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Izmantotie saīsinājumi 

CT Datortomogrāfija 

DRG diagnozēm saistīta grupa 

DS  Dienas stacionārs 

EBIT Peļņa pirms procentu un nodokļu  

EBITADA Peļņa pirms ienākumu nodokļa, nolietojuma un amortizācijas  

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

EUR eiro 

INT Intensīvas terapijas nodaļa 

LOR Otolaringoloģija 

LR Latvijas Republika 

LU Latvijas universitāte 

m2 kvadrātmetri 

NMP neatliekamā medicīniskā palīdzība 

Nr. numurs 

NVD Nacionālo veselības dienestu 

PVA primārās veselības aprūpe 

ROA Aktīvu Atdeve 

ROE Kapitāla atdeve 

RSU Rīgas Stradiņa universitāte 

Rtg rentgens 

SIA sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Skat. skatīt 

t.i. tas ir 

Tml. tamlīdzīgi 

u.c. un citi 

US ultrasonogrāfija 

VADS Valsts asins donoru centrs 

VM veselības ministrija 

 

  

http://www.abbreviationfinder.org/lv/acronyms/ebit_earnings-before-interest-and-tax.html
http://www.abbreviationfinder.org/lv/acronyms/ebitda_earnings-before-income-tax-depreciation-and-amortization.html
https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiU3eTppPHRAhWGJJoKHdbqBJwQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.aslimnica.lv%2Flv%2Fcontent%2Fotolaringologija&usg=AFQjCNGrDndiX6-PNz0mfSHqFoK7O1Nl6A&bvm=bv.146073913,d.bGs
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Ievads 

SIA “JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA” (turpmāk arī – Kapitālsabiedrība vai slimnīca) darbības 

stratēģija ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments laika periodam no 2020. – 2023.gadam 

(turpmāk – stratēģija), kas izstrādāts saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 57.pantu. 

Stratēģija nosaka Kapitālsabiedrības misiju, prioritāros darbības virzienus un uzdevumus, lai 

nodrošinātu Kapitālsabiedrības aktīvu un pilntiesīgu dalību veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā. 

Pamatojoties uz stratēģijā noteiktajām vidēja termiņa prioritātēm, ik gadu tiek izstrādāts 

Kapitālsabiedrības darba plāns, kas satur informāciju par konkrētiem pasākumiem, kas vērsti uz stratēģijā 

izvirzīto mērķu sasniegšanu. Šis dokuments nosaka Kapitālsabiedrības turpmākās attīstības virzienus, 

sadarbības principus un iespējas ar Jelgavas pilsētas domi, pilsētas iedzīvotājiem un citiem partneriem, 

risinot veselības aprūpes pakalpojumu attīstības un kvalitātes uzlabošanas jautājumus, ka arī stacionāro 

pakalpojumu pieejamību Zemgales reģionā.  

Stratēģija raksturo pašreizējo situāciju visās Kapitālsabiedrības darbības jomās. Ievērojot identificētās 

problēmas un attīstības iespējas, ir izstrādāta Kapitālsabiedrības vīzija un definēti tās darbību 

ietekmējošās puses, pamatvērtības, kā arī finanšu mērķi un plāni. Stratēģijā ir noteiktas konkrētas rīcības 

uzstādīto mērķu sasniegšanai, atspoguļots darbības plāns vidējam termiņam, ietverot arī rezultatīvos 

rādītājus. Noslēgumā  sniegts stratēģijas īstenošanas uzraudzības plāns.  

Stratēģijas izstrādē tika izmantoti Valsts statistikas pārskata un Kapitālsabiedrības gada pārskata dati. 
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Vispārīga informācija par Kapitālsabiedrību 

Kapitālsabiedrības pamatdati 

Kapitālsabiedrības nosaukums 
Sabiedrība ar ierobežoto atbildību “JELGAVAS PILSĒTAS 

SLIMNĪCA” 

Īpašuma struktūra 
SIA “JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA” 100% kapitāla daļu 

pieder Jelgavas pilsētas domei 

Juridiskais statuss Pašvaldības kapitālsabiedrība 

Vienotais reģistrācijas numurs 41703007038 

Pamatkapitāla lielums 3 075 539 EUR 

Veiktās iemaksas valsts vai 

pašvaldības budžetā: 

 

2019.gadā valsts vai pašvaldības budžetā veiktās iemaksas: 

✓ ārstniecības riska fonda iemaksa 10 862 EUR 

✓ iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 091 490 EUR 

✓ VSAOI 2 220 158 EUR 

✓ pievienotās vērtības nodoklis 128 065 EUR 

✓ dabas resursu nodoklis 1 670 EUR 

✓ nekustamā īpašuma nodoklis 1 737 EUR 

✓ uzņēmējdarbības riska nodeva 2 110 EUR 

✓ uzņēmējdarbības ienākuma nodoklis 379 EUR 

Informācija par saņemto valsts vai 

pašvaldības budžeta finansējumu:  

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējums 2019.gadā sadalās 

sekojoši: 

✓ stacionāriem pakalpojumiem: 9 573 409 EUR 

✓ ambulatoriem pakalpojumiem: 10 089 861 EUR 

✓ no valsts asins donoru centra: 87 974 EUR 

✓ rezidentu un studentu apmācība: 238 011 EUR 

Juridiskā adrese Brīvības bulvāris 6, Jelgava, LV-3002 

Kapitāla daļu turētājs Jelgavas pilsētas dome 

Komercdarbības veids Veselības aprūpe 

Valde Valdes loceklis Andris Ķipurs 

Kapitālsabiedrības vēsture 

Jelgavas pilsētas slimnīcai ir nepilnu 200 gadu vēsture. Jelgavas pilsētas slimnīcas aizsākums ir 

1824.gadā, kad Driksas upes tuvumā, bijušajā hercoga staļļu ēkā atklāja tā laika pirmo slimnīcu Jelgavā - 

Sabiedriskās aizgādības kolēģijas slimnīcu. 1919.gadā pilsētas slimnīcā bija 250 gultas un strādāja 7 ārsti. 

1921.gadā ēkas bija kļuvušas nepiemērotas slimnīcas vajadzībām, un to pārvietoja uz Paula ielu 16 (vēlāk 

Slimnīcas iela 16 un Pulkveža Kalpaka iela 18).  

1935. gada 3.decembrī lika pamatakmeni slimnīcas jaunbūvei, nu jau bijušajam (2000.g.) Jelgavas 

pilsētas slimnīcas filiāles centrālajam korpusam. Slimnīca sāka darbu pakāpeniski no 1936.gada oktobra, 

bet 1937.gada 30.maijā jauno ēku pilnībā nodeva lietošanā kā vienu no modernākajām slimnīcām valstī.  

1938.gadā slimnīcā ārstējās vairāk nekā 2 000 slimnieku ar 48 876 gultu dienām. Tā kā kādu laiku 

centrālajā korpusā bija kara hospitālis, slimnīca izvietojās pārējās ēkās, kā arī Viestura ielā 15 ; tur 

galvenokārt ārstējās tīfa slimnieki.  

1948.gadā apvienoja poliklīniku ar slimnīcu un ārsti strādāja pēc 3 posmu sistēmas: pieņēma poliklīnikā, 

veica mājas vizītes un strādāja slimnīcā. Pēc 1960.gada šo sistēmu likvidēja un ārsti strādāja pēc kārtas 
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stacionārā trīs mēnešus. Tikai nodaļās strādāja vadītājs un viens ārsts. 

1968.gadā slimnīcā bija 350 gultas, ārstējās 11 312 slimnieki, gultu dienas – 112 902. Slimnīca bija 

pārpildīta. Vietu trūkuma dēļ katru gadu bija ap 250 – 300 hospitalizācijas atteikumu. Tāpēc tika plānota 

jauna slimnīca – pretējā ielas pusē. Taču slimnīcu uzcēla Pārlielupē, Brīvības bulvārī 6. Līdz ar to slimnīca 

tika sadalīta divās daļās: jaunā jeb 1.slimnīca (centrālā), ar 310 gultām un vecā - 2. pilsētas slimnīca ar 

310 gultām. Kopējais gultu skaits abās slimnīcās – 620 gultas.  

1987.gadā 2. pilsētas slimnīcu apvienojot ar 1. jeb jauno pilsētas un rajona slimnīcu, tā kļuva par centrālās 

slimnīcas filiāli. No 2000.gada maija slimnīca, ja neskaita patoloģijas nodaļu, atrodas tikai telpās Brīvības 

bulvārī 6. 

2013.gadā ERAF projekta realizācijas rezultātā tika uzbūvēts jauns slimnīcas D korpuss. Jaunā korpusa 

telpās 1.stāvā  atrodas Patanatomijas nodaļa un morgs, savukārt 2.stāvā tika izveidota ambulatoras 

pieņemšanas nodaļa un dienas stacionārs. 

Stratēģiskie mērķi, misija, vīzija un vērtības. 

Virsmērķis 

SIA “JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA” virsmērķis ir nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes 

pakalpojumu sniegšanu Zemgales reģiona iedzīvotājiem. Uzlabot reģiona iedzīvotāju veselības stāvokli 

un mazināt priekšlaicīgas nāves gadījumu skaitu.  

Mērķa sasniegšanai izvirzītie apakšmērķi ir: 

- uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību; 

- samazināt saslimstību ar neinfekcijas slimībām; 

- turpināt veikt infrastruktūras sakārtošanu, attīstību un aprīkojuma modernizāciju; 

- uzlabot pakalpojumu finansiālo pieejamību, veicot kapitālsabiedrības ekonomiskās efektivitātes 

paaugstināšanu un racionālo resursu izmantošanu;  

- attīstīt esošos un ieviest jaunus pakalpojumus. 

Misija 

Kapitālsabiedrības misija ir visiem iedzīvotājiem vienlīdzīgas pieejas kvalitatīviem veselības aprūpes 

pakalpojumiem nodrošināšana, tādējādi nodrošinot iespējami ātrāku izveseļošanos un darba spēju 

atjaunošanu. 

Vīzija 

SIA “JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA” ir moderna, augsti attīstītām tehnoloģijām aprīkota 

ārstniecības iestāde, kura piedāvā kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus Zemgales reģionā. Mēs 

vēlamies kļūt par valsts nozīmes slimnīcu, kurā veselības aprūpi nodrošina augsti kvalificēts, ar savu 

darbu apmierināts ārstniecības personāls, strādājot sakārtotā un konkurētspējīgā darba vidē. 

Pamatvērtības  

Kapitālsabiedrība savā darbībā balstās uz šādām kopīgām vērtībām:  

Godprātīgums – Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem tiek nodrošināta dokumentu caurskatāmība 

un pieejamība, kas attiecas uz visu  publiski pieejamo informāciju. 

Pieejamība – Mēs strādājam priekš mūsu klientiem, mēs izturamies pret mūsu klientiem un viņu ģimenēm 

ar līdzjūtību un cieņu, mēs strādājam, lai saņemtu viņu uzticību. 

Kvalitāte – Mēs tiecamies pilnveidot savu kompetenci un profesionalitāti veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanā, lai efektīvāk izmantotu pieejamos resursus pacientu labā. Slimnīcā ieviesta kvalitātes vadības 

sistēma, kuras izpildē iesaistīti gan darbinieki, gan pacienti.  

Attīstība – Mēs atbalstām darbinieku profesionālo attīstību, nodrošinot viņiem atbilstošas mācību un 

izaugsmes iespējas, kas ceļ darbinieku profesionalitāti. Mēs cenšamies izmantot praksē jaunākās 

tehnoloģijas, metodes un aprīkojumu.  

Sadarbība – mēs sadarbojamies, lai palīdzētu atrast mūsu klientiem labāko risinājumu. Abpusēji 

produktīva, lietderīga un mērķtiecīga sadarbība ir veiksmes atslēga. 
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Darbības veids 

SIA “JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA” ir viena no reģionālajām daudzprofilu slimnīcām. Slimnīcas 

pamatdarbība ir veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana saskaņā ar Ārstniecības likumu un citiem 

normatīvajiem aktiem, kas regulē medicīniskās un veselības veicināšanas pakalpojumu sniegšanu Latvijā. 

Kapitālsabiedrībā ir pieejami gan valsts apmaksāto ārstniecisko pakalpojumu saņemšana, gan 

medicīniskie pakalpojumi, kurus neapmaksā valsts – proti, maksas pakalpojumi.  

Slimnīcas struktūra: 

SIA “JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA” struktūras shēmu skatīt 1.pielikumā, tās sastāvā ir: 

▪ Administratīvā daļa; 

▪ Saimniecības daļa; 

▪ Ārstniecības daļa. 

Ārstniecības daļa ir liels, komplicēts mehānisms, kur katrai tā sastāvdaļai ir liela nozīme. Ārstniecības 

daļa sastāv no: 

Uzņemšanas nodaļa (4 observācijas gultas). 

Stacionārā nodaļa: 

- Neiroloģijas nodaļa, 

- Bērnu nodaļa, 

- Dzemdību-ginekoloģijas nodaļa, 

- Iekšķīgo slimību nodaļa, 

- Traumatoloģijas nodaļa, 

- Ķirurģijas nodaļa (ar uroloģijas un LOR gultām), 

- Intensīvas terapijas nodaļa. 

Ambulatora daļa: 

- Speciālistu ambulatoras pieņemšanas nodaļa, 

- Dienas stacionārs, 

- Zobārstniecības kabinets, 

- Fizikālas medicīnas nodaļa. 

Diagnostikas daļa: 

- Staru diagnostikas nodaļa, 

- Endoskopijas kabinets, 

- Funkcionālās diagnostikas kabinets. 

Operāciju bloks (4 zāles). 

Asins sagatavošanas nodaļa (t.sk. asins kabinets). 

Pataloģijas anatomijas nodaļa: 

- Morgs 

- Histoloģijas laboratorija 

Darbības virzieni 

Kapitālsabiedrības īstenotie darbības virzieni: 

1. stacionārā neatliekamā medicīniskā palīdzība; 

2. sekundārā neatliekamā medicīniskā palīdzība un pacientu observācija uzņemšanas nodaļā; 

3. sekundārā ambulatorā medicīniskā palīdzība - speciālistu konsultācijas un dienas stacionārs; 

4. diagnostisko pakalpojumu sniegšana: 

5. morga un histoloģijas laboratorijas pakalpojumi; 

6. maksas medicīnisko pakalpojumu sniegšana; 

7. nekustamā īpašuma iznomāšana; 
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Esošās situācijas apraksts 

Stacionārā neatliekamā medicīniskā palīdzība  

Jelgavas pilsētas slimnīcas stacionārā ir 7 nodaļas un 229 stacionāras gultas: 

nodaļas gultu skaits 

Neiroloģijas nodaļa, 30 

Bērnu nodaļa, 15 

Dzemdību-ginekoloģijas nodaļa, 32 

Iekšķīgo slimību nodaļa, 60 

Traumatoloģijas nodaļa, 37 

Ķirurģijas nodaļa (ar uroloģijas un LOR gultām) 49 

Intensīvas terapijas nodaļa. 6 

 

  2015 2016 1017 2018 2019 

Stacionārā ārstētie pacienti 13 019 13 837 13 051 12 552 12 139 

Vidējais gultu dienu skaits uz 1 pacienti 5,73 5,63 5,55 5,57 5,65 

Letalitāte, % 5,00 4,89 4,93 6,11 5,87 

Jaundzimušo skaits 1042 1096 1019 927 965 

Operāciju skaits 3099 3228 2992 2636 2750 

- 2017.gadā redzams stacionārā ārstēto pacientu skaita straujš kritums, kas skaidrojams ar to, ka 2017.gadā 

augustā tika uzsākts kārtējais  ERAF projekts – C korpusa pārbūve, projekts tika nodots ekspluatācija 

2019.gada jūnijā. 

- Vidējais gultu dienu skaits uz 1 pacientu 2019.gadā ir 5.65 dienas, tas ir viens no labākajiem rezultātiem 

starp reģionālajam daudzprofilu slimnīcām. Vidējais ārstēšanās ilgums Valstī sastāda 8.3 dienas. 

- Stacionārā ārstēto pacientu letalitāte 2017.gadā ir 4,93%, šīs radītājs stabils un gandrīz nemainīga. 

Salīdzinot ar 2019.gada radītāju, tas ir pieaudzis, kas izskaidrojams ar pacientu vecuma struktūras 

izmaiņām (vairāk gados veci pacienti), sliktāka hronisko slimību ārstēšana ambulatorā posmā, pacientu 

nesavlaicīga griešanās pēc palīdzības dažādu iemeslu dēļ, smagākas un kombinētas patoloģijas, kas prasa 

ilgāku ārstēšanas laiku, kā arī pacientu stacionēšana „pēdējā brīdī”, kad vairs nav iespējams novērst letālu 

iznākumu.  

- Vislielākais jaundzimušo skaits pēdējo piecu gadu laikā bija 2016.gadā. Jaundzimušo skaits 2019.gadā 

– 965 jaundzimušie, tas ir saistīts ar 2017.gadā slimnīcā uzsākto ERAF projektu, kurā ietvaros tiks 

pārbūvēts slimnīcas C korpuss. Ņemot vērā, ka tuvu atrodas Dobeles un Rīgas slimnīcas, bet dzemdību 

skaits ir stabils, var secināt, ka Jelgavas pilsētas slimnīcas dzemdību nodaļas darbs ir augsti novērtēts 

iedzīvotāju vidu un pozitīva tendence saglabāsies turpmākajos gados. 

- Stacionārā veikto operāciju skaitam pēdējo piecu gadu perioda ir tendence samazināties, tas 

izskaidrojams ar dienas stacionārā veikto operāciju  skaitu palielinājumu. 2013.gadā ERAF projekta 

rezultātā Slimnīcas dienas stacionārā tika atvērtas divas operāciju zāles. 
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1.attēls  

 

Gandrīz puse no kopēja pacientu skaita ir pacienti virs 60 gadiem. Ar šo radītāju var izskaidrot letalitātes 

pieaugumu. 

Sekundārā neatliekamā medicīniskā palīdzība un pacientu observācija 

Jelgavas slimnīcas uzņemšanas nodaļa sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību visu diennakti. 

Neatliekamo palīdzību pastāvīgi nodrošina neirologs, internists, ķirurgs, pediatrs, ginekologs – dzemdību 

speciālists, traumatologs un anesteziologs-reanimatologs.  

Kopš 2012.gada slimnīcā ir pieejamās 4 observācijas gultas (OG), kuras tiek izmantotas gadījumā, kad 

pacientu nav nepieciešams stacionēt, bet tomēr nepieciešams kādu laiku novērot. OG pacientu skaits ar 

katru gadu paliek lielāks. 

 2015 2016 1017 2018 2019 

OG pacienti 1 821 1 549 2 335 2 572 2 910 

Sekundārā ambulatorā medicīniskā palīdzība un dienas stacionārs (DS) 

2012.gadā Jelgavas slimnīca tika realizēts ERAF projekts, projekta rezultātā tika nodota ekspluatācija 

jaunā, mūsdienīga ambulatora nodaļa un dienas stacionārs. 

Jelgavas slimnīcā tiek nodrošināta ārstu – speciālistu, ģimenes ārstu un dežūrārstu ambulatora 

pieņemšana. 

  2015 2016 1017 2018 2019 

Ambulatoro apmeklējumu skaits 31680 30867 33034 32830 32830 

Ambulatoro un DS operāciju skaits 6 888 3 865 4 843 4 057 4 464 

DS pacientu skaits 725 757 856 727 727 

Slimnīcā tiek nodrošināta dienas stacionāra darbība – 4 gultas.  

Diagnostika 

Jelgavas slimnīcā tiek veikti diagnostiskie izmeklējumi: 

- Rentgens (Rtg); 

- Kompjūtertomogrāfija (CT); 

- Ultrosonogrāfija (US); 

- Funkcionāla diagnostika (US); 

- Endoskopija. 
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2.attēls  

 

Diagnostiskie izmeklējumi tiek sniegti gan stacionārā gan ambulatori ārstētiem pacientiem. 

Pēc statistikas datiem ir redzams, ka: 

Morga un histoloģijas laboratorijas pakalpojumi 

2012.gadā Jelgavas pilsētas slimnīcā tika realizēts ERAF projekts, projekta rezultātā tika nodota 

ekspluatācija jaunā, mūsdienīga ēkā. Ēkas pirmajā stāvā atrodas morga telpas, t.sk. līķu uzglabāšanas 

telpas, histoloģiskā laboratorija, divas sekciju zāles  un valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs. 

Slimnīcas patanatomijas nodaļa sniedz pakalpojumus visa reģiona iedzīvotājiem.  
 

Nekustamā īpašuma iznomāšana 

Slimnīcas nekustamo īpašumu iznomāšanas procesu nosaka „Nekustamā īpašuma iznomāšanas kārtība”, 

kura tika izstrādāta saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 64 .panta  pirmo daļu. 

Slimnīcas iznomātās telpas atbilstoši to atrašanās vietai tiek sadalītas sekojoši:  

- Slimnīcas ēka (A, B un C korpuss);  

- Ambulatoras pieņemšanās ēka (D korpuss); 

- Saimniecības ēka; 

- Caurlaižu ēkas; 

- Angāri. 

Slimnīca nomas maksu par telpu iznomāšanu nosaka atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un 

plānotajām komunālo pakalpojumu izmaksām un atkritumu izvešanu.   

Vides faktoru analīze 
Pēdējo gadu laikā Jelgavas pilsētas slimnīca atrodas būtiskā pārmaiņu fāzē, ko nosaka gan ārējie, gan 

iekšējie faktori. Slimnīcai ir jārada jauns fokusēts redzējums par iestādes nākotni Latvijas veselības 

aprūpes sistēmā. 

Iekšējie faktori  

Kapitālsabiedrības iekšējā vide ir mikrovide, kurā notiek uzņēmuma lēmumu pieņemšana. Iekšējo vidi 

veido tādi faktori, kurus Kapitālsabiedrības vadītājs var ietekmēt vai mainīt: 

- Darbinieku struktūra; 

- Tehnoloģijas (iekārtu izmantošana, informācijas sistēmas). 

- Projektu realizācija 

Darbinieku struktūra 

Kapitālsabiedrības vidējais nodarbināto skaits 2019.gadā ir 492 strādājošie, kas par 65 

strādājošiem jeb 15% vairāk nekā 2018.gadā. No kopējo darbinieku skaita 107 ir ārsti, 173 

28,47

27,59

26,33

24,65

20,85

9,42

9,74

9,51

8,86

10,59

8,10

8,89

7,96

6,98

7,70

10,08

12,62

11,61

11,28

13,36

3,07

3,14

2,87

3,03

2,76

2015

2016

2017

2018

2019

Diagnostisko izmeklējumu skaits, tukstošos 

Rtg CT US Funkcionāla diagnostika Endiskopija



SIA “JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA” vidēja termiņa darbības stratēģija 2020.-2023. gadam 11 
 

vidējais medicīnas personāls, 50 jaunākais medicīnas personāls un 162 pārējie darbinieki un 

administrācija. 

3.attēls  

 

Slodžu lielāko daļu veido ārstniecības un pacientu aprūpes personāls, pārējais personāls un administrācija 

2019.gada sastāda 34%. 
4.attēls  

Darbinieku vecuma struktūra (%) 

 

Neskatoties uz vispārējām tendencēm iedzīvotāju novecošanās ziņā valstī kopumā, Jelgavas pilsētas 

slimnīcas dati liecina par jauno darbinieku skaita palielinājumu. Palielinājās darbinieku skaits vecuma 

grupā no 18 līdz 39 gadiem un samazinājās darbinieku skaits vecuma grupā 60 gadi un vairāk. Vecuma 

grupā no 40 līdz 59 gadiem ir neliela tendence uz palielināties. 

Darba algu fonds 2019.gadā sastādīja 74% no valsts finansētā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas 

apjoma. 

Kopš 2011.gada Slimnīca sadarbojas ar RSU un LU par medicīnas fakultātēs speciālistu sagatavošanu. 

Rezidentu apmācība notiek tādās specialitātes kā ķirurgs, anesteziologs – reanimatologs, 

radiologs/diagnosts, internists, fizikālas medicīnas un rehabilitācijas ārsts, neirologs, pediatrs un ģimenes 

medicīna. 

Tehnoloģijas 

Informācijas sistēmas 

Lai nodrošinātu slimnīcas infrastruktūras funkcionēšanu, datu apmaiņa notiek ar e-veselības sistēmas 

starpniecību un slimnīcā lietoto Ārsta Biroju un Datamed sistēmu.  
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Slimnīca savas darbības nodrošināšanai izmanto vairākas informāciju sistēmas: 

IS nosaukums Funkcijas IS resursu īpašnieks 

Ārsta Birojs Ārstniecības procesa uzskaite Statistika, Administrācija 

Horizon Grāmatvedības uzskaite Grāmatvedība 

Diktofona centrs Balss ierakstu sistēma un dokumentu 

veidošana 

Diktofona centrs 

Rentgenu bildes Rentgenu bildes glabāšana  Diagnostiskās radioloģijas nodaļa 

Iekārtu izmantošana 

Slimnīca katru gadu nodrošina ieguldījumus pamatlīdzekļu iegādē, kā arī veic infrastruktūras 

uzlabojumus. Regulāri notiek medicīniskā aprīkojuma un ķirurģisko instrumentu klāsta atjaunošana, vides 

uzlabojumi klientu aprūpes nodaļu palātās.  

Projektu realizācija 

Kapitālsabiedrība piesaista un realizē investīciju projektus. Kopš 2005.gada Jelgavas slimnīcā 

tika realizēti vairāki projekti, tai skaitā 5 projekti ar ERAF līdzfinansējumu: 

Nr. 

p.k. 

Projekta/programmas/iepirku

ma nosaukums 
periods Mērķis 

Finansēšanas avots un 

summa EUR 

1 

Primārās veselības aprūpes 

ambulatorās daļas 

pilnveidošana SIA 

“JELGAVAS PILSĒTAS 

SLIMNĪCA” 

2005 

remontdarbu veikšana 

ambulatoras pieņemšanas 

un grūtnieču aprūpes 

kabinetos; 

aparatūras iegāde; 

Pašvaldība - 129 054.09; 

2 Bērnu nodaļas renovācija 2005 
Bērnu nodaļas telpu 

renovācija 
Pašvaldība - 85 281.24; 

3 Operācijas bloka renovācija 2006 
Operācijas bloka 

renovācija 

Pašvaldība - 355 718.00; 

Viduslatvijas slimokase 

- 56 915; 

4 

Neatliekamās palīdzības 

sniegšanas efektivitātes 

paaugstināšana Jelgavas 

pilsētas slimnīcā. 

Nr.VPD1/ERAF/CFLA/04/N

P/1.4.2/000006/006. 

2006 

Būvdarbi uzņemšanas 

nodaļā; 

Medicīnas aparatūras 

iegāde. 

81 551.61 t.sk.:  

ERAF 80% - 65 241.29; 

Pašvaldība 20% - 16 

310.32; 

5 
Sterilizācijas telpu 

renovācija 
2007 

Sterilizācijas telpu 

renovācija; 

Sterilizācijas aprīkojuma 

iegāde. 

Pašvaldība - 327 261.00 

; 

6 

Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības pieejamības un 

infrastruktūras uzlabošana 

SIA “JELGAVAS 

PILSĒTAS SLIMNĪCA” 

Nr.VPD1/ERAF/CFLA/07/N

P/1.4.2/000008/008. 

2007-

2008 

Jumta izbūve  

Logu nomaiņa 

876 990 t.sk.: 

ERAF - 533 577; 

Valsts - 177 859; 

Pašvaldība - 156 305; 

JPS - 9 249; 

7 

Slimnīcas ēkas un 

saimniecības korpusa 

siltināšana 

2008 

Slimnīcas ēkas siltināšana  

Saimniecības korpusa 

siltināšana Pašvaldība - 469 547.70; 

8 Gaiteņa remonts 2008 Gaiteņa remonts 

9 Siltummezgla remonts 2008 Siltummezgla remonts 

10 
„Rezerves elektroapgāde ar 

dīzeļģeneratoru” 
2010 Dīzeļģeneratora iegāde Pašvaldība - 71 144.00; 

11 "Infrastruktūras uzlabošana 2010- Renovācijas darbi: 3 369 693.12 t.sk.:  
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un stacionārās veselības 

aprūpes attīstība Jelgavas 

pilsētas slimnīcā" 

Nr.3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/V

EC/001 

2012 - Neiroloģijas nodaļa; 

- Sterilizācijas nodaļa; 

- D korpuss. 

Medicīnas tehnoloģiju 

iegāde. 

ERAF 85% - 2 864 

239.15; 

Valsts 13.21% - 455 

136.46; 

JPS 1.79% - 60 317.51. 

12 

Stacionārās veselības 

aprūpes infrastruktūras 

uzlabošana SIA 

“JELGAVAS PILSĒTAS 

SLIMNĪCA”, renovējot 

slimnīcas nodaļas 

3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/

007 

2011-

2013 

Renovācijas darbi (A 

korpuss) 

Renovācijas darbi (B 

korpuss) 

2 042 622.88 t.sk.:  

ERAF 84.21% - 1 720 

092.74; 

Valsts 5.79% - 118 

267.87; 

JPS 10% - 204 262.28. 

13 
Digitālā rentgena un 

datortomogrāfa iegāde 
2014 Datortomogrāfa iegāde Pašvaldība - 71 144.00; 

14 

„Veselības aprūpes 

infrastruktūras attīstība SIA 

„Jelgavas pilsētas slimnīca”, 

pārbūvējot C korpusu”, 

9.3.2.0/17/I/005 

2017-

2019 

Pārbūves darbi (C 

korpuss) 

2 146 616.00 t.sk.:  

ERAF 85% - 

1 824 623.60; 

Valsts 9% - 193 195.44; 

JPS 6% - 128 796.96. 

Ārējie faktori 

Iekšējo vidi veido tādi faktori, kuri var ietekmēt kapitālsabiedrības darbību, bet kurus kapitālsabiedrība 

nevar ietekmēt. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana notiek mijiedarbībā ar ārējiem faktoriem. 

Nevienam citam pakalpojumam vai precei tirgū nav tik cieši saistība ar valsts ekonomisko, sociālo un 

pārējo vides faktoru pārmaiņām, kas pašas par sevi ir saslimstību veicinošais faktors. 

Ārējo vidi ietekmējošie faktori: 

Faktora 

nosaukums 
Faktora saturs Ietekme uz SIA “JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA” 

Ekonomiskie 

faktori 

Bezdarbs 

Bezdarba līmenis valstī kopš 2015.gada samazinājies par, 3,6%. 

Neskatoties uz to, ka Zemgales reģionā šīs radītājs ir lielāks – 4,5%, 

bezdarba līmenis reģionā paliek augstāks. 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Bezdarba līmenis 

Latvijā % 
9.9 9,6 8,7 7,4 6,3 

Bezdarba līmenis 

Zemgales reģionā % 
11.2 12.0 9.3 8,1 6,7 

 

Dzīves 

līmenis 

Par iedzīvotāju dzīves līmeni reģionā var spriest pēc 

kapitālsabiedrības nesamaksātajām pacientu iemaksām. 

Kapitālsabiedrībai ir reģionālas slimnīcas statuss un viņas 

pamatprofils ir stacionāra palīdzība. Pacientu iemaksa stacionāra 

sākas no 10 eiro dienā un vidējais gultu dienu skaits uz 1 pacientu ir 

5.65 dienas. Bieži pacientiem nav iespēja samaksāt pacientu iemaksu 

un stacionārā tiek slēgta vienošanās par veselības aprūpes 

pakalpojuma un pacientu iemaksas termiņiem. Kopš 2009.gada 

kapitālsabiedrība sadarbojas ar Lindorff of Latvijas filiāle par parādu 

piedziņu no debitoriem. Pacientu iemaksas parādi 2019 gadā sastādīja 

60 380,00 EUR. Kopēja pacientu iemaksas pārada summa uz 

31.12.2019. sastādīja 356 655 EUR 

Sociālie, un 

demogrāfiski

e faktori 

Cilvēku 

kapitāls 

Ņemot vērā zemo atalgojumu veselības nozarē, pārāk maz jauniešu 

izvēlas studēt medicīnu, vai arī pēc studijām izbrauc uz citām valstīm.   

Demogrāfija 

Iedzīvotāju skaita samazināšanās pēc būtības ietekmē pakalpojuma 

sniegšanu. Uzsvaru šobrīd liek uz ambulatorās aprūpes un dienas 

stacionāra plašāku izmantošanu slimnīcās. Stacionāras gultas tik 
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samazinātas vai vispār tiek likvidētas, līdz ar to  stacionāro palīdzību 

nodrošina pārsvara reģionālas slimnīcas. 

Tiesiskie 

faktori 

Tiesvedības 

procesi 

2013.gadā tika izveidots Ārstniecības riska fonds,  no kura pieprasa 

atlīdzību par pacienta dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā 

arī atlīdzību par ārstniecības izdevumiem. 

Politiskie 

faktori 
Politika 

Slimnīca pakļauta gan Veselības ministrijai, gan Nacionālam 

veselības dienestam, gan Jelgavas pilsētas pašvaldībai. Mainoties 

valdībai, pašvaldību sastāviem, ES nostādnēm, var mainīties 

likumdošana, finansējums vai citas prasības. 

Tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts 

Jelgavas pilsētas slimnīca ir vienīga reģionāla daudzprofilu slimnīca reģionā, kas spēj un ir tiesīga sniegt 

attiecīgos pakalpojumus.  

Klienti 

Saskaņā ar pamatdarbību, kapitālsabiedrības mērķgrupas ir: 

- Iedzīvotāji, kuri griežas slimnīcā pēc stacionāras palīdzības; 

- Iedzīvotāji, kuri griežas slimnīcā pēc ambulatoras palīdzības (t.sk. DS); 

- Iedzīvotāji, kuri izmanto Patanatomijas nodaļas pakalpojumus. 

Ar pamatdarbību nesaistīto pakalpojumu sniegšanā, kapitālsabiedrības mērķgrupas ir: 

- Uzņēmumi, kuri īre telpas Jelgavas slimnīcas teritorijā; 

- Iedzīvotāji, kuri izmanto pārējos ar medicīnas pakalpojumiem nesaistītus pakalpojumus (t.sk. 

medicīnisko atkritumu utilizācijas, darbinieku ēdināšana, maksas palātas, transporta 

pakalpojumi un tml.) 

Konkurenti  

Plašākā mērogā konkurentus var identificēt un vērtēt pēc sniegtajiem pakalpojumiem: 

Pakalpojumu veids Konkurenti 

Stacionāras palīdzības 

sniegšana 

No tuvākajām ārstniecības iestādēm, šo pakalpojumu sniedz Rīgas slimnīcas. 

Spriežot pēc tā, ka pēdējo gadu laikā Jelgavas slimnīcā gultu noslogojums 

sastāda ap 80%, Rīgas slimnīcas drīzāk tiek uzskatītas par sadarbības 

partneriem, nevis konkurentiem. 

Sekundāras ambulatoras 

palīdzības sniegšana un 

ārstnieciskie maksas 

pakalpojumi 

Jelgavā ambulatorus pakalpojumus sniedz SIA” Jelgavas poliklīnika”, SIA 

“Zemgales veselības centrs”, SIA “Medicīnas sabiedrība ”Optima 1”” un 

vairākas ārstu prakses. Izanalizējot Jelgavas pilsētas slimnīcas ambulatoro 

pakalpojumu sniegšanas intensitāti var redzēt, ka pieprasījums pēc šiem 

pakalpojumiem ir lielāks nekā slimnīca var pašlaik nodrošināt. Tomēr 

slimnīcai ir iespējas un resursi palielināt ambulatoro pakalpojumu skaitu. 

2012.gadā Slimnīcā tika realizēts ERAF projekts, kura ietvaros arī tika 

uzcelta jauna ambulatorās pieņemšanas ēka. 2017.gadā tika noņemts 

ierobežojums gūt ienākumus no projekta vai tā rezultātiem, līdz ar to 

paradījās  iespēja pieaicināt speciālistus sniegt medicīniskus pakalpojumus 

slimnīca, noslēdzot ar katru   telpu nomas līgumu.  

Patanatomijas nodaļas 

pakalpojumi 

Jāsecina, ka šajā pakalpojumu veidā tiešo konkurentu vietējā mērogā 

uzņēmumam nav.  

Morga pakalpojumus Jelgavas pilsētā un novadā pilnībā nodrošina Jelgavas 

pilsētas slimnīca. Histoloģijas laboratorijas pakalpojumi tiek sniegti visā 

Zemgales reģionā.   

Pārējie ar pamatdarbību 

nesaistītie pakalpojumi 

Tādu pakalpojumu īpatsvars nav būtisks un sastāda tikai 0.74% no 

apgrozījuma. 

Jelgavas pilsētas slimnīcai jāturpina strādāt tā, lai paturētu esošos klientus un paplašinātu klientu skaitu, 

tas nozīmē, ka nopietni jāstrādā pie slimnīcas publiskā tēla un sabiedriskās domas veidošanas. Ļoti svarīgi, 

kāda ir slimnīcas pakalpojumu reputācija iedzīvotāju vidū.  
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SVID analīze 
Stiprās puses Vājās puses 

▪ Ilgstoša pieredze veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanas jomā; 

▪ Visi ārsti sertificēti savā specialitātē; 

▪ Plašas, renovētas telpas, ēkā ar uzlabotu 

energoefektivitāti; 

▪ Darbinieki regulāri apmeklē kvalifikācijas 

paaugstināšanas kursus; 

▪ Stratēģiski izdevīgs novietojums, laba transporta 

infrastruktūra; 

▪ Modernas tehnoloģijas kapitālsabiedrības 

pakalpojumu nodrošināšanai; 

▪ Finansējuma trūkums; 

▪ Medicīnas speciālistu trūkums; 

▪ Nesamaksāta pacientu iemaksa; 

▪ Augstas medicīnisko pakalpojumu 

pašizmaksa; 

▪ Ārsti peļņas nolūkos strādā arī pie 

konkurentiem; 

 
 

Iespējas  Draudi 

▪ Jaunu ārstu (t.sk. rezidentus) un aprūpes 

personāla piesaiste, esošā personāla 

tālākizglītības turpināšana; 

▪ Ārējā finansējuma (t.sk. ES līdzekļi) piesaiste 

slimnīcas infrastruktūras sakārtošanai, personāla 

apmācībām, speciālistu atalgojumam; 

▪ Maksas pakalpojumu plašāka attīstība un 

mārketings; 

▪ E-veselības pakalpojumu tālāk attīstība; 

▪ Turpināt radīt un uzturēt labvēlīgas attiecības 

starp slimnīcu, tās partneriem un pacientiem. 

▪ Mainīga un neparedzama valsts veselības 

aprūpes pakalpojumu finansēšanas 

politika un kārtība; 

▪ Pakalpojuma finansējuma neatbilstība 

pašizmaksai; 

▪ Vispārējs kvalificēta darbaspēka trūkums 

veselības aprūpes jomās  

▪ Administratīvā sloga palielinājums valsts 

iestāžu veikto kontroļu kontekstā; 

▪ Līdzekļu trūkums turpmākam 

investīcijām; 

Nefinanšu, finanšu mērķi un darbības sasniedzamie rādītāji 

Kapitālsabiedrības mērķi un sasniedzamie rādītāji. 
Nr. 

p.k. 
Mērķis Uzdevums Sasniedzamie rādītāji 

Izpildes 

termiņš 

1. Jelgavas pilsētas 

slimnīcas virtuves 

bloka renovācija un 

tehnoloģisko iekārtu 

iegāde  

Pārbūves projekta un tehniskās 

dokumentācijas sagatavošana 

Virtuves bloka pārbūves 

būvprojekts. 

2020.g 

Pārbūves darbu veikšana 

slimnīcas virtuves blokā 

Akta par virtuves bloka 

pieņemšanu ekspluatācijā 

parakstīšana 

2020.g. 

2. Slimnīcas slēgta tipa 

aptiekas telpu izbūve 
Slimnīcas slēgta tipa aptiekas 

telpu izbūve 

Slimnīcas slēgta tipa 

aptiekas pārvietošana uz 

slimnīcas galveno ēku 

2020.g. 

3. Magnētiskās 

rezonanses iekārtas 

iegāde 

Magnētiskās rezonanses 
iekārtas iegāde 

Slimnīcas medicīnas 

tehnoloģiju modernizācija 

2021.g. 

4. Datortomogrāfijas 

iekārtas iegāde 

Datortomogrāfijas iekārtas 
iegāde 

Slimnīcas medicīnas 

tehnoloģiju modernizācija 

2021.g. 

5. E- veselības sistēmas 

ieviešana. 

E- veselības sistēmas 

ieviešana. 

(Saskaņā ar Jelgavas pilsētas 

attīstības programmas 2014-

2020 Investīciju plāna 

2.4.punktu) 

Darbs e- veselības 

sistēmā. 

2021.g. 

6. Palielināt 

infrastruktūras 

izmantošanas 

Nodrošināt maksimālo 

ambulatoras daļas 

noslogojumu; 

Rindu samazināšana. 

 

2022.g. 
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efektivitāti 

7. DRG modeļa efektīva 

piemērošana  

Izveidot štata vienību - 

kontrolārsts  
DRG fiksēta maksājuma 

palielināšana, kā rezultātā 

stacionāras veselības 

aprūpes finansējuma 

pieaugums. 

2022.g. 

8. Izdevumu 

samazināšana 

Medikamentu un medicīnas 

līdzekļu izlietojuma kontroles 

programma. 

Izdevumu kontroles un 

datu analīzes iespējas.  

2022.g. 

Kapitālsabiedrības finanšu mērķi 

Rādītāji 

Fakts Plāns  

2019.gads 2020.gads 2021.gads 2022.gads 2023.gads 

Apgrozījums, 

EUR 11 955 722 12 424 494 13 666 943 15 033 638 15 785 320 

Bruto peļņa, EUR 844 844 -657 538 18 871 610 110 577 239 

EBITDA, EUR 11 622 827 322 621 1 365 413 1 916 886 1 847 615 

EBIT, EUR 844 844 -657 538 18 871 610 110 577 239 

Peļņa vai 

zaudējumi, EUR 843 761 -657 870 17 871 609 110 576 239 

Pamatkapitāls, 

EUR 3 075 539 3 075 539 4 075 539 4 125 539 4 125 539 

Pašu kapitāls, 

EUR  8 061 973 7 404 103 7 421 966 8 081 076 8 657 315 

Kopējo saistību 

kopsumma, EUR  781 077 852 799 937 929 1 031 572 637 502 

Finanšu saistību 

kopsumma, EUR  0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Pašu kapitāla 

atdeve, ROE  10,47 -8,89 0,24 7,54 6,66 

Aktīvu atdeve, 

ROA  5,76 -4,84 0,13 4,45 4,10 

Kopējais 

likviditātes 

rādītājs  2,32 1,79 0,85 1,20 1,48 

Saistības pret 

pašu kapitālu 

attiecība  0,82 0,84 0,79 0,69 0,62 

Ilgtermiņa 

ieguldījumi 

(investīcijas)  10 917 871 11 811 777 11 462 946 11 143 652 10 853 022 

Finanšu radītāji 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins 

Posteņi 2019.gads 2020.gads 2021.gads 2022.gads 2023.gads 

 Neto apgrozījums 11 955 722 12 424 494 13 666 943 15 033 638 15 785 320 

 Pārdotās produkcijas 

ražošanas izmaksas -11 418 752 -13 174 962 -13 664 873 -14 348 116 -15 065 522 
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 Bruto peļņa vai 

zaudējumi 536 970 -750 468 2 071 685 521 719 797 

 Administrācijas 

izmaksas -332 570 -378 026 -396 927 -436 620 -458 451 

 Pārējie saimnieciskās 

darbības ieņēmumi 731 381 521 620 469 458 422 512 380 261 

 Pārējās saimnieciskās 

darbības izmaksas -90 937 -50 664 -55 730 -61 303 -64 369 

 Pārējie procentu 

ieņēmumi un tamlīdzīgi 

ieņēmumi 0 0 0 0 0 

 Peļņa vai zaudējumi 

pirms ārkārtas 

posteņiem un nodokļiem 844 844 -657 538 18 871 610 110 577 239 

 Peļņa vai zaudējumi 

pirms nodokļiem 844 844 -657 538 18 871 610 110 577 239 

 Uzņēmumu ienākuma 

nodoklis par pārskata 

gadu  -1 083 -332 -1 000 -1 000 -1 000 

 Pārskata gada peļņa 

vai zaudējumi 843 761 -657 870 17 871 609 110 576 239 

 

Bilance 

Bilances posteņi 

Uz 

31.12.2019. 

Uz 

31.12.2020. 

Uz 

31.12.2021. 

Uz 

31.12.2022. 

Uz 

31.12.2023. 

AKTĪVS 14 639 002 13 595 500 13 294 273 13 691 368 14 059 477 

 ILGTERMIŅA 

IEGULDĪJUMI 10 917 871 10 614 971 11 811 777 11 462 946 11 143 652 

 I Nemateriālie 

ieguldījumi 1 147 1 536 918 1 009 1 110 

 Citi nemateriālie 

ieguldījumi 1 147 1 536 918 1 009 1 110 

 II Pamatlīdzekļi 10 916 724 10 613 435 11 810 859 11 461 937 11 142 541 

 Zemes gabali, ēkas un 

būves un ilggadīgie 

stādījumi 8 605 447 8 312 288 9 394 655 8 924 922 8 478 676 

 Pārējie pamatlīdzekļi un 

inventārs 2 047 781 2 301 147 2 416 204 2 537 015 2 663 865 

 Pamatlīdzekļu izveidošana 

un nepabeigto celtniecības 

objektu izmaksas  253 449 0 0 0 0 

Avansa maksājumi par PL 10 047 0 0 0 0 

 APGROZĀMIE 

LĪDZEKĻI 3 721 131 2 980 529 1 482 496 2 228 422 2 915 826 

 I Krājumi 163 335 147 002 161 702 169 787 152 808 

 Izejvielas, pamatmateriāli 

un palīgmateriāli 163 335 147 002 161 702 169 787 152 808 

 Avansa maksājumi par 

precēm 
0 0 0 0 0 

 II Debitori 297 700 442 203 359 419 293 192 240 211 
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 Pircēju un pasūtītāju parādi 263 919 413 919 331 135 264 908 211 927 

 Citi debitori 28 284 28 284 28 284 28 284 28 284 

 Nākamo periodu izmaksas 5 497 0 0 0 0 

IV Nauda 3 260 096 2 391 324 961 375 1 765 443 2 522 807 

PASĪVS 14 639 002 13 595 499 13 294 272 13 691 368 14 059 477 

I PAŠU KAPITĀLS 8 061 973 7 404 103 7 421 966 8 081 076 8 657 315 

Akciju vai daļu kapitāls 

(pamatkapitāls) 3 075 539 3 075 539 4 075 539 4 125 539 4 125 539 

Ilgtermiņa ieguldījumu 

pārvērtēšanas rezerve 8 8 0 0 0 

Rezerves 4 142 665 4 986 426 3 328 556 3 346 427 3 955 537 

Nesadalītā peļņa: 843 761 -657 870 17 871 609 110 576 239 

II UZKRĀJUMI 0 0 0 0 0 

Citi uzkrājumi 0 0 0 0 0 

III KREDITORI 6 577 029 6 191 396 5 872 307 5 610 292 5 402 163 

Ilgtermiņa kreditori 4 976 516 4 527 100 4 122 626 3 758 599 3 430 974 

Nākamo periodu ieņēmumi 4 976 516 4 527 100 4 122 626 3 758 599 3 430 974 

Īstermiņa kreditori 1 600 513 1 664 296 1 749 681 1 851 694 1 971 188 

No pircējiem saņemtie 

avansi 1 700 1 500 1 500 1 500 1 500 

Parādi piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 120 298 126 313 138 944 152 839 168 122 

Nodokļi un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 319 568 351 525 386 677 425 345 467 880 

Pārējie kreditori 308 646 339 511 373 462 410 808 451 889 

Nākamo periodu ieņēmumi 449 416 404 474 364 027 327 624 294 862 

Uzkrātās saistības 400 885 440 974 485 071 533 578 586 936 

Naudas plūsmas plāns 

P 2019.gads 2020.gads 2021.gads 2022.gads 2023.gads 

I. PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA  

Ieņēmumi no preču 

pārdošanas un pakalpojumu 

sniegšanas 11 650 953 12 424 494 13 142 653 15 033 638 15 785 320 

Maksājumi piegādātājiem, 

darbiniekiem, pārējiem 

pamatdarbības izdevumiem -10 430 411 -12 515 010 -13 664 873 -14 430 566 -15 065 522 

Pārējie pamatdarbības 

ieņēmumi (+), izdevumi(-) 156 510 172 161 137 729 151 502 159 077 

Bruto pamatdarbības naudas 

plūsma 1 377 052 81 645 -384 491 754 573 878 874 

Izdevumi uzņēmuma 

ienākuma nodokļa 

maksājumiem -379 -417 -459 -504 -555 

Pamatdarbības naudas 

plūsma 1 376 673 81 228 -384 950 754 069 878 319 

II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA   
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Pamatlīdzekļu un 

nemateriālo ieguldījumu 

iegāde -535 521 -950 000 -1 045 000 -450 000 -620 955 

Ieguldīšanas darbības neto 

naudas plūsma -535 521 -950 000 -1 045 000 -450 000 -620 955 

III FINANSĒŠANAS 

DARBĪBAS NAUDAS 

PLŪSMA           

Ieņēmumi no akciju un 

obligāciju emisijas vai 

kapitāla līdzdalības daļu 

ieguldījumiem 0 0 0 0 0 

Saņemtās subsīdijas, 

dotācijas, dāvinājumi vai 

ziedojumi 560 982 0 0 500 000 500 000 

Finansēšanas darbības neto 

naudas plūsma 560982 0 0 500000 500000 

IV ĀRVALSTU VALŪTU 

KURSU SVĀRSTĪBU 

REZULTĀTS           

V NAUDAS UN TĀS 

EKVIVALENTU NETO 

PIEAUGUMS VAI 

SAMAZINĀJUMS 1 402 134 -868 772 -1 429 950 804 069 757 364 

VI NAUDAS UN TĀS 

EKVIVALENTU 

ATLIKUMS PĀRSKATA 

GADA SĀKUMĀ 1857962 3 260 096 2 391 324 961 375 1 765 443 

VII NAUDAS UN TĀS 

EKVIVALENTU 

ATLIKUMS PĀRSKATA 

GADA BEIGĀS 3 260 096 2 391 324 961 375 1 765 443 2 522 807 

Stratēģijā iekļauto rādītāju aprēķinu pamatojums:  

1. Stratēģijā iekļauti tikai tādi aprēķini, kas droši zināmi, un netiek balstīti uz optimistiskiem 

pieņēmumiem un kas nav uzņēmuma vadības kompetence.  
2. Līguma summa par stacionārajiem pakalpojumiem 2019.gadā bija 8 959 424 EUR, ko veidoja 

neatliekamie pakalpojumi 6 009 397 EUR un plānveida pakalpojumi 277 641 EUR, Fiksētu 

piemaksu par uzņemšanas nodaļas darbību 864 461 EUR un plānveida īslaicīgo ķirurģiju 49892 

EUR. Papildus kvotai NVD apmaksāja endoprotezēšanu 133 325 EUR, Insulta vienību 210 091 

EUR, pacientu iemaksu un līdzmaksājumu kompensācijas personām, kuras ir atbrīvotas no 

pacientu iemaksas 371 802 EUR. Atsevišķi no kvotas NVD veidoja un apmaksāja atsevišķus 

rēķinus par Dzemdību pakalpojumiem 655 812 EUR, hemodialīzi 9 700 EUR un trombolītiskajām 

manipulācijām 32 247 EUR apmērā. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu 2019.gada 

piešķirtais finanšu apjoms stacionārajiem pakalpojumiem pieaudzis par 23%. 

3. Ambulatorajiem pakalpojumiem 2019.gadā sastādīja 989 638 EUR. Arī par ambulatoro darbu 

papildus apmaksāja pacientu iemaksu un līdzmaksājumu kompensācijas 66 962 EUR un 

zobārstniecības pakalpojumus bērniem 33 261 EUR apmērā. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata 

periodu 2019.gada piešķirtais finanšu apjoms ambulatorajiem pakalpojumiem pieaudzis par 19%. 

4. Darba algu fonds 2019.gadā sastāda 74% no valsts finansētā veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanas apjoma.  

5. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu neto apgrozījums 2019.gadā palielinājies par 14.5 %, 

bet izmaksas palielinājušās par 13%. Attiecībā pret neto apgrozījumu kopējais izmaksu apjoms 

sastāda 97%, kas ir par 2% lielāks nekā iepriekšējā pārskata gadā. 

6. Kapitālsabiedrības absolūtās likviditātes rādītājs 2.35%. 2019. gadā realizācijas rentabilitātes 

rādītājs 4.5%, kas samazinājies par 0.2% salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu. Bruto peļņas 
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rentabilitātes rādītājs ir 7.1%. Bruto peļņas koeficients parāda pārdošanas apjomu un tiešo izmaksu 

attiecību, cik lielu peļņu dod katrs produkciju realizējot iegūtais eiro pēc apgrozījuma izmaksu 

segšanas.  

7. Kapitālsabiedrība 2019. gadu ir noslēgusi ar 843 761 EUR peļņu, kas ir par 387 618 EUR lielāka 

nekā 2018.gadā. 

Risku analīze 

Riski Riska cēlonis 

Varbūtība 

(reti, 

iespējams, 

gandrīz 

droši) 

Uzdevumi risku 

novēršanai/samazināšanai 

Operacionālie riski:  

• Personāla 

nepietiekamība 

 

Motivācijas trūkums, 

zems atalgojums 

nozarē. 

iespējams Atsevišķiem amatiem palielināt 

atalgojumu. 

• Personāla izdegšana  Pārslodzes, darbs 

vairākās vietās  

iespējams Palielināt atalgojumu. 

• Nepilnīga/neatbilstoša 

organizatoriskā 

struktūra  

Zema administratīvā 

kapacitāte  

reti Informācijas apmaiņa, sapulces. 

• Personāla atbildība par 

veicamo darbu un tā 

izpildes kvalitāti  

Pastiprinātas prasības 

darba veikšanā. 

Darbinieku 

negribēšana iegūt 

jaunas zināšanās 

kvalitatīvo darbu 

pildīšanai. 

iespējams Savlaicīga kontrole, darba 

sapulces, pārrunas, disciplinārie 

sodi. 

 

• Nepilnīga/neatbilstoša 

iekšējo normatīvo aktu 

izstrāde. 

Zema administratīvā 

kapacitāte.  

Iekšējo normatīvo aktu 

pielāgošana darba 

procesam.  

reti Izstrādāt prasībām atbilstošus 

iekšējus normatīvus aktus un 

atbilstoši tiem nodrošināt iekšējo 

procesu norisi. 

Finanšu riski:    

• Liels pacientu skaits, 

kuri nav spējīgi 

samaksāt par slimnīcas 

sniegtajiem 

medicīniskajiem 

pakalpojumiem 

Augsts bezdarba 

līmenis, zema 

iedzīvotāju 

maksātspēja. 

iespējams Pie pacienta izrakstīšanās 

izvērtēt katru gadījumu 

individuāli un nepieciešamības 

gadījumā sastādīt nomaksas 

grafiku. Turpināt sadarbību  ar 

Lindorff of Latvijas filiāle par 

parādu piedziņu no debitoriem. 

• Veselības aprūpes 

finansējuma apmērs 

Veselības aprūpes 

finansējuma īpatsvars 

no valsts IKP katru 

gadu būtiski nemainās  

gandrīz 

droši 

Valsts un nozares vadības rīcībā.  

• Augsta medicīnisko 

pakalpojumu 

pašizmaksa  

 

valsts apmaksa par 

sniegtajiem 

pakalpojumiem nav 

pietiekamā apjomā.  

Inflācijas pieaugums. 

gandrīz 

droši 

Medikamentu un materiālu 

aprites sistēmas ieviešana, 

palīdzes optimizēt medikamentu 

un zāļu izmantošanu slimnīcā, 

minimizējot to zudumu un 

nelietderīgu izmantošanu, kā arī 

izvērtēt medicīnisko 

pakalpojumu pašizmaksu un 

iegūt kvantitatīvus datus par zāļu 
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apriti slimnīcā. 

Reputācijas riski:    

• Negatīva sabiedrības 

viedokļa izveidošana 

par slimnīcu 

Pacientu un viņu 

piederīgo 

neapmierinātība un 

sūdzības 

iespējams Pacientu regulāra aptauja. Radīt 

un uzturēt labvēlīgas attiecības 

starp organizāciju, tās partneriem 

un pacientiem. Informēt 

sabiedrību par jaunumiem 

slimnīcā.  

Stratēģijas īstenošanas uzraudzības plāns 

Par stratēģijas ieviešanu un izpildi kapitālsabiedrībā ir atbildīga kapitālsabiedrības valde.  

Kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka stratēģijas plānošanas process ir nepārtraukts process, kas sastāv 

no četriem galvenajiem posmiem:  

1. plānošana;  

2. īstenošana;  

3. Rezultātu invertējums;  

4. Pilnveidošana.  

Sabiedrības turpmākā attīstība ir atkarīga no valdības lēmumiem veselības aizsardzības jomā un Veselības 

aprūpes sistēmas attīstības plāna turpmākiem gadiem, kurā pēc Veselības ministrijas ieskata jāstiprina 

primārā, sekundārā ambulatorā un dienas stacionāru veselības aprūpe. 

Stratēģijas īstenošanas posmā:  

Atbilstoši stratēģijas ietvaram, veic ikgadējā darbības plāna sagatavošanu, nosakot konkrētus mērķus. 

Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas uzdevumi tiek noteikti atbilstoši finansēšanas līgumiem. 

Valde apzina rezultātu sasniegšanai nepieciešamo resursu nodrošinājumu, rada kapitālsabiedrības iekšējās 

vides apstākļus stratēģisko mērķu sasniegšanai.  

Rezultātu invertējuma posmā:  

Slimnīcas darbības novērtēšanu atbilstoši tām uzdotajam uzdevumam, veic vienu reizi ceturksnī. Valde 

izvērtē noviržu cēloņus, to objektivitāti un pieņem lēmumu par turpmāko rīcību plāna izmaiņām, 

nepilnību novēršanai vai nepieciešamajām citām darbībām.  

Izvērtējot darbības rezultātus un finanšu rādītājus, valde var pieņemt lēmumu par slimnīcas personāla 

premēšanu.  

Pilnveidošanas posmā:  

Operatīvi aktualizē slimnīcas uzdevumus, kopējās stratēģijas ietvaros. Nodrošina iesniegto priekšlikumu 

analīzi un lēmumu pieņemšanu par darbības pilnveidošanu.  

Kapitālsabiedrības valde tradicionāli reizi gadā nodrošina darbinieku informēšanu sapulcēs par 

kapitālsabiedrības darbības stratēģijas nefinanšu un finanšu mērķiem, to izpildi un atbilstību plānotajam 

pārskata periodā. 

 

SIA “JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA” valdes loceklis A.Ķipurs 

 

Sagatavoja N.Reinholde 

Pielikums 
1. SIA “JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA” struktūras shēma.  
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1. Pielikums 

SIA “JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA” struktūras shēma 

 


