valdes priekšsēdētāja  N. Kleinberga                   
 
 
2022. gada 3.martā 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins 

 
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas) 

Nr. RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS 
PIEZĪMES 
NUMURS 

2021 2020 

1 Neto apgrozījums: 1 2 344 282 1 890 211 

2 
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto 
preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 

2 (2 418 875) (2 035 850) 

3 Bruto peļņa vai zaudējumi  (74 593) (145 639) 

4 Administrācijas izmaksas 3 (138 795) (125 145) 

5 Pārējie  saimnieciskās darbības ieņēmumi 4 299 665 226 336 

6 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi   17 

7 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 5 (4 501) (3) 

8 Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa  81 776 (44 434) 

9  Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu  0 0 

10 
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa 
aprēķināšanas 

 81 776 (44 434) 

11 Pārskata gada peļņa vai zaudējumi  81 776 (44 434) 

Pielikums no 13. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 

 
 
 
-------------------------- 
Gada pārskatu sagatavoja: I.Muceniece 
 
______________________  
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Bilance 2021 gada 31.decembrī 

Aktīvs 
Piezīmes 
numurs 

2021 2020 

 Pamatlīdzekļi     

    
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. 9 419 797 546 163 

                                                               Pamatlīdzekļi kopā  419 797 546 163 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā  419 797 546 163 

 Apgrozāmie līdzekļi 
     Krājumi 
      Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 

 
 

10 

 
 

145 540 

 
 

127 173 
      Avansa maksājumi   8 387 3 300 
    

                                                                    Krājumi kopā  153 927 130 473 

 Debitori    
         Pircēju un pasūtītāju parādi. 11 20 959 8 186 

Citi debitori 12 2 140 3 634 
         Uzkrātie ieņēmumi 13 191 813 197 034 

Nākamo periodu izmaksas. 14 107 072 115 707 
    

Debitori kopā  321 984 324 561 

Nauda 15 411 940 297 384 

Apgrozāmie līdzekļi kopā  887 851 752 418 

Aktīvu kopsumma  1 307 648 1 298 581 

 
Bilance 2021. gada 31.decembrī 

Pasīvs 
Piezīmes 
numurs 

2021 2020 

 Pašu kapitāls    
 Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls). 16 938 905 908 535 

- pārējās rezerves.      
 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 17 (489 244) (444 810) 

          Pārskata gada peļņa vai zaudējumi  81 776 (44 434) 

Pašu kapitāls kopā  531 437 419 291 

Kreditori    
 Ilgtermiņa kreditori    

 Nākamo periodu ieņēmumi 18 351 165 457 488 

Ilgtermiņa kreditori kopā  351 165 457 488 

          Īstermiņa kreditori 
         No pircējiem saņemtie avansi. 

 
19 

 
42 607 

 
55 865 

          Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 20 43 537 27 533 
 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  21 69 919 59 228 

          Pārējie kreditori. 22 83 535 74 543 
 Nākamo periodu ieņēmumi 23         106 323 106 323 
 Uzkrātās saistības 24 79 125 98 310 
    

Īstermiņa kreditori kopā  425 046 421 802 

Kreditori kopā  776 211 879 290 

Pasīvu kopsumma  1 307 648 1 298 581 
Pielikums no 13. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 

------------------------- 
Gada pārskatu sagatavoja: I.Muceniece 
 
______________________  
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Naudas plūsmas pārskats 

 ( sagatavots, izmantojot tiešo metodi) 
 

    
31.12.2021. 

EUR 
31.12.2020.   

EUR 

I. Pamatdarbības naudas plūsma     

1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas 2 563 242 2 000 897 

2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem -2 286 608 -1 276 501 

3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi -104 991 -610 938 

4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma 171 643 113 458 

5. Izdevumi procentu maksājumiem, soda nauda -4 501 0 

6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem 0 0 

7. Pamatdarbības neto naudas plūsma 167 142 113 458 

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma     

1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde 0 0 

2. Ilgtermiņa ieguldījumi remontos -42 410 -45 297 

3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde -40 546 -19 947 

4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas 0 0 

5. Izsniegtie aizdevumi 0 0 

6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas 0 0 

7. Saņemtie procenti 0 0 

8. Saņemtās dividendes 0 0 

9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma -82 956 -65 244 

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma     

1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem 30370 0 

2. Saņemtie aizņēmumi 0 0 

3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi 0 31 750 

4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai 0 0 

5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam 0 0 

6. Izmaksātās dividendes 0 0 

7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma 30 370 31 750 

IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts 0 0 

V. Pārskata gada neto naudas plūsma 114 556 79 964 

VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 297 384 217 420 

VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 411 940 297 384 

Pielikums no 13. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 
 
 
 
-------------------------- 
 

Gada pārskatu sagatavoja: I.Muceniece 
 
______________________  
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 
 

 Akciju vai daļu 
kapitāls 

(pamatkapitāls) 
Nesadalītā peļņa 

Pašu kapitāls 
/kopā 

Atlikums 2020 gada  
31. decembrī 

 

908 535 

 
 
        (489 244) 

 
419 291 

Iepriekšējā gada bilancē norādītās 
summas labojums. 

   

Akciju vai daļu kapitāla 
(pamatkapitāla) 
pieaugums/samazinājums 

30 370   

Nesadalītās peļņas 
palielinājums/samazinājums 

 81 776  

Atlikums 2021. gada  

31. decembrī 

 

938 905 

 
 

(407 468) 

 
531 437 

 
Pielikums no 13. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 

 
 
 
 
-------------------------- 
 
 
Gada pārskatu sagatavoja: I.Muceniece 
 
______________________  
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Finanšu pārskata, kas sagatavots uz  2021.gada 31.decembri  pielikums  
 

 

 Informācija par lietoto grāmatvedības politiku un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies 
turpmāk 
 
Pārskata sagatavošanas pamats 
 

Pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam “Par grāmatvedību”, “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu 
likuma”, kā arī ievērojot 2015.gada 22.decembra LR MK pieņemto Noteikumu Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto 
gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumu” nosacījumus. Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc 
izdevumu funkcijas. Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešās metodes. 

 

Pārskata periods 

 Pārskata periods ir 12 mēneši no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31.decembrim 

Pielietotie grāmatvedības principi 
 

Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 

1) pieņemts, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk; 

2) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā; 

3) novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus: 

a) pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa, 

b) ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, 
arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskatu paraksta vadība; 

c) aprēķināts un ņemtas vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata 
gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem; 

4) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, 
ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar 
pārskata gadu saistītos ieņēmumus un izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma; 

5) izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos; 
6) bilances aktīva un pasīva posteņus novērtē atsevišķi; 
7) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu 
un būtību, nevis tikai juridisko formu; 
8) pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci; 
8) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas 
pašizmaksai. Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai 
pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu 
iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā 
drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir 
attiecināmas uz to pašu laikposmu. 
 
 
 
 
 
 

http://m.likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
http://m.likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
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Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana 
 
     Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no kases atlikuma un  tekošo bankas kontu 

atlikumiem. 

Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti euro  (EUR). 

 
 
Ilgtermiņa  posteņi 
 
Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par 
gadu pēc attiecīgā pārskata perioda beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā 
uzrādītas īstermiņa posteņos. 
 
 Pamatlīdzekļi 
 
Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu.Par pamatlīdzekļiem tiek atzīti iegādātie 
aktīvi, kuru vērtība pārsniedz 285 EUR. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes  attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās 
izmantošanas laika periodā, lai norakstītu pamatlīdzekļu vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās 
izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktās likmes: 
 
              Ēkas un inženierbūves                                                5% 
              Medicīnas iekārtas                                                     20% 
              Datori un datu uzkrāšanas ierīces                              35% 
 Pārējie pamatlīdzekļi               20% 
 
Nolietojums netiek aprēķināts zemei. 
Remonta un atjaunošanas darbu izmaksas, kas paaugstina pamatlīdzekļu izmantošanas laiku vai vērtību,tiek 
kapitalizētas un norakstītās to lietderīgās izmantošanas laikā. 
  
Krājumi 
 
Krājumi novērtēti izmantojot vidējo svērto izmaksu metodi. Krājumi uzskaitīti pēc to iegādes cenas Nepieciešamības 
gadījumā  bojāto vai krājumu ar izmantošanai nederīgu termiņu  vērtība ir norakstīta. 
Bilancē krājumu sastāvā uzskaitīts mazvērtīgais inventārs tā iegādes cenās. 
Krājumu atlikumi pārbaudīti inventarizācijā. 
Sabiedrība  lieto vienu un to pašu krājumu izlietojuma un atlikumu vērtības noteikšanas metodi visiem līdzīga veida un 
lietojuma krājumiem. 
Postenī “Avansa maksājumi” tiek uzskaitīti piegādātājiem veiktie maksājumi, par kuriem līdz bilances datumam attiecīgi 
nav saņemta  prece vai pakalpojums. 
 
 
Debitori 
 
Sabiedrības debitoru parādus veido norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem par sniegtajiem pakalpojumiem, pamatojoties 
uz izrakstītajiem rēķiniem, kā arī pārmaksātie jeb iepriekš samaksātie nodokļi avansā. 
Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un 
bezcerīgiem parādiem. Ja rodas šaubas par pārskata gadā vai iepriekšējos pārskata gados atzīta debitoru parāda 
atgūšanu, kārtējā pārskata gadā apšaubāmās summas apmērā veido uzkrājumus nedrošiem parādiem, vienlaikus 
iekļaujot attiecīgo summu kā izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Parādu uzskata par nedrošu, piemēram, ja 
parādnieks nonācis finansiālās grūtībās un viņam ar tiesas nolēmumu pasludināts maksātnespējas process, ja parāds 
noteiktajā termiņā, kā arī pēc atgādinājuma saņemšanas nav samaksāts, ja parādnieks ir apstrīdējis parāda piedziņas 
tiesības, kā arī citos gadījumos. 
Postenī “Nākamo periodu izmaksas” uzskaitīti maksājumi,kas veikti pirms bilances datuma , bet to izmaksas 
attiecināmas uz nākamajiem periodiem. 
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Kā uzkrātie ieņēmumi tiek atzītas skaidri zināmas norēķinu  summas ar pircējiem un pasūtītājiem par pakalpojumu 
sniegšanu  pārskata gadā attiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis 
maksāšanai paredzētā dokumenta ( rēķina) iesniegšanas termiņš. 
 
Kreditori 
 
No pircēja saņemtos avansus veido maksājumi, kurus pircējs vai pakalpojuma saņēmējs iemaksā pārdevējam līdz 
preces vai pakalpojuma saņemšanai. 
Parādu piegādātājiem un darbuzņēmējiem bilancē norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem 
sabiedrības grāmatvedības reģistros un saskaņo (  salīdzina)  ar attiecīgajiem kreditoriem, veicot savstarpējo atlikumu 
salīdzināšanu bilances datumā. 
 
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 
 
Nodokļu informāciju Sabiedrība saskaņo ar nodokļu administrāciju. Kreditoru sastāvā Sabiedrība uzrāda tikai 
nodokļu parādus, visas pārmaksas iekļaujot citu debitoru sastāvā. 
 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums 
 
Uzņēmumu ienākuma nodokli veido par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis. Uzņēmumu 
ienākuma nodokli par pārskata gadu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Par pārskata periodu aprēķinātais 
nodoklis ir aprēķināts, ievērojot likuma " Uzņēmuma ienākuma nodokļa likums" prasības, nosakot ar nodokli 
apliekamo ienākumu un piemērojot likumā noteikto 20% nodokļa likmi. Nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu 
netiek ņemti vērā reprezentācijas izdevumi un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi, kas kopā pārskata gadā 
nepārsniedz piecus procentus no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, 
par kuru samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi. 
 
 
 
Uzkrātās saistības 
 
Norāda skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām 
precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ 
bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins). Šīs saistību 
summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu 
apliecinošiem dokumentiem. 
Uzkrātās saistības darbinieku neizmantotajiem atvaļinājumiem aprēķina, reizinot darbinieku vidējo dienas atalgojumu 
pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu, kā arī 
darba devēja valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas attiecīgajai summai. 
 
 
Ieņēmumu atzīšanas principi 
 

 Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt  ekonomisko labumu un tik lielā  apmērā, kādā to 
iespējams pamatoti noteikt, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās atlaides. 
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti periodā, kad pakalpojums ir sniegts un pakalpojuma saņēmējam ir 
izrakstīts rēķins.Sabiedrība atspoguļo preču vai pakalpojumu pārdošanu, ņemot vērā ekonomisko būtību, nevis tikai 
juridisko formu 
 
Izdevumu atzīšanas principi 
 

Sabiedrības parastās darbības gaitā radušies izdevumi ir sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas, algas, nolietojums. 
Katru vērtību patēriņu  pakalpojumu sniegšanai citiem apzīmē kā izmaksas. 
Izdevumi tiek atzīti tad, kad prece vai pakalpojums saņemts, ko apliecina saņemtie rēķini, pavadzīmes. 
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Elektroniskā deklarēšanās sistēma (EDS) 
 
Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par 
sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada 
beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumā tikai tad, ja tie ir būtiski. 
Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) ievadītais gada pārskata atvasinājums elektroniskā formā pēc sniegtās 
informācijas satura atbilst Sabiedrības sagatavotajam pilnajam gada pārskatam, tomēr EDS pielikumā informācija ir 
sniegta citā griezumā, tā neietver pilnībā visu gada pārskata pielikumā iekļauto informāciju un tādejādi EDS sniegtā 
informācija nav tieši salīdzināma ar pilnajā gada pārskatā iekļauto finanšu pārskata informāciju, ko revidējis zvērināts 
revidents un par kuru tika izsniegts zvērināta revidenta ziņojums. Pilnu Sabiedrības gada pārskatu par 2021.gadu kopā 
ar zvērināta revidenta ziņojumu par gada pārskatā iekļauto finanšu pārskatu lūdzu skatīt ieskanētā veidā pievienotajā 
pielikumā. 
 
 
Būtiskie pieņēmumi un spriedumi 
 
Latvijas likumdošanas prasības nosaka, ka, sagatavojot finanšu pārskatu, sabiedrības vadība novērtē un izdara aplēses 
un pieņēmumus, kas ietekmē pārskatos un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un pasīvus uz gada pārskata sagatavošanas 
dienu, kā arī uzrādītos pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus.  
Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Jomas, kuras visvairāk var ietekmēt pieņēmumi ir vadības pieņēmumi 
un aprēķini, nosakot pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku, debitoru un krājumu atgūstamo vērtību.  
 
 
Pamatlīdzekļu izmantošanas perioda noteikšana 
 
Sabiedrības vadība nosaka pamatlīdzekļu lietderīgās ekspluatācijas laiku, balstoties uz vēsturisko informāciju, novērtējot 
aktīva pašreizējo stāvokli un ārējos novērtējumus. 
 
Debitoru atgūstamā vērtība 
 
Aplēstā debitoru atgūstamā vērtība izvērtēta katram klientam atsevišķi. Sabiedrības vadība ir izvērtējusi debitoru 
parādus un pārskata gadā nav  izveidojusi uzkrājumus nedrošajiem debitoru parādiem 
 
Krājumu novērtēšana 
 
Krājumu novērtēšanā vadība paļaujas uz zināšanām, ņemot vērā pamatinformāciju, iespējamos pieņēmumus un 
nākotnes notikumu apstākļus. Nosakot krājumu vērtības samazinājumu, tiek ņemta vērā pārdošanas iespējamība, kā arī 
krājumu neto pārdošanas vērtība. 
 
Saistītās puses 
 
Par saistītām pusēm tiek uzskatīti sabiedrības dalībnieki, un valdes locekļi un viņu tuvi radinieki un sabiedrības, kuros 
viņiem ir nozīmīga ietekme vai kontrole.  
Sabiedrība sniedz informāciju par tās darījumiem ar saistītajām pusēm, ja šie darījumi ir būtiski un neatbilst parastajiem 
tirgus nosacījumiem, norādot šo darījumu summas, saistīto pušu attiecību veidu un citu informāciju par šiem darījumiem, 
kura nepieciešama, lai izprastu sabiedrības finansiālo stāvokli.  
 
 
Notikumi pēc bilances datuma 
 
Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par 
sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada 
beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumā tikai tad, ja tie ir būtis 
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Skaidrojumi pie peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem 
 
Piezīme Nr.1 
Neto apgrozījums 
Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem: 

Darbības veidi 31.12.2021. 31.12.2020. 

Ieņēmumi no pamatdarbības 333 102 273 366 

Nacionālā veselības dienesta finansējums 2 011 180 1 616 845 

Kopā  2 344 282 1 890 211 

 
 
Piezīme Nr. 2 
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču un sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 

Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās produkcijas, preču vai pakalpojumu izmaksas ražošanas vai iegādes 
pašizmaksā. 

 

 31.12.2021. 31.12.2020. 

Medikamenti 163 302 107 982 

Palīgmateriāli (skābeklis, medic.gāze) 15 491 3 352 

Darbinieku algas 1 277 495 1 050 433 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 291 595 244 558 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 535 472 

Uzkrājums darbinieku atvaļinājumiem 58 433 45 155 

VSAOI uzkrājums darbinieku atvaļinājumiem 13 126 9 966 

Pamatlīdzekļu nolietojums 166 912 176 465 

Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana 3 180 4 729 

Atlīdzība par uzņēmumu līgumiem 21 492 26 527 

Komunālo pakalpojumu izdevumi 133 412 120 531 

Telpu remontu izdevumi 53 333 56 035 

Iekārtu remonta izdevumi 1 328 808 

Automašīnu remonti, degviela 3076 2213 

Apdrošināšanas izdevumi 1 454 1 759 

Medicīniskie pakalpojumi 74 852 68 921 

Ēdināšanas izdevumi 21 996 21 544 

Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes 77 195 51 876 

Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi 40 387 42 243 

Nekustamā īpašuma nodoklis 281 281 

Kopā  2 418 875 2 035 850 

 
 
 
 
 
Piezīme Nr. 3 
Administrācijas izmaksas 
Iekļauj ar tām saistītās personāla izmaksas, materiālu izmaksas, un citas ar tām saistītās izmaksas 

 31.12.2021. 31.12.2020. 

Darbinieku algas 88 869 80 324 
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Sociālie maksājumi 20 600 19 049 

Uzkrājums atvaļinājumiem 3 140 1 678 

VSAOI uzkrājums atvaļinājumiem 712 403 

Uzņēmējdarbības riska nodeva 13 13 

Nomas maksa par automašīnu 6 027 5 372 

Degviela, automašīnas remonts 2 898 5 275 

Sakaru izmaksas 4 634 3 429 

Kancelejas preces un materiāli 3 284 3 245 

Grāmatvedības un juristu pakalpojumi 2 800 2 305 

Gada pārskata revīzijas izdevumi 1 682 1 682 

Komandējuma izmaksas - 500 

Bankas pakalpojumu izmaksas 3 062 1 870 

Citas administrācijas izmaksas 1 074  

Kopā  138 795 125 145 

 
Piezīme Nr.4 
Pārējie  saimnieciskās darbības ieņēmumi  

 31.12.2021. 31.12.2020. 

Nākamo periodu ieņēmumi pārskata gadā 106 323 106 323 

Ieņēmumi no telpu nomas  81 967 70 936 

Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem 45 874 42 788 

Ieņēmumi no NVD kompensācijām 29 366  

Saņemti bezmaksas medikamenti, medic.preces 9 129  

Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas 18 709 

Citi ieņēmumi 26 988 5 580 

Kopā  299 665 226 336 

 
Piezīme Nr.5 
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 

 31.12.2021. 31.12.2020. 

Samaksātās soda naudas un līgumsodi 4 501 3 

Kopā  4 501  3 

 
Piezīme Nr. 6 
 
Sabiedrībā nodarbināto personu skaits 

 2021 2020 

Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā 124 112 

 
Informācija par vidējo darbinieku skaitu sadalījumā pa kategorijām 
 

 2021 2020 

Valdes locekļi 1 1 

Pārējie darbinieki 123 111 

 
 
 
 
 
Piezīme Nr.7 
Informācija par atlīdzību valdes  loceklim  

 2021 2020 
 Valdes loceklim Valdes loceklim 
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Izmaksu veids   

Atlīdzība par darbu 36 794 33 376 

Valsts sociālās nodrošināšanas izmaksas 8 680 8 040 

Kopā 45 474 41 416 

 
 
Piezīme Nr.8 
Priekšlikumi vai informācija par peļņas sadali vai zaudējumu segšanu 
 
No pārskata gada peļņas segt iepriekšējo gadu zaudējumus 
 

 

Skaidrojums par bilances posteņiem 
 
AKTĪVS 
Piezīme Nr. 9 
Pamatlīdzekļi 
Bilancē visi pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes cenās, atskaitot nolietojumu.. 
Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes, izvēloties par pamatu šādas nolietojuma normas: 

 
  

Pamatlīdzekļu kustības pārskats 

 Nekustamais 
īpašums( zeme, 
ēkas , būves, u.c.) 

Tehnoloģiskās 
iekārtas 

Pārējie 
pamatlīdzekļi un 
inventārs 

Kopā 

Sākotnējā vērtība  
01.01.2021. 

1 529 854 912 716 357 226 2 799 796 

Iegādāts  28 446 12 100 40 546 

Izslēgts  (6 955)  (6 955) 

Uzskaites vērtība 
31.12.2021. 

1 529 854 934 207 369 326 2 833 387 

Nolietojums 
01.01.2021. 

1 268 875 643 464 341 294 2 25 3633 

Aprēķināts 
nolietojums 

65 528 88 093 13 291 166 912 

Izslēgts  (6 955)  (6 955) 

Nolietojums uz 
31.12.2021. 

1 334 403 724 602 354 585 2 413 590 

Bilances vērtība uz 
01.01.2021. 

260 979 269 252 15 932 546 163 

Bilances vērtība uz 
31.12.2021. 

195 451 209 605 14 741 419 797 

 
 

 
Apgrozāmie līdzekļi 
Piezīme Nr. 10 
Krājumi 

 31.12.2021. 31.12.2020. 

Medikamenti 8 023 4 530 

Saimniecības preces  1 287 1 626 

Degviela 68 23 

              Ēkas un inženierbūves                                                5% 
 

               Medicīnas iekārtas                                                     20% 
               Datori un datu uzkrāšanas ierīces                              35% 
 Pārējie pamatlīdzekļi               20% 
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Mazvērtīgais inventārs 136 162 120 994 

Bilances vērtība 145 540 127 173 

 
 
 
Piezīme Nr.11 
Pircēju un pasūtītāju parādi  
Pircēju parādi uzrādīti neto vērtībā, no pilnās parādu summas atskaitot uzkrājumus šaubīgiem parādiem  
Nedrošos parādus nosaka pēc stāvokļa pārskata gada bilances datumā, izvērtējot katra parāda atgūšanas iespēju. 
Iepriekšējos pārskata gados atzītus debitoru parādus, kuru atgūšana rada šaubas, apšaubāmās summas apmērā tiek 
veidoti uzkrājumi. 
 

 31.12.2021. 31.12.2020. 

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība 20 959 8 186 

Uzkrājumi šaubīgiem parādiem   

Bilances vērtība 20 959 8 186 

 
Piezīme Nr. 12 
Citi debitori 

 31.12.2021. 31.12.2020. 

Iepriekš samaksātais PVN 1 879 3 066 

Pārējie 261 568 

Bilances vērtība 2 140 3 634 

   
Piezīme Nr. 13 
Uzkrātie ieņēmumi 

 31.12.2021. 31.12.2020. 

Uzkrātie ieņēmumi                 191 813 197 034 

 
Piezīme Nr. 14 
Nākamo periodu izdevumi 

 31.12.2021. 31.12.2020. 

Apdrošināšanas izdevumi ( OCTA, KASKO, NĪ) 838 769 

Informācijas reklāmas pakalpojumi 291         - 

Remonti 105 833 112 483 

Pārējie 110 2 455 

Kopā 107 072 115 707 

Uzrādītas izmaksas, kas izdarītas pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamo gadu . 
 
Piezīme Nr.15 
Naudas līdzekļi  31.12.2021. 

 2021 2020 

 Valūta EUR Valūta EUR 

Nauda kasē  3 201     1 570 

Naudas līdzekļi norēķinu kontos  408 739  295 814 

Kopā  411 940  297 384 
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PASĪVS 
Pašu kapitāls 
Piezīme Nr. 16 
Sabiedrības pamatkapitāls ir veidojies no Dalībnieku  ieguldījumiem. 

 Īpašnieki 
Procenti no 

pamatkapitāla Daļu skaits 
Daļas vērtība 

EUR Summa EUR 

Saldus novada pašvaldība 100 938 905 1 938 905 

Kopā:   x 938 905 

 
Piezīme Nr. 17 
Iepriekšējo gadu nesadalītā  peļņa vai nesegtie zaudējumi 

 31.12.2021. 31.12.2020. 

 (489 244) (444 810) 

 
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 

 31.12.2021. 31.12.2020. 

  
81 776 

 
(44 434) 

 
ILGTERMIŅA KREDITORI 
Piezīme Nr.18 
Nākamo periodu ieņēmumi( ilgtermiņa) 

 31.12.2021. 31.12.2020. 

ERAF līdzekļi 226 485 261 421 

CFLA projekts 124 680 196 067 

Kopā 351 165 457 488 

 
ĪSTERMIŅA KREDITORI 
Piezīme Nr.19 
No pircējiem saņemtie avans 

 31.12.2021. 31.12.2020. 

No pircējiem saņemtie avansi par pakalpojumiem 42 607 55 865 

Kopā                  42 607 55 865 

 
 
Piezīme Nr. 20 
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

 31.12.2021. 31.12.2020. 

Par saņemtajām precēm un pakalpojumiem 43 537 27 533 

Kopā 43 537 27 533 

 
 
Piezīme Nr. 21 
Nodokļi 

Nodokļa veids Atlikums uz 
31.12.2020. 

Aprēķināts 
2021. gadā 

Samaksāts 
2021. gadā 

Atlikums uz 
31.12.2021. 

Pievienotās vērtības nodoklis 2 748 33 364 33 171 2 941 

Sociālās iemaksas 37 271 507 480 501 337 43 414 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 19 166 270 433 266 081 23 518 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 43 548 545 46 

Kopā 59 228 811 825 801 134 69 919 
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Piezīme Nr. 22 
Pārējie kreditori 

 31.12.2021. 31.12.2020. 

Norēķini ar personālu par darba samaksu 82 822 73 705 

Norēķini par ieturējumiem no darba algas 713 838 

Kopā 83 535 74 543 

 
 
Piezīme Nr.23 
Nākamo periodu ieņēmumi ( īstermiņa) 

 31.12.2021. 31.12.2020. 

ERAF līdzekļi 34 936 34 936 

CFLA projekts                   71 387 71 387 

Kopā 106 323 106 323 
 

 

 

Piezīme Nr.24 
Uzkrātās saistības 

 31.12.2021. 31.12.2020. 

Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem par 
neizmantoto atvaļinājumu  un VSAO iemaksas 

75 412 87 643 

Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem                   3 713 10 667 

Kopā 79 125 98 310 
 

 

Cita informācija                                       
 Informācija par to, ka sabiedrības aktīvi ieķīlāti vai citādi apgrūtināti                 

  

  Sabiedrības aktīvi nav  ieķīlāti vai citādi apgrūtināti. 
 
Tiesiskās attiecības 
  

 

Informācija par tiesvedību. Uzņēmuma iesniegtās un pret uzņēmumu 

izvirzītās prasības. Tiesas lēmumu kopijas X       X   

 

Saņemto juristu pakalpojumu saraksts un saņemto pakalpojumu īss 
apraksts, honorāru summas (Būtiskiem tiesvedības darījumiem). X       X   

 
 
Notikumi pēc bilances datuma 
Nekādi būtiski notikumi no gada noslēguma līdz gada pārskata sastādīšanas dienai, kas varētu ietekmēt gada 
finanšu rādītājus nav notikuši. 
 

 

2022. gada 3.martā 
 

-------------------------- 
 
Gada pārskatu sagatavoja: I.Muceniece 
 
______________________  
 



REVIDENTS vs GRĀMATVEDIS
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS". Zvērinātu revidentu komervsabiedrības licence Nr. 50. VAN LV40003402878.

Juridiskā adrese: Lībagu ielā 14, Rīgā, LV-1002. Tālr. 67220449, mab. 29222562, e-pasls: s.ilcanefinansesūgmali com

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs" dalībniekam

Mūsu atzinums parfinanšu pārskatu
Esam veikuši sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs" ("Sabiedrība") pievienotajā gada
pārskatā ietvertā finanšu pārskata no 9. līdz 22.lapai revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:

* bilanci uz 2021. gada 31.decembri,
peļijas vai zaudējumu aprēķinu par gadu, kas noslēdzās 2021.gada 31.decembrī,
pašukapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2021.gada 31.decembrī,
naudas plūsmas pārskatu par gadu,kas noslēdzās 2021.gada 31.decemtrī, kā arī
finanšu pārskata pielikumu, kas ietver nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu
paskaidrojošu informāciju.
prāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības ar ierobežotu

atbildību "Saldus medicīnas centrs" finansiālo stāvokli 2021.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu
rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2021.gada 31.decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada
pārskatu un konsolīdēto gada pārskatu likumu ("Gadapārskatuun konsolidēto gada pārskatu likums”).

Aiziņuma pamatojums

Atbilstoši Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumam ("Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs vei
revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem (turpmāk - SRS). Mūsu
pienākumi,kas noteikti šajos standartos,ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par finanšu
pārskatarevīziju.
"Mēs esam neatkarīgi no Sabiedrības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā
Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) prasībām un
Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu
pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksā

(tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) un Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas
principus un objektivitātes prasības.

Mēs uzskatām, ka mūsuiegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu unatbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.

Ziņošanapar citu informāciju

Par eitu informācijuatbild Sabiedrības vadība. Citu informāciju veido:

* informācija par Sabiedrību, kas sniegta pievienotā gada pārskata 3. lapā,
+ vadības ziņojums, kassniegts pievienotā gada pārskatā no4. līdz 8.lapui.

Mūsu atzinums par fīnanšu pārskatu neattiecas uz gadapārskatā ietvertocitu informāciju, un mēs nesniedzam parto
nekādaveida apliecinājumu, izņemot to kānorādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības saskaņā ar
Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu āciju un, to darot, izvērtēt, vaišī cita.
informācija būtiski neatšķiras no [īnanšu pārskata informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas
gaitā, un

vaitānesatur cita veida būtiskasneatbilstības.
Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemotvērā revīzijas laikā gūtās ziņus un izpratni par Sabiedrību un tās darbībasvidi,
mēs secinām, kacitā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu
uzmanības lokā navnākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām

Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai Vadības ziņojums ir
sagatavots saskaņāartā sagatavošanu reglamentējošā normatīvā akta, Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu
likuma, prasībām.



+ Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā informācija atbilst
finanšu pārskatam, un

+ Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām.

Vadības un personu, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība, atbildība parfinanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata,kassniedzpatiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar Gada.
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā
ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas
dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.

Sagatavojot finanšupārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Sabiedrības spēju turpināt darbību, pēc nepieciešamības
sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Sabiedrības spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas
principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Sabiedrības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu,vai arī tai nav citas
reālas altematīvas kā Sabiedrības likvidācija vai darbības izbeigšana.

Personas, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība,ir atbildīgas par Sabiedrības fīnanšu pārskata sagatavošanas
procesa uzraudzību.

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju

Mūsumērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to,ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai krāpšanas dēļ
izraisītas būtiskasneatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurāizteikts atzinums. Pietiekama pārliecību ir augsta
līmeņa pārliecība, bettā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņāar SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība,
ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, untāsir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti
uzskatīt, ka tās katra atsevišķivai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties
uz šo finanšupārskātu.
Veicot revīziju saskaņā ar SRS,visa revīzijas procesa gaitā mēsizdarām profesionālus spriedumus unsaglabājām
profesionālo skepticismu. Mēs arī:

+ identificējam un izvērtējam riskus,ka finanšu pārskatā varētu būtkrāpšanas vaikļūdasdēļ izraisītās būtiskas
neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo riskumazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas
pierādījumus, kas sniedz pietiekamuun atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, kanetiks atklātas
būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekārisks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības,
jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu,
informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus;

+ iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem
apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Sabiedrības iekšējās kontroles
cfektivitāti;

* izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības
uzrādītās informācijas pamatotību;

+ izdarām secinājumupar vadības piemērotā darbības turpināšanas principaatbilstību, un, pamatojoties Uz

iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiemvai
apstākļiem,kas var radīt nozīmīgas šaubaspar Sabiedrības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būti:
nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informi
iem apstākļiem,vai,ja šāda informācija navsniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsusecinājumi
ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes.
notikumu vai apstākļu ietekmē Sabiedrība savudarbību var pārtraukt,

vērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un skaidrojumus
pielikumā, un to,vai fīnanšupārskatspatiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus.

Mēs sazināmies ar personām, kurāmuzticēta Sabiedrības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzami
plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās
kontroles trūkumiem, kādus mēs identifīcējam revīzijas lai
Sabiedrība ar ierobežoto atbildību SandraVilcāne
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SIA Saldus medicīnas centrs
vadībai

VĒSTULE VADĪBAI
PAR 2021.GADA PĀRSKATA REVĪZIJU

SIA Saldus medicīnascentrs
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003187473,

Slimnīcasiela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Revīzija organizēta, lai pienācīgi aptvertu visas Sabiedrības darbības jomas tiktāl, ciktāl tas attiecas Uz

revidējamo gada pārskatu. Veidojot savu atzinumu, mēs novērtējām finanšu pārskatu informācijas kopējo adekvattti

(pilnīgu savstarpējo atbilstību).
Svarīgi atzīmēt, ka jebkuraipārbaudei, revīzija, piemīt ierobežojumi un pastāv risks par to, ka kādas būtiskas

finanču nepareizībasvar palikt nepamanītas.
Revīzijas procesā salīdzināti atikumi kontosar ierakstiem pārskatos, nodolģu deklarācijās un atskaitēs, Par

gada pārskatu krtošanu (tsk. nodokļu jautējumos), iekšējo kontroli, pamatīdzekļu uzskatespolitikasizvēli nodbiļu

aprēķināšanu un piemērošanu, kā arī sabiedrības līdzekļu iegādi saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu atbildīga

iestādes vadība.

Revīzia iesniegtais gala pārskats atbilstoši Gata pārskata un konsoldētā gada pārskatā likumam sastāv 10

vaības ziņojuma, peļna un zaudējuma aprēķina bilances, naudas plūsmas, pašu kapitāla izmaiņu pārskatiem un finanšu

pārskatapielikuma.
Gada pārskats sagatavots, pamatojoties uz Sabiedrības grāmatvedības uzskaites datiem, kuri Klsiicēti

atbilstoši normatīvo aktu prasībām
Sabiedrības grāmatvedības uzskate izlases veidā ika pārbaudītapar lika posmuno 2021. gadā 1 janvāra līdz

2021. gada31. decembrim. Šajā lika posmā grāmatvedības uzskaite sakārtota un pēc pieprasījuma tika uzrādītas val

izdrukātas atsevišķu kontu izdrukas un apgrozījuma pārskati

Izlases veidā ir pārbaudīt lglemniņa ieguldījumu, naudas līdzekļu uzskaites dokumenti, avansā norēķini

Novērtēta pamatīdzekļu un krājumu novērtēšanas pareizība, debitoru un kreditoru parādu uzskālte.

Jāatzīmē, ka pārskata periodā grāmatvedības uzskaite Sabiedrībā tika veikta korekti, ievērojot spēkā esošo

rormalīvo aktu un to izmaiņu prasības, mūsu ieteikumi grāmatvedības uzskaites un iekšējās kontroles pilnveidošanai

tika ņemti vērā. Uzskatām, ka Sabiedrībāir nodrošināta pilnvērtīga iekšējā kontrole grāmatvedības uzskaitē.

"Ņemot vērā pašreizizsludināto rkārtas stāvokli Latvijas Republikā saistībāar COVID-19, 2021.gada noslēgumā

revīzija tika veikla attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Līdz ar lo, atsevišķi Jautājumi varējatt
neizskalī. Izvērtējot iegūtos dokumentus un veicot atbildīgo finanšu darbinieku iztaujāšanu, secinām, ka iegūta

pietiekama pārliecība par datu atbilstību un darbības turpināšanos.
Veicot revīziju par grāmatvedības uzskaites stāvokli iestādē par laikā periodu no 2021. gada 1. janvārā

līdz 31. decembrim, būtiskās grāmatvedības uzskaites nepilnības netika novērotas.

Zvērināta revidenta atzinuma projekts par 2021. gada pārskatu - bez iebildes.

Sabiedrība ar ierobežoto atbildību Sandra Vilcāne
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