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Vispārīga informācija 
 

Sabiedrības nosaukums VSIA “Piejūras slimnīca” 

  

Juridiskā forma Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

  

Reģistrācijas numurs, vieta un datums  40003343729 
 

Juridiskā adrese Jūrmalas iela 2 
Liepāja, Latvija, LV-3401 

  

Valdes locekļi Artūrs Bērziņš, valdes priekšsēdētājs no 20.12.2019 

 Evija Siliņa, valdes locekle līdz 19.02.2020 

  

Galvenais grāmatvedis Ilga Egliena 
  
Dalībnieki Veselības ministrija, 100% kapitāla daļu 
  
Pamatdarbības veids Slimnīcu darbība (86.10 NACE 2.red.) 

 
  
Finanšu gads 2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris 
  

Revidenti Elita Stabiņa 
LR zvērināta revidente 
Sertifikāts Nr. 162 

SIA „I.F. Revīzija” 
Elizabetes iela 45/47, Rīga 
Latvija, LV – 1010 
Licence Nr.109 
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Vadības ziņojums 
 

1. Informācija par sabiedrības attīstību, darbības finansiālajiem rezultātiem un tās pašreizējo finansiālo stāvokli  
 
Sabiedrības darbība virzīta uz stratēģisko mērķi – saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju psihisko veselību, nodrošinot kvalitatīvu, 
efektīvu, uz pacientu vērstu psihiatrijas pakalpojumu sniegšanu Kurzemes reģiona iedzīvotājiem. 
 
2020.gadā Sabiedrība turpināja sniegt ambulatoros un stacionāros pakalpojumus iedzīvotāju garīgās veselības aprūpē. 
 
Pēc onkoloģiskās klīnikas slēgšanas 2019.gada 31.decembrī, slimnīcā turpina darboties stacionārs ar 95 gultām, ambulatorā nodaļa un 
dienas stacionārs ar 50 vietām pieaugušajiem un 10 vietām bērniem. 
 
2020.gadā stacionārā ārstēti 1064 pacienti ar kopējo gultu dienu skaitu 34347. Pārskata gadā vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā bija 
33.3 dienas, vidējais gultu noslogojums 98.8 %. 2020.gadā ārstēto ambulatoro pacientu skaits - 27333, tajā skaitā dienas stacionāra 
apmeklējumu skaits – 16853 dienas. 
 
Sabiedrības ienākumus 2020.gadā veidoja samaksa par valsts apmaksāto stacionāro un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu iedzīvotājiem saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar Nacionālo veselības dienestu un Sabiedrības sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem atbilstoši apstiprinātajām maksas pakalpojumu cenām un citiem ienākumiem.  
 
Neto apgrozījums 2020.gadā bija 4154.9 tūkstoši EUR, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, samazinājies par 988.4 tūkstošiem EUR vai 
par 19.2 %.  
Kopējie ieņēmumi 2020.gadā bija 4469.4 tūkstoši EUR, par 895.3 tūkstošiem EUR vai 16.7 % mazāki kā 2019.gadā.  
Kopējie izdevumi pārskata gadā 4430.5 tūkstoši EUR, par 17.4 % mazāki kā iepriekšējā pārskata gadā. 
 
2020.gadu Sabiedrība noslēgusi ar pozitīvu bruto peļņu – 281.4 tūkstoši EUR. 
 
Pārskata gada saimnieciskās darbības rezultāts ir pozitīva neto peļņa - 38 974 EUR.  
 
Sabiedrības aktīvi 2020.gadā ir 9910.2 tūkstoši EUR, un salīdzinot ar 2019.gadu, samazinājušies par 497.7 tūkstošiem EUR vai 4.8 %.  
 
Ilgtermiņa ieguldījumu apjoms 2020.gada 31.decembrī ir 9150.2 tūkstoši EUR un samazinājies par 181.3 tūkstošiem EUR vai 1.9 %.  
 
 Apgrozāmo līdzekļu apjoms – 760.1 tūkstotis EUR un samazinājies par 316.4 tūkstošiem EUR vai 29.4 %.  
 
Sabiedrība 2020.gadā investējusi Ilgtermiņa ieguldījumos 149.6 tūkstošus EUR.  
 
Sabiedrības pašu kapitāls 2020.gada 31.decembrī ir 7952.4 tūkstoši EUR un, salīdzinot ar 2019.gadu, ir samazinājies par 102.4 tūkstošiem 
EUR vai 1.3 %.  
 
Sabiedrības īstermiņa saistības uz 2020.gada 31.decembri ir 529.4 tūkstoši EUR un samazinājušās par 352.2 tūkstošiem EUR vai 39.9 %, 
salīdzinot ar 2019.gadu.  
 
Pamatdarbības naudas plūsma negatīva – 193.4 tūkstoši EUR. Negatīvais naudas plūsmas rezultāts skaidrojams ar Covid-19 pandēmijas 
ietekmi.  
 
Sabiedrības finanšu rādītāji 2020.gadā 
 

 
Rādītāji 

 
2020.gads 

 
2019.gads 

Samazinājums/palieli
nājums pret 

iepriekšējo pārskata 
gadu 

Kopējais likviditātes rādītājs 1.4 1.2 0.2 

Pašu kapitāla atdeve, ROE, % 0.49 0.05 0.44 

Aktīvu atdeve, ROA, % 0.39 0.04 0.35 

Saistību īpatsvars bilancē, % 19.8 22.6 -2.8 

Bruto peļņas rentabilitāte, % 6.8 8.3 -1.5 

Neto peļņas rentabilitāte, % 0.94 0.07 0.87 

EBIDTA rentabilitāte, % 6.2 5.5 0.7 

 
Sabiedrības 2020.gada finanšu rādītāji ir pozitīvi, un izmaiņas, salīdzinot ar 2019.gadu, ir nelielas.  
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Kopējās likviditātes rādītājs iekļaujas optimālās robežās – 1.4 (norma 1-2), tas nozīmē, ka Sabiedrībai nav problēmu segt īstermiņa 
saistības.  
 
Pašu kapitāla un aktīvu atdeves rādītāji ir pozitīvi, salīdzinot ar 2019.gadu, tie ir palielinājušies. 
 
Saistību īpatsvars bilancē raksturo uzņēmuma finansiālo neatkarību no ārējiem aizņēmumiem. To izmanto, lai spriestu par uzņēmuma 
finansiālo neatkarību. 2020.gadā rādītājs ir samazinājies par 2.8 procentpunktiem. Lielākā daļa no Sabiedrības saistībām ir ERAF un KPFI 
piešķirtie finanšu līdzekļi Slimnīcas attīstības projektu īstenošanai (ilgtermiņa un īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi). 
 
Rentabilitātes rādītāji atspoguļo uzņēmuma spējas peļņas gūšanā. 2020.gadā rādītāji ir pozitīvi. Bruto peļņas rentabilitātes rādītājs ir 
samazinājies par 1.5 procentpunktiem, kas skaidrojams ar Covid-19 pandēmijas ietekmi. Neto rentabilitātes rādītājs ir pozitīvs un 
palielinājies salīdzinājumā ar 2019.gadu. 
 
2020.gadā Sabiedrības saimniecisko darbību ietekmēja Covid-19 infekcijas izplatības izraisītā pandēmija pasaulē un Latvijā. Valdības 
izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ slimnīcā samazinājās ambulatoro un stacionāro pacientu plūsma.  
 
Veselības ministrija pārskata gadā sniedza finansiālu atbalstu Sabiedrībai  pandēmijas radīto ierobežojošo seku pārvarēšanai, kompensējot 
pieaugošos izdevumus individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei, papildus atlīdzības nodrošināšanai slimnīcas darbiniekiem par darbu 
Covid-19 inficēto pacientu aprūpē un finansējot gatavības režīma nodrošināšanu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai. 
 
Sabiedrība 2020.gadā veiksmīgi organizēja darbu Covid-19 infekcijas izplatības rezultātā izsludinātā ārkārtas stāvokļa periodā, izveidojot 

izolācijas nodaļu un nokomplektējot personālu potenciālo Covid-19 infekcijas pacientu aprūpei. Veiksmīgi menedžēta Covid-19 infekcijas 

ierobežošana slimnīcā. 

  

Iepriekš minēto apstākļu –  2019.gada 31.decembrī onkoloģiskās klīnikas slēgšanas un  2020.gada Covid-19 pandēmijas dēļ, finanšu rādītāji 

par 2019. gadu un 2020. gadu nav korekti salīdzināmi. 

 

Sabiedrība 2020.gadā turpina sniegt garīgās veselības aprūpes pakalpojumus, izmantojot papildus nemedikamentozās terapijas metodes 

un paplašinot rehabilitācijas komandu.  

 

2020.gadā ir noslēgusies Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas INTERREG projekta Nr. LLI-336  “Veiksmīga psiholoģiskā 

un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem (SUPER)” ieviešana, kā 

rezultātā slimnīcā izveidotas divas sensorās integrācijas istabas, pastaigu laukums ar aprīkojumu un darba metodika, kas sniedz iespēju 

nodrošināt sensorās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un pieaugušajiem ar garīgās veselības un uzvedības traucējumiem. 

 

2020.gadā ir noslēgts sadarbības līgums jaunam Latvijas – Lietuvas pārrobežu INTERREG projektam Nr. LLI-445 “Sensorie dārzi”, kas 

turpina iesākto projektā Nr. LLI-336, izveidojot divus sensoros dārzus un izbūvējot infrastruktūru, kas ar pastaigu takām savienos SUPER 

projektā iekārtoto pastaigu laukumu. Galvenie projekta ieguvumi – jauni un inovatīvi sensorās integrācijas pakalpojumi bērniem un 

pieaugušajiem, nodrošinot jaunas rehabilitācijas metodes un nodarbības svaigā gaisā pacientiem ar garīgās veselības traucējumiem. 

 
2.Filiāles un pārstāvniecība ārvalstīs 
Sabiedrībai nav filiāļu un pārstāvniecību ārvalstīs. 
 
3.Sabiedrības savu daļu kopums 
Sabiedrības pamatkapitāla daļu kopums 100% apmērā pieder valstij Veselības ministrijas personā. 2020. gadā darījumi ar Sabiedrības 
daļām nav veikti.  
 
4. Pasākumi pētniecības jomā 
Sabiedrība 2020.gadā turpināja īstenot starptautisko sadarbību veselības nozarē, piedaloties klīnisko pētījumu realizācijā.  
 
5. Priekšlikums par Sabiedrības peļņas izlietojumu 
Dividendēs izmaksājamo peļņas daļu novirzīt Latvijas - Lietuvas pārrobežu projekta INTERREG Nr.LLI-445 “Sensorie dārzi sociāli 
neaizsargāto grupu iekļaušanai sabiedrībā LAT – LIT teritorijā / Sensorie dārzi” realizācijas līdzfinansējumam un Sabiedrības stacionāra 
uzņemšanas un observācijas nodaļas renovācijas projekta realizēšanai. 
 
6.Turpmākā Sabiedrības attīstība 
Ņemot vērā pārskata un iepriekšējos pārskata periodos veiktos pasākumus, Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrība arī nākotnē spēs 
veikt saimniecisko darbību, ieņemot savu stabilu vietu veselības aprūpes nozarē. 
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Sabiedrība turpinās realizēt savu galveno mērķi - saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju psihisko veselību, nodrošinot kvalitatīvu, efektīvu, 
uz pacientu vērstu psihiatrijas pakalpojumu sniegšanu Kurzemes reģiona iedzīvotājiem.  
 
VSIA „Piejūras slimnīca” paredz uzlabot pakalpojumu kvalitāti: 

• paplašinot un modernizējot stacionāra uzņemšanas un pacientu observācijas nodaļu; 

• veicinot mediķu profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu kā arī motivēšanu, turpinot rīkot kvalifikācijas celšanas 
kursus un atbalstot personāla tālākizglītību un akadēmisko izglītību; 

• veicinot maksas pakalpojumu attīstību iedzīvotājiem un pieejamības reklamēšanu; 

• paplašinot ambulatorās palīdzības pakalpojumu sniegšanu bērniem un pieaugušajiem dienas stacionārā; 

• uzlabojot slimnīcas infrastruktūru, turpinot labiekārtot Slimnīcas teritoriju; 

• turpinot multiprofesionālās rehabilitācijas komandas darbu, paplašinot rehabilitācijas speciālistu skaitu un klientu loku; 

• turpinot realizēt Latvijas- Lietuvas INTERREG projekta  Nr.LLI-445 “Sensorie dārzi”, kas iesākts 2020.gadā un turpina iesākto 

projektā Nr. LLI-336 “SUPER”, izveidojot 2 sensoros dārzus un fizisko aktivitāšu laukumu.   

 

Sabiedrība plāno turpināt aktivitātes personālresursu nodrošināšanas jomā, piesaistot jaunos speciālistus un citas ārstniecības personas, 
sadarbojoties ar izglītības iestādēm (noslēgts nodomu līgums ar Latvijas Universitātes rezidentūras nodaļu psihiatrijā, ir vienošanās ar 2 
rezidentiem psihiatrijā, tiek organizētas vidējā un jaunākā ārstniecības personāla apmācības klīnikā). 
 

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā 
šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas, vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā. 
 
 

 
 
 

  

Artūrs Bērziņš   
Valdes priekšsēdētājs   

 

Liepāja, 2021. gada  21. aprīlī  

 
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins 
 

 

Piezīme 2020 2019

EUR EUR

Neto apgrozījums 3 4 154 889               5 143 324               

     ● no citiem pamatdarbības veidiem 4 154 889               5 143 324               

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto 

pakalpojumu iegādes izmaksas
4

(3 873 451)              (4 717 210)              

Bruto peļņa vai zaudējumi 281 438               426 114               

Administrācijas izmaksas 5 (306 652)                 (337 180)                 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 6 314 542                  221 409                  

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 7 (249 954)                 (305 593)                 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 8 -                              (260)                        

     ● citām personām -                              (260)                        

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 39 374                 4 490                   

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 2 (400)                        (693)                        

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 38 974                    3 797                      

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 38 974           3 797             
 

 
Pielikums no 12. līdz 24. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 

 
 

  

Artūrs Bērziņš   
Valdes priekšsēdētājs   

 
 
 

Ilga Egliena 
Galvenā grāmatvede 

 

Liepāja, 2021. gada  21. aprīlī  

 
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Bilance 
 

AKTĪVS
Piezīme 31.12.2020. 31.12.2019.

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI EUR EUR

Nemateriālie ieguldījumi

Citi nemateriālie ieguldījumi 9 47 890                 7 360                   

KOPĀ 47 890                 7 360                   

Pamatlīdzekļi

Nekustamie īpašumi: 
     ●  zemesgabali, ēkas un inženierbūves 10 8 823 610            9 028 308            

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 10 262 210               279 345               

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 10 16 444                 16 444                 

KOPĀ 9 102 264            9 324 097            

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 9 150 154            9 331 457            

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi 11

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 62 852                 132 072               

KOPĀ 62 852                 132 072               

Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi 12 203 523               197 188               

Citi debitori 2 298                   1 455                   

Nākamo periodu izmaksas 5 494                   1 716                   

KOPĀ 211 315               200 359               

Nauda 13 485 914               744 064               

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 760 081               1 076 495            

KOPĀ AKTĪVS 9 910 235      10 407 952    
 

Pielikums no 12. līdz 24. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 

 
 

  

Artūrs Bērziņš   
Valdes priekšsēdētājs   

 
 
 

Ilga Egliena 
Galvenā grāmatvede 

 

Liepāja, 2021. gada  21. aprīlī  

 
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Bilance 
 

      PASĪVS            
Piezīme 31.12.2020. 31.12.2019.

PAŠU KAPITĀLS EUR EUR

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 14 699 475               699 475               

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 3 378 885            3 476 353            

Rezerves:
● pārējās rezerves 4 013 693            4 057 596            

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi (178 650)             (182 447)             

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 38 974                 3 797                   

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS 7 952 377            8 054 774            

KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori

Nākamo periodu ieņēmumi 16 1 428 408            1 471 541            

KOPĀ 1 428 408            1 471 541            

Īstermiņa kreditori

Citi aizņēmumi 15 14 302                 9 797                   

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 47 757                 126 815               

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 17 126 899               255 864               

Pārējie kreditori 18 150 759               272 980               

Nākamo periodu ieņēmumi 16 57 666                 43 132                 

Uzkrātās saistības 19 132 067               173 049               

KOPĀ 529 450               881 637               

KOPĀ  KREDITORI 1 957 858            2 353 178            

KOPĀ PASĪVS 9 910 235      10 407 952    
 

 
Pielikums no 12. līdz 24 lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 

 
 
 

  

Artūrs Bērziņš   
Valdes priekšsēdētājs   

  
 
 

Ilga Egliena 
Galvenā grāmatvede 
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Naudas plūsmas pārskats 

2020 2019

EUR EUR

I.Pamatdarbības naudas plūsma

1 4 129 036            5 062 094            

2 (4 356 574)          (4 562 149)          

3 34 537                 7 807                   

5 - (260)                    

6 Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem (427)                    (639)                    

Pamatdarbības neto naudas plūsma (193 428)             506 853               

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

3 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (149 623)             (93 097)               

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas 2 668                   -

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (146 955)             (93 097)               

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

2 Saņemtie aizņēmumi 10 350                 9 806                   

Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi 71 883                 -

4 Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai (19 741)               

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma 82 233                 (9 935)                 

Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts

Pārskata gada neto naudas plūsma (258 150)             403 821               

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 744 064               340 243               

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 485 914         744 064         

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas

 Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarb. Izdevumiem

Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi

Izdevumi procentu maksājumiem

 
 
 
Pielikums no 12. līdz 24. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 

 
 

  

Artūrs Bērziņš   
Valdes priekšsēdētājs   

  
 
 

Ilga Egliena 
Galvenā grāmatvede 

 

Liepāja, 2021. gada  21. aprīlī  

 
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 

 
 

31.12.2020. 31.12.2019.

EUR EUR

I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

699 475 699 475

699 475 699 475

III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

3 476 353 3 573 822

-97 468 -97 469

3 378 885 3 476 353

4 057 596 4 101 499

-43 903 -43 903

4 013 693 4 057 596

VI. Nesadalītā peļņa

-178 650 -182 447

38 974 3 797

-139 676 -178 650

VI. Pašu kapitāls

8 054 774 8 192 349

7 952 377 8 054 774Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

Nesadalītās peļņas palielinājums vai samazinājums

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa

V. Rezerves

Rezervju atlikuma palielinājums vai samazinājums

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums vai 

samazinājums

 
 
 

 
Pielikums no 12. līdz 24. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 

  
 
 

  

Artūrs Bērziņš   
Valdes priekšsēdētājs   

  
 
 

Ilga Egliena 
Galvenā grāmatvede 

 
 
 

Liepāja, 2021. gada  21. aprīlī  

 
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Finanšu pārskata pielikums 

 
1. Finanšu pārskata sagatavošanas vispārīgie principi. 
 
Bilance sagatavota pamatojoties uz “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” noteikto shēmu. 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots pamatojoties uz shēmu vertikālā formā (klasificēta pēc izdevumu funkcijas). 
Naudas plūsmas pārskats sagatavots ar tiešo metodi. 
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats sagatavots pamatojoties uz “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” noteikto shēmu. 
Peļņas vai zaudējumu aprēķina, kā arī naudas plūsmas pārskata sagatavošanai izmantotās shēmas nav mainītas salīdzinājumā ar 
iepriekšējo pārskata gadu. 
Sagatavojot bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, katram postenim norādīti 
attiecīgo kārtējā pārskata gada un arī iepriekšējā pārskata gada skaitļi. 
Finanšu pārskats sagatavots saprotami un atbilstoši likumam "Par grāmatvedību", likumam “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu 
likums” un citiem grāmatvedību un gada pārskatus reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru 
priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un par naudas plūsmu. 
Par katru gadījumu, kad skaitļi nav bijuši savstarpēji salīdzināmi vai veiktas iepriekšējo pārskata gadu skaitļu korekcijas, sniedz skaidrojumu 
finanšu pārskata pielikumā. 
 
2. Grāmatvedības politikas atbilstība pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk. 
 
Finanšu pārskats sagatavots atbilstoši šādiem vispārīgajiem principiem: 
Tiek pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk (darbības turpināšanas princips); 
Izmantota tā pati grāmatvedības politika un novērtēšanas metodes, kuras izmantotas iepriekšējā pārskata gadā; 
Finanšu pārskatā posteņi atzīti un novērtēti izmantojot piesardzības principu, jo īpaši ievērojot šādus nosacījumus: 
-finanšu pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa, 
-ņemtas vērā visas saistības, kā arī paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, 
ja tie kļuvuši zināmi laikposmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskats parakstīts; 
-aprēķinātas un ņemtas vērā visas aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts 
ar peļņu vai zaudējumiem; 
Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumi un izdevumi norādīti, 
ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izdevumi norādīti 
neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma; 
Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos; 
Katra pārskata gada sākumā attiecīgajos bilances posteņos norādītās summas (sākuma atlikumi) atbilst tajos pašos bilances posteņos 
norādītajām summām iepriekšējā pārskata gada beigās (beigu atlikumi); 
Bilances aktīva un pasīva posteņi novērtēti atsevišķi; 
Jebkāds ieskaits starp bilances aktīva un pasīva posteņiem vai peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumu un izdevumu posteņiem netiek 
piemērots; 
Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību, nevis tikai 
juridisko formu; 

 
Grāmatvedības vispārīgā politika. 
 
Sabiedrība dokumentē un grāmatvedībā konsekventi ievēro grāmatvedības politiku.  
Grāmatvedības politika izvēlēta, ievērojot šādus nosacījumus: 
-grāmatvedības politika atbilst likumā noteiktajai prasībai, ka finanšu pārskatam jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par sabiedrības 
līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un par naudas plūsmu. 
-grāmatvedības politika nav pretrunā ar grāmatvedību un gada pārskatus reglamentējošajiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem par 
attiecīgo saimniecisko darījumu, faktu, notikumu vai finanšu pārskata posteņu atspoguļošanu, uzskaiti un novērtēšanu. 
Sabiedrība maina grāmatvedības politiku tikai tad, ja: 
-ir mainījies normatīvais regulējums; 
-saistībā ar apstākļu maiņu līdzšinējās grāmatvedības politikas piemērošana vairs neatbilst likuma prasībai par patiesu un skaidru 
priekšstatu; 
-grāmatvedības politikas maiņa nodrošina ticamu un atbilstošāku informāciju par attiecīgo saimniecisko darījumu, faktu un notikumu vai 
apstākļu ietekmi uz sabiedrības finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu. 
 
Pārskata gadā nav veiktas izmaiņas grāmatvedības politikā, kā rezultātā finanšu pārskatu nav ietekmējušas izmaiņas grāmatvedības 
politikā.  
 
Grāmatvedības aplēse un tās maiņa. 
 
Sabiedrība veic grāmatvedības aplēsi pamatlīdzekļu nolietojuma summas un uzkrājumu summas novērtēšanai, un citos izdevumu vai 



VSIA „Piejūras slimnīca” 2020. gada pārskats 

 

  13 

ieņēmumu veidu summu novērtēšanai, kā arī citos gadījumos, kad šāda aplēse nepieciešama, lai novērtētu pārskata gada peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā vai bilancē iekļaujamas summas lielumu. Sabiedrība maina grāmatvedības aplēsi, ja turpmāku notikumu ietekmē 
mainās apstākļi, kas bija par pamatu līdzšinējai aplēsei, vai ir iegūta jauna informācija. 
Grāmatvedības aplēses, kuru maiņa radījusi būtisku ietekmi pārskata gadā vai no kurām ir sagaidāma būtiska ietekme nākamajos pārskata 
gados, ja to: 
-ir iespējams noteikt: aplēses veids, summa; 
-nav iespējams noteikt: skaidrojums par iemesliem. 
Grāmatvedības aplēses maiņa 2020.gadā nav veikta. 
 
Kļūdu labojumi.  
 
Būtisku kļūdu, kas radusies un atklāta pārskata gadā vai gada pārskata sagatavošanas laikā, labo līdz gada pārskata parakstīšanas dienai, 
koriģējot attiecīgos finanšu pārskata posteņus. 
Ja pārskata gadā vai gada pārskata sagatavošanas laikā atklāta iepriekšējos pārskata gados radusies būtiska kļūda, to labo šādi: 
-ciktāl tas iespējams, nosaka kļūdas ietekmi uz attiecīgo iepriekšējo gadu finanšu pārskatu posteņu rādītājiem un tās kopējo ietekmi; 
-koriģē kļūdas ietekmētos aktīva, pašu kapitāla, uzkrājumu vai kreditoru posteņu atlikumus bilancē pārskata gada sākumā; 
-ciktāl tas iespējams, koriģē pārējos salīdzināmos rādītājus pārskata gada sākumā. 
 
Iespējamās saistības un iespējamie aktīvi. 
 
Iespējamās saistības, kas varētu rasties konkrēta pagātnes notikuma (piemēram, sniegta galvojuma) sakarā, nav iekļautas bilancē.  
Iespējamie aktīvi, kas varētu rasties konkrēta pagātnes sakarā, nav iekļauti bilancē. 
Finansiālā atbalsta (finanšu palīdzības) novērtēšana un norādīšana. 
 
 
No valsts vai pašvaldības budžeta tiešā naudas maksājuma veidā saņemto finanšu palīdzību – subsīdiju izdevumu (zaudējumu) segšanai 
vai dotāciju noteiktu valsts vai pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – un finansiālo atbalstu, kas izpaužas kā nodokļu (arī valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu) parādu vai citu sabiedrības parādu valsts vai pašvaldības budžetam daļēja vai pilnīga 
norakstīšana, iekļauti ieņēmumos tajā pārskata gadā, kurā saņemta finanšu palīdzība vai finansiālais atbalsts. 
 
No valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas un institūcijas saņemtu finanšu palīdzību, kas 
izpaužas kā tiešais naudas maksājums, norādīti bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" attiecīgi ilgtermiņa vai īstermiņa kreditoru 
sastāvā, ja saskaņā ar vismaz vienu no šīs finanšu palīdzības devēja noteiktajiem nosacījumiem: 
-nauda paredzēta ilgtermiņa ieguldījumu objekta iegādei, izveidošanai vai būvniecībai; 
-nauda tiks izlietota tikai nākamajā pārskata gadā (tā paredzēta noteiktu nākamā pārskata gada kārtējo izdevumu segšanai vai funkciju 
izpildes nodrošināšanai); 
-ja nosacījums netiks izpildīts, nauda nākamajos gados būs jāatmaksā. 
Bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" norādīts arī saskaņā ar apstiprināto finansēšanas kārtību – Eiropas Savienības finansējums, 
kas izpaužas kā izdevumu atmaksa pēc ilgtermiņa ieguldījumu objekta iegādes, izveidošanas vai būvniecības projekta pabeigšanas vai 
pakāpeniski ilgtermiņa projekta īstenošanas gaitā, – pamatojoties uz iesniegtajiem finansējuma atmaksas pieprasījumiem atbilstoši 
saņemtajām summām. 
Bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" norādītās saņemtās finanšu palīdzības vai citā veidā saņemtā finansiālā atbalsta summas 
tiek iekļautas attiecīgo pārskata gadu ieņēmumos proporcionāli finanšu palīdzības rezultātā izveidoto pamatlīdzekļu vērtību samazinājuma 
korekciju summai. 
Pārskata gada ieņēmumos iekļautās summas norādītas peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī "Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi". 
 
Ja kreditors pilnībā atsakās no sava prasījuma vai atsakās no sava prasījuma noteiktas daļas (turpmāk – kreditora parāda samazināšana) 
un kreditora parāda samazinājuma summa nav saistīta ar kreditora mērķi šo summu ieguldīt sabiedrības pamatkapitālā, pretī saņemot 
attiecīgu jaunu daļu skaitu, tad kreditora parāda samazinājums tiek uzskatīts kā dāvinājums un tas atzīsts kā ieņēmumi peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā attiecīgajā pārskata gadā. 
 
Finanšu nomas un operatīvās nomas darījumi. 
 
Nomas darījumi uzskaitīti un norādīti finanšu pārskatā atbilstoši nomas klasifikācijai. 
Nomas klasifikāciju par operatīvo vai finanšu nomu nosaka nomas darījuma saturs un būtība, nevis tikai nomas līguma juridiskā forma. 
Noma klasificēta par operatīvo nomu vai finanšu nomu tās uzsākšanas datumā. Ja noma klasificēta par finanšu nomu, tad nosaka nomas 
termiņa sākumā bilancē atzīstamās summas. 
Noma klasificēta par finanšu nomu, ja tā pēc būtības nodod nomniekam visus īpašuma tiesībām raksturīgos riskus un atlīdzības un ja tā 
atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem: 
-nomātā aktīva īpašuma tiesības tiks nodotas nomniekam līdz nomas termiņa beigām; 
-nomas termiņš ietver būtiski lielāko daļu no aktīva lietderīgās lietošanas laika pat tad, ja īpašuma tiesības netiek nodotas; 
-iznomātie aktīvi ir tik specifiski, ka tos, būtiski nepārveidojot, ir tiesīgs lietot tikai nomnieks. 
Par finanšu nomu ir uzskatāms arī aktīva īres līgums ar izpirkuma tiesībām, kura iekļauts noteikums, kas īrētājam dod iespēju, izpildot 



VSIA „Piejūras slimnīca” 2020. gada pārskats 

 

  14 

noteiktus nosacījumus, iegūt aktīva īpašuma tiesības. 
Noma klasificēta par operatīvo nomu, ja tā nenodod nomniekam visus īpašuma tiesībām raksturīgos riskus un atlīdzības. 
Ja noma ir klasificēta par finanšu nomu, tad nomnieks atzīst nomāto aktīvu ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā attiecīgajā bilances postenī un 
tādā pašā summā atzīst ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru saistības. 
Papildus nomas maksājumus (piemēram, procentu maksājumus) iekļauti izmaksās tajā pārskata gadā, kad tie radušies. 
Ja nomnieks nomātajā aktīvā ir veicis ieguldījumus (piemēram, rekonstrukciju, uzlabošanu vai atjaunošanu), tad šādas izmaksas atzītas 
bilances postenī "Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos" un aprēķina nolietojumu nomas termiņa laikā.  
Sabiedrībai bija 2016.gadā noslēgts finanšu nomas līgums pamatlīdzekļu iegādei. Finanšu nomas saistības noslēgtas 2019.gadā. 
2020.gadā Sabiedrībai nav finanšu vai operatīvās nomas saistību. 
 
Ilgtermiņa ieguldījumi. 
 
Pamatlīdzekļi. 
 
Par pamatlīdzekļu objektu (turpmāk – pamatlīdzeklis) uzskata katru atsevišķu kustamu vai nekustamu ķermenisku lietu (turpmāk – lieta). 
 
Pamatlīdzekļu atzīšanas nosacījumi: 
 
-pamatlīdzekli atzīst tajā datumā, kurā tā ir pārņēmusi visus ar īpašuma tiesībām vai finanšu nomas līgumā paredzētajām tiesībām saistītos 
riskus un tiesības uz varbūtējiem ieguvumiem no attiecīgās lietas vai lietu kopuma, ja šajā datumā sabiedrībai ir iespējams noteikt 
pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību. Nekustamā īpašuma objektu atzīst par pamatlīdzekli pirms tā ierakstīšanas zemesgrāmatā; 
-ja tajā datumā, kurā sabiedrība ir kļuvusi par attiecīgās lietas vai lietu kopuma īpašnieci vai nomnieci saskaņā ar finanšu nomu, tai nav 
iespējams noteikt pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību, sabiedrība pamatlīdzekli atzīst vēlāk – tajā datumā, kad tai ir iespējams noteikt 
pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību. 
 
Pamatlīdzekļi bilancē norādīti neto vērtībā, kura aprēķināta, no pamatlīdzekļa sākotnējās vērtības vai citas uzskaites vērtības, ar kuru pēc 
sākotnējās vērtības noteikšanas aizstāj šo vērtību (turpmāk – pamatlīdzekļa uzskaites vērtība), atskaitot nolietojumu, kuru aprēķina no 
datuma, kad pamatlīdzekli sāka izmantot paredzētajiem mērķiem, līdz bilances datumam (ieskaitot veiktās korekcijas) (turpmāk – uzkrātais 
nolietojums), un visus veiktos vērtības norakstījumus (piemēram, zaudējumi no vērtības samazināšanās). 
Pamatlīdzekļi pieņemti grāmatvedības uzskaitē atbilstoši tā sākotnējai vērtībai – iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai, vai īpašos 
gadījumos citai vērtībai, ko var ticami noteikt. 
Pamatlīdzekļa uzturēšanai izlietotās rezerves daļas un palīgmateriāli norakstīti izdevumos tajā pārskata gadā, kurā tie izlietoti. Tādu 
pamatlīdzekļu sākotnējo vērtību, kura lietderīgās lietošanas laiks ir ierobežots, pakāpeniski noraksta izdevumos. 
Pamatlīdzekļu sākotnējo vai citu uzskaites vērtību pakāpeniski noraksta tā lietderīgās lietošanas  laikā, izmantojot lineāro pamatlīdzekļu 
nolietojuma aprēķināšanas metodi. 
Ilgtermiņa ieguldījumu objekta ar ierobežotu lietderīgās lietošanas laiku iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksu (turpmāk — sākotnējā 
vērtība), vai pārvērtēšanā noteikto vērtību (ja tāda ir) pakāpeniski samazina šim objektam paredzētajā lietderīgās lietošanas laikā, no tās 
atskaitot vērtības samazinājuma korekcijas, kuras aprēķinātas, lai veiktu pakāpenisku šā objekta vērtības norakstīšanu (pamatlīdzekļu 
objektam — ikgadējo nolietojuma aprēķināšanu, nemateriālo ieguldījumu objektam — ikgadējo vērtības norakstīšanu) tam paredzētajā 
lietderīgās lietošanas laikā. 
Ja ilgtermiņa ieguldījumu objekta vērtība bilances datumā ir zemāka par to vērtību, kāda aprēķināta atbilstīgi iegādes izmaksām vai 
ražošanas pašizmaksai, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu un ilgtermiņa ieguldījumu objekta ar ierobežotu lietderīgās 
lietošanas laiku iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksu vai pārvērtēšanā noteikto vērtību (ja tāda ir) pakāpeniski samazina šim 
objektam paredzētajā lietderīgās lietošanas laikā, no tās atskaitot vērtības samazinājuma korekcijas, kuras aprēķinātas, lai veiktu 
pakāpenisku šā objekta vērtības norakstīšanu (pamatlīdzekļu objektam — ikgadējo nolietojuma aprēķināšanu, nemateriālo ieguldījumu 
objektam — ikgadējo vērtības norakstīšanu) tam paredzētajā lietderīgās lietošanas laikā, un sagaidāms, ka vērtības samazinājums būs 
ilgstošs, attiecīgajam objektam piemēro vērtības samazinājuma korekciju, to novērtējot atbilstoši zemākajai vērtībai bilances datumā 
neatkarīgi no tā, vai šā ilgtermiņa ieguldījumu objekta lietderīgās lietošanas laiks ir vai nav ierobežots, tiek veiktas ilgtermiņa ieguldījumu 
vērtības samazinājuma korekcijas, iekļaujot tās peļņas vai zaudējumu aprēķinā). 
Par pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku pieņemts laikposms (gados), kurā sabiedrība plāno izmantot šo pamatlīdzekli, ņemot vērā 
paredzēto lietošanas intensitāti, fizisko nolietošanos, tehnisko novecošanos un likumiskos (juridiskos) pamatlīdzekļa lietošanas 
ierobežojumus, vai kurā var sasniegt attiecīgo vienību. 
Pamatlīdzekļa nolietojamā vērtība noteikta, no iegādes vērtības neatskaitot likvidācijas vērtību. Ja pamatlīdzekļu sastāvdaļām ir atšķirīgi 
lietderīgās lietošanas laiki, tad katrai pamatlīdzekļa sastāvdaļai nolietojums aprēķināts atsevišķi. Pamatlīdzekļa nolietojums sākts aprēķināt 
tad, kad pamatlīdzekli iespējams izmantot paredzētajiem mērķiem. Pamatlīdzeklim ar neierobežotu lietderīgās lietošanas laiku (piemēram, 
zemesgabalam) un pamatlīdzeklim, kuram nevar noteikt lietderīgās lietošanas laiku (piemēram, mākslas priekšmetam), ikgadējo 
nolietojumu neaprēķina. 
 
Pamatlīdzekli izslēdz no grāmatvedības uzskaites, kad tas: 
-atsavināts   (pārdots   vai   apmainīts,   nodots   finanšu   nomā,   ziedots   vai   dāvināts,   ieguldīts   citas kapitālsabiedrības kapitālā); 
-likvidēts, jo no tā lietošanas vai atsavināšanas nākotnē vairs netiek gaidīti saimnieciskie labumi (arī zādzības vai avārijas rezultātā). 
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Ja nemateriālās vērtības vai attīstības izmaksu objekta lietderīgās lietošanas laiku nav iespējams ticami aplēst, to sākotnējo vērtību 
noraksta pakāpeniski, sadalot pa gadiem laikposmā, kas nav ilgāks par 10 gadiem. Katru šādu izņēmuma gadījumu paskaidro finanšu 
pārskata pielikumā, norādot laikposma ilgumu, kurā paredzēts norakstīt attiecīgā posteņa sākotnējo vērtību. 

 
Pamatlīdzekļi ir novērtēti pārvērtētajās summās (pamatlīdzekļu objektu, kura vērtība ir būtiski lielāka par tā iegādes izmaksām vai 
ražošanas pašizmaksu, vai novērtējumu iepriekšējā gada bilancē, tos pārvērtē atbilstoši augstākai vērtībai, ja var pieņemt, ka vērtības 
paaugstinājums būs ilgstošs). 
 
Krājumi. 
 
Krājumu uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība. 
 
Krājumi sākotnēji novērtēti atbilstoši iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai (turpmāk - arī krājumu sākotnējā vērtība). Krājumu 
iegādes izmaksās iekļautas preces vai pakalpojuma pirkšanas cenās (atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie 
papildu izdevumi, ja tādi ir. Krājumu ražošanas pašizmaksās iekļautas izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi 
izdevumi: transportēšanas, pārkraušanas vai citas izmaksas, kas tieši saistītas ar attiecīgo krājumu vienību ražošanu vai izgatavošanu. 
Krājumu izlietojuma un atlikumu iegādes izmaksu vai ražošanas pašizmaksas noteikšanai izmantota metode -"Pirmais iekšā - pirmais ārā" 
(FIFO). 
Krājumu atlikumu vērtība koriģēta, lai tie bilances datumā būtu novērtēti atbilstoši iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai, vai 
zemākajām tirgus cenām bilances datumā atkarībā no tā, kurš no šiem rādītājiem ir zemāks, vai īpašos gadījumos - citai zemākajai vērtībai.  
 
Debitori. 
 
Debitoru parādu atlikumi bilancē norādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem sabiedrības grāmatvedības reģistros un 
saskaņo (salīdzina) ar attiecīgajiem debitoriem, veicot savstarpējo atlikumu salīdzināšanu bilances datumā. Strīda gadījumos debitoru 
parādu atlikumus bilancē norāda atbilstoši sabiedrības grāmatvedības datiem. 
 
Ja radušās šaubas par pārskata gadā vai iepriekšējos pārskata gados atzīta debitoru parāda atgūšanu, kārtējā pārskata gadā apšaubāmās 
summas apmērā veidoti uzkrājumi nedrošiem parādiem, vienlaikus iekļaujot attiecīgo summu kā izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā.  
Parādu uzskata par nedrošu, ja parāds noteiktajā termiņā, kā arī pēc atgādinājuma saņemšanas nav samaksāts, ja parādnieks ir apstrīdējis 
parāda piedziņas tiesības, kā arī citos gadījumos. 
 
Debitoru parādu atlikumus bilancē norāda neto vērtībā, kas aprēķināta, no šo parādu uzskaites vērtības atbilstoši grāmatvedības reģistru 
datiem atskaitot nedrošiem parādiem izveidoto uzkrājumu atlikumus. 
 
Uzkrājumi nedrošiem parādiem 2020.gadā nav veidoti, jo šādu parādu nav. 
 
Uzkrātie ieņēmumi. 
 
Bilances postenī "Uzkrātie ieņēmumi" norādītas skaidri zināmās 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 attaisnojuma 
dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš. Šīs norēķinu summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko 
preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu apliecinošiem dokumentiem. 
2020.gadā sabiedrībai nav bijis uzkrāto ieņēmumu. 
 
Kreditori. 
 
Kreditoru parādu atlikumi bilancē norādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem sabiedrības grāmatvedības reģistros, un 
saskaņoti ar attiecīgajiem kreditoriem, veicot savstarpējo atlikumu salīdzināšanu bilances datumā. Strīda gadījumos kreditoru parādu 
atlikumus bilancē norāda atbilstoši sabiedrības grāmatvedības datiem. 
 
Ja aizņēmuma atmaksājamā summa ir lielāka par saņemto summu, starpību pakāpeniski, to sadalot pa gadiem, ne vēlāk kā līdz parāda 
atmaksāšanas termiņam iekļauj izmaksās, attiecīgi palielinot saistību summu, kamēr tā sasniedz aizņēmuma atmaksājamo summu. 
 
Uzkrātās saistības. 
 
Bilances postenī "Uzkrātās saistības" norādītas 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.  
 
Aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām atvaļinājumu dienām sabiedrības grāmatvedībā 

file:///E:/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums%23p52
file:///E:/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums%23p52
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uzskaitītas bilances postenī "Uzkrātās saistības". 
 
Ieņēmumi. 
 
Ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī "Neto apgrozījums". 
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina izrakstīšanas datuma uzskaitīti tad, kad ir izpildīti 
attiecīgie ieņēmumu uzskaites nosacījumi. 
Ieņēmumos iekļauti sabiedrības parastajā darbībā gūtie saimnieciskie labumi, kurus tā pati saņēmusi vai saņems un kuru rezultātā palielinās 
vai palielināsies tās pašu kapitāls bilancē, izņemot gadījumus, kad pašu kapitāls palielinās par akcionāru vai dalībnieku veiktajām iemaksām 
pamatkapitālā. 
Ieņēmumi no pilnībā izpildītiem pakalpojumu sniegšanas līgumiem novērtēti un uzskaitīti katram līgumam atsevišķi saskaņā ar līguma 
nosacījumu izpildi. 
 
Peļņas vai zaudējumu aprēķinā postenī “Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas” iekļauta pamatlīdzekļu izslēgšanas neto vērtība. 
 
 

Izslēgtie, atsavinātie vai likvidētie ilgtermiņa 
ieguldījuma objekti 

 Bilances 
vērtība 

izslēgšanas 
brīdī (bruto)  

Atsavināšanas 
ieņēmumi 

(bruto) 

Peļņa vai 
zaudējumi no 

objekta 
atsavināšanas 

(neto) 

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs       4 069 2 668 
                        

-1 401  
    

kopā: 
                      

4069  
                        

2668 
                        

- 1 401 

 
 
Izdevumi. 
 
Ar konkrētu pakalpojumu pārdošanas darījumu saistītās izmaksas iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā pārskata gadā, kurā tiek 
iekļauti ieņēmumi no minētā pārdošanas darījuma. Ja nav iespējams ticami novērtēt izmaksas, kas radušās vai radīsies saistībā ar konkrētu 
pakalpojumu pārdošanas darījumu, ieņēmumi no minētā saimnieciskā darījuma netiek uzskaitīti, bet jebkuru jau saņemto atlīdzību līdz 
brīdim, kad radušos izmaksu apmērs kļūst zināms, norāda bilancē kā saistības pret pircēju. 
 
Uzņēmumu ienākumu nodoklis. 
 
Par pārskata periodu maksājamais nodoklis ir aprēķināts, ievērojot 2017.gada 28.jūlija likuma ”Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums” 
prasības.  
 
Posteņu pārklasificēšana 
 
Iepriekšējos pārskata periodos Uzņēmumu ienākuma nodoklis tika atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķina – pārējo saimniecisko darbību 
izmaksu postenī. 2020.gada pārskatā veikta posteņu pārklasificēšana pārceļot pārskata gadā aprēķināto uzņēmumu ienākumu nodokli no 
posteņa “Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas” uz posteni “Uzņēmumu ienākumu nodoklis par pārskata gadu”.  
Tabulā norādītas posteņu vērtības 2019.gadā pirms un pēc pārklasificēšanas. 
           Pirms  Pēc 

   31.12.2019.g. 31.12.2019.g. 

Pārējās saimnieciskās  darbības izmaksas  306286 305593 

Uzņēmumu ienākumu nodoklis par pārskata gadu - 693 

KOPĀ: 306286 306286 

 
 

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 pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski. 
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3. Neto apgrozījums 
 

No citiem pamatdarbības veidiem   2020.g. 2019.g. 

Pēc līguma ar Nacionālo veselības dienestu Stacionārie pakalpojumi un kompensētās 
pacientu iemaksas par atbrīvotajām kategorijām 2914481 3389150 

Pēc līguma ar Nacionālo veselības dienestu Ambulatorie pakalpojumi un kompensētās 
pacientu iemaksas par atbrīvotajām kategorijām 1200997 1477290 

Pacientu iemaksas un līdzmaksājumi - 55953 

Maksas medicīniskie pakalpojumi 16046 16036 

Pārējie ieņēmumi 23365 204895 

KOPĀ: 4154889 5143324 

 
 

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

   2020.g. 2019.g. 

Materiālu izmaksas 660115 994740 

Personāla izmaksas 3054139 3541516 

Pamatlīdzekļu nolietojums 159197 180954 

KOPĀ: 3873451 4717210 

 
 
 

5. Administrācijas izmaksas 
   2020.g. 2019.g. 

Personāla izmaksas  288910 314611 

Pārējās administrācijas izmaksas 17742 22569 

KOPĀ: 306652 337180 

 
 
 

6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 
    2020.g. 2019.g. 

Ieņēmumi no investīcijām 106327 43142 

Ieņēmumi no pārvērtēšanas rezervju samazinājuma 97468 97468 

Ieņēmumi no rezervju samazinājuma 43903 40903 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 66844 39896 

KOPĀ: 314542 221409 
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7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas  
   2020.g. 2019.g. 

Pārvērtēto pamatlīdzekļu nolietojums 97468 97468 

Pārrobežu projektu realizācijas izmaksas 45596 13168 

Personāla veselības apdrošināšanas izmaksas 31048 - 

Zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas un norakstīšanas, neto 1401 147148 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 74441 47809 

KOPĀ: 249954 305593 

 

8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas 
   2020.g. 2019.g. 

Procentu maksājumi par aizdevumiem 0 260 

KOPĀ: 0 260 

 
 

 

 Personāla izmaksas  
   2020.g. 2019.g. 

Darbinieki:   

Atlīdzība par darbu 2700997 3119583 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 642052 736544 

KOPĀ: 3343049 3856127 

Tai skaitā, augstākās vadības amatpersonu atlīdzība par darbu:  

   2020.g. 2019.g. 

Valdes locekļi:   

Atlīdzība par darbu 36560 50330 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 8807 12125 

KOPĀ: 45367 62455 

 

 

Darbinieku skaits  
   2020.g. 2019.g. 

Vidējais valdes locekļu skaits pārskata gadā 1 2 

Vidējais pārējo darbinieku skaits pārskata gadā 171 203 

KOPĀ: 172 205 
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9. Nemateriālie ieguldījumi  

Citi nemateriālie ieguldījumi KOPĀ

2018. gada 31. decembrī

Sākotnējā vērtība 34 082                                     34 082                         

Uzkrātā amortizācija un vērtības samazinājums (27 745)                                    (27 745)                        

Bilances vērtība 31. decembrī 6 337                                       6 337                           

2019. gads

Bilances vērtība 1. janvārī 6 337                                       6 337                           

Iegāde 4 317                                       4 317                           

Izslēgšana -                                   

Vērtības samazinājuma korekcijas (3 294)                                      (3 294)                          

Vērtības samazinājums -                                   

Bilances vērtība 31. decembrī 7 360                                       7 360                           

2019. gada 31. decembrī

Sākotnējā vērtība 38 399                                     38 399                         

Uzkrātā amortizācija un vērtības samazinājums (31 039)                                    (31 039)                        

Bilances vērtība 31. decembrī 7 360                                       7 360                           

2020. gads

Bilances vērtība 1. janvārī 7 360                                       7 360                           

Iegāde 44 770                                     44 770                         

Izslēgšana (3 361)                                      (3 361)                          

Vērtības samazinājuma korekcijas (4 240)                                      (4 240)                          

Izslēgto uzkrātais vērtības samazinājums 3 361 3361

Bilances vērtība 31. decembrī 47 890                                     47 890                         

2020. gada 31. decembrī

Sākotnējā vērtība 79 808                                     79 808                         

Uzkrātā amortizācija un vērtības samazinājums (31 918)                                    (31 918)                        

Bilances vērtība 31. decembrī 47 890                                     47 890                         
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10. Pamatlīdzekļi  

Zeme
Ēkas un 

būves

Pārējie 

pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu 

izveidošana 

un nepabeigto 

celtniecības 

objektu 

izmaksas

KOPĀ

2018. gada 31. decembrī

Sākotnējā vērtība 1 723 860    8 283 782    1 418 519     15 244           11 441 405  

Uzkrātais nolietojums un vērtības 

samazinājums (828 433)      (1 027 555)    (1 855 988)   

Bilances vērtība 31. decembrī 1 723 860    7 455 349    390 964        15 244           9 585 417    

2019. gads

Bilances vērtība 1. janvārī 1 723 860    7 455 349    390 964        15 244           9 585 417    

Iegāde 52 870         106 887        39 021           198 778       

Izslēgto pamatlīdzekļu sākotnējā 

vertība (921 518)       (921 518)      

Izslēgto pamatlīdzekļu uzkrātāis 

nolietojums 774 369        774 369       

Pārvietošana (37 821)          (37 821)        

Vērtības samazinājuma korekcijas (203 771)      (71 357)         (275 128)      

Bilances vērtība 31. decembrī 1 723 860    7 304 448    279 345        16 444           9 324 097    

2019. gada 31. decembrī

Sākotnējā vērtība 1723860 8 336 652    603 888        16444 10 680 844  

Uzkrātais nolietojums un vērtības 

samazinājums (1 032 204)   (324 543)       (1 356 747)   

Bilances vērtība 31. decembrī 1 723 860    7 304 448    279 345        16 444           9 324 097    

2020. gads

Bilances vērtība 1. janvārī 1723860 7 304 448    279 345        16444 9 324 097    

Iegāde 784              33 877          34 661         

Izslēgto pamatlīdzekļu sākotnējā 

vertība (74 558)         (74 558)        

Izslēgto pamatlīdzekļu uzkrātāis 

nolietojums 70 490          70 490         

Vērtības samazinājuma korekcijas (205 482)      (46 944)         (252 426)      

Vērtības samazinājums -                   

Bilances vērtība 31. decembrī 1 723 860    7 099 750    262 210        16 444           9 102 264    

2020. gada 31. decembrī

Sākotnējā vērtība 1723860 8 337 436    563 206        16444 10 640 946  

Uzkrātais nolietojums un vērtības 

samazinājums (1 237 686)   (300 996)       (1 538 682)   

Bilances vērtība 31. decembrī 1 723 860    7 099 750    262 210        16 444           9 102 264      

 

Ķīlas un citi īpašumtiesību apgrūtinājumi  

Kapitālsabiedrībai nav ķīlu vai citu īpašumtiesību apgrūtinājumi. 
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Pamatlīdzekļi (turpinājums)  

Nekustamais īpašums bilancē uzrādīts pārvērtētajā vērtībā. Nekustamā īpašuma pēdējā vērtēšana ir veikta 2014.gada 5. novembrī. 

Īpašuma vērtēšanai pieaicināts neatkarīgs vērtētājs. 2014.gada 5.novembrī neatkarīga nekustamā īpašuma vērtētāja Gunita Geide, (LĪVA 
vērtētāju  sertifikācijas biroja 2011.gada 15.decembra  Nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.126) veica 
Sabiedrības nekustamā īpašuma novērtēšanu. 

Sabiedrības nekustamā īpašuma vērtības noteikšanai vērtētāja izmantoja trīs metodes: izmaksu pieeja, salīdzināmo darījumu pieeja un 
ienākumu pieeja. 

 Pārvērtētie pamatlīdzekļi – nekustamais īpašums: 
  31.12. 2020.g. 31.12.2019.g. 

Nekustamā īpašuma bilances vērtība  8823610 9028308 

Pārvērtēšanas rezerves izmaiņas  97468 97469 

Nekustamā īpašuma vērtība, ja postenis nebūtu pārvērtēts 5444725 5551955 

 
 

11. Krājumi  
 31.12.2020.g. 31.12.2019.g. 

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli, mazvērtīgais inventārs 62852 106092 

Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi - 25980 

KOPĀ: 62852 132072 

 

12. Pircēju un pasūtītāju parādi 
 31.12.2020.g. 31.12.2019.g. 

Pircēju un pasūtītāju parādi, tsk. 203523 197188 

               Nacionālais veselības dienests (stacionārie pakalpojumi) 110864 66602 

               Nacionālais veselības dienests Kurzemes nodaļa (ambulatorie pakalpojumi) 85498 127553 

Pārējie debitori 7161 3033 

KOPĀ: 203523 197188 

 

Par pircēju un pasūtītāju parādiem procenti netiek aprēķināti. Uzkrājumi nedrošiem parādiem netiek veidoti, jo šādu parādu nav. 

 
 

13. Nauda un naudas ekvivalenti 
 31.12.2020.g. 31.12.2019.g. 

Nauda kasē 3820 1116 

Nauda bankā 482094 742948 

KOPĀ: 485914 744064 

 

14. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 

Sabiedrības daļu kapitāls ir 699475 EUR, un to veido 699475 daļas. Katras daļas nominālvērtība ir 1 eiro. Visas kapitāla daļas ir pilnībā 
apmaksātas. 100% pamatkapitāla daļas pieder valstij. 
 

Priekšlikums par peļņas sadali  
 
Dividendēs izmaksājamo peļņas daļu novirzīt Latvijas - Lietuvas pārrobežu projekta INTERREG Nr.LLI-445 “Sensorie dārzi sociāli 
neaizsargāto grupu iekļaušanai sabiedrībā LAT – LIT teritorijā / Sensorie dārzi” līdzfinansējumam un Sabiedrības uzņemšanas un 
observācijas nodaļas renovācijas projekta realizēšanai. 
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15. Citi aizņēmumi 

Bilances postenī Citi aizņēmumi uzrādīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izsniegtie avansi LAT – LIT 
pārrobežu projektu realizācijai.  

 
   

 
 

       31.12.2020.g. 
              

31.12.2019.g. 

INTERREG projekts LLI-336   3952 9797 

INTERREG projekts LLI-445   10350 - 

  KOPĀ 
 

14302 9797 

 

16. Nākamo periodu ieņēmumi 
 

Ilgtermiņa daļa:  31.12.2020.g. 31.12.2019.g. 

ES projektu līdzfinansējums – ar termiņu ilgāku par 5 gadiem 1212747 1255879 

ES projektu līdzfinansējums – ar termiņu uz nākamajiem 5 gadiem 215661 215662 

KOPĀ: 1428408 1471541 

 
Īstermiņa daļa:  31.12.2020.g. 31.12.2019.g. 

ES projektu līdzfinansējums – daļa, ko iekļauj ieņēmumos pārskata gadā  57666 43132 

KOPĀ: 57666 43132 

 

17. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  
 31.12.2020.g. 31.12.2019.g. 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 83848 167096 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 42965 88647 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 22 49 

Uzņēmējdarbības riska nodeva 64 72 

KOPĀ: 126899 255864 

Kopā prasības (iekļauts postenī “Citi debitori”) - - 

Kopa saistības 126899 255864 

 

18. Pārējie kreditori 
 31.12.2020.g. 31.12.2019.g. 

Atlīdzība par darbu 143461 262838 

Pārējie kreditoru parādi 7298 10142 

KOPĀ: 150759 272980 

 

19. Uzkrātās saistības 
 31.12.2020.g. 31.12.2019.g. 

Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas 128412 169315 

Citas uzkrātās saistības 3655 3734 

KOPĀ: 132067 
 

173049 
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20. Vadībai izsniegtie avansi, aizdevumi un galvojumi 
 
Vadībai 2020.gadā un 2019.gadā nav izsniegti avansi, aizdevumi vai galvojumi. 

 

21. Finanšu un iespējamās saistības 

(a) Saistības attiecībā uz kapitālieguldījumiem 

Kapitālieguldījumi, par kuriem bilances datumā noslēgti līgumi, bet kas vēl nav veikti, var tikt atspoguļoti šādi:  

2020.gadā noslēgts Latvija Lietuvas pārrobežu projekta INTERREG līgums Nr.LLI-445 “Sensorie dārzi sociāli neaizsargāto 
grupu iekļaušanai sabiedrībā LAT – LIT teritorijā / Sensorie dārzi” (Sensory gardens for social inclusion in LAT – LIT area) 
realizācija, kas paredz Sabiedrības teritorijā izveidot divus sensoros dārzus, kā rezultātā tiks labiekārtota arī daļa slimnīcas 
teritorijas. 

Pārrobežu projekta līguma darbības termiņš no 2020.gada 1.augusta līdz 2022.gada 31.jūlijam.  

Līguma kopējā summa 230000 EUR.  

 

22. Finanšu un iespējamās saistības (turpinājums) 

(b) Operatīvās nomas saistības  

Sabiedrībai nav operatīvās nomas saistību. 

(c) Apkārtējās vides aizsardzības saistības 

Sabiedrībai nav apkārtējās vides aizsardzības saistību. 

(d) Juridiskā prasība 

Sabiedrība nav iesaistīta tiesu procesos, kuros izvirzītas prasības. 

 (f) Citas iespējamas saistības 

Sabiedrībai nav citu iespējamu saistību. 

 

23. Sabiedrības noslēgtie nomas vai īres līgumi, kuriem ir svarīga nozīme tās darbībā, šajos 
līgumos paredzētās saistības 

2018.gada 25.septembrī Sabiedrība ar Veselības ministriju noslēgusi nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgumu Nr.01-31.2/2, kurā noteikts, 
ka nekustamais īpašums ir pārvaldītāja grāmatvedības uzskaitē un tiek uzrādīts pārvaldītāja bilancē, kā arī pārvaldītājs nodrošina visus ar 
nekustamā īpašuma apsaimniekošanu saistītos pienākumus.  

2020.gadā bez atlīdzības uz laiku nodotas ēkas (telpas) Liepājas reģionālai slimnīcai, pamatojums 2020.gada 11.septembra Veselības 
ministrijas rīkojums Nr.175 “Par Veselības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma Jūrmalas ielā 2, Liepājā daļas nodošanu 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” bezatlīdzības lietošanā uz laiku”, un 2020.gada 14.septembra trīspusējs 
“Līgums par valsts nekustamā īpašuma Jūrmalas ielā 2, Liepājā patapinājumu un apsaimniekošanu” starp Veselības ministriju, SIA Liepājas 
reģionālā slimnīca un VSIA “Piejūras slimnīca”.   

Noslēgtā trīspusējā līguma priekšmets: 

“Īpašnieks nodod Lietotājam bezatlīdzības lietošanā un Lietotājs pieņem no Īpašnieka bezatlīdzības lietošanā publisko pakalpojumu 
nodrošināšanai, kā arī apsaimniekošanai šādu valsts nekustamo īpašumu – nekustamā īpašuma Jūrmalas ielā 2, Liepājā (nekustamā 
īpašuma kadastra Nr. apzīmējums 17000400213) sastāvā esošo būvi (būves kadastra apzīmējums 1700040213-018) 1409.1 m² platībā un 
būves daļu (būves kadastra apzīmējums 1700040213-031) 175.9 m² platībā”. 

Ēkas patapinātas uz 3 gadiem vai līdz SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” rekonstrukcijas projekta pabeigšanai. Sabiedrībai kā nekustamā 
īpašuma pārvaldītājai noslēgta vienošanās ar SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” par komunālo maksājumu samaksu par patapinātajām 
būvēm. 

 

24. Finanšu palīdzība 

2019.gadā sākts īstenot un 2020.gadā turpināts Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības projekts INTERREG Nr. LLI-336 “Successful 
psychosocial and sensory rehabilitation for children and adults suffering from mental and behavioral disorders (SUPER)” – “Veiksmīga 
psiholoģiskā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem (SUPER)”, 
kura kopējās izmaksas plānotas 217 914 EUR.  

2020.gada 30.novembrī projekta realizācija pabeigta. Par paveikto projekta realizācijas laikā ir saņemts Latvijas Vides aizsardzības un 
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reģionālās ministrijas (VARAM) akcepts projekta līdzfinansējuma saņemšanai.  Apstiprinātās projekta izmaksas ir 213 867 EUR. No projekta 
kopējām izmaksām 85 % vai 181 787 EUR  finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF) , 5 % vai 10 693 EUR ir Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) līdzfinansējums un 10 % - 21 387 EUR ir Sabiedrības līdzfinansējums. 

SUPER projekta ietvaros realizētas aktivitātes: 

• izveidota sensorās rehabilitācijas infrastruktūra – izveidotas divas sensorās istabas (viena istaba pieaugušo pacientu 
rehabilitācijai un viena istaba bērnu rehabilitācijai) un labiekārtots, aprīkots āra pastaigu un rehabilitācijas laukums; 

• izstrādāta sensorās rehabilitācijas metodika – Sensoro traucējumu simptomātikas vērtēšanas instruments un ir veikta pacientu 
testēšana izmantojot sensorās rehabilitācijas metodes. 

2020.gada 1.augustā sākta Latvija Lietuvas pārrobežu projekta INTERREG Nr.LLI-445 “Sensorie dārzi sociāli neaizsargāto grupu 
iekļaušanai sabiedrībā LAT – LIT teritorijā / Sensorie dārzi” (Sensory gardens for social inclusion in LAT – LIT area) realizācija, kas paredz 
Sabiedrības teritorijā izveidot divus sensoros dārzus, kā rezultātā tiks labiekārtota arī daļa Sabiedrības teritorijas.  Sensorie jeb aktivitāšu, 
sajūtu dārzi būs veltīti sociāli neaizsargāto grupu iekļaušanai sabiedrībā un garīgās, kā arī fiziskās veselības rehabilitācijas veicināšanai. 
Projekta realizācija radīs inovatīvu sensorās rehabilitācijas metodi, kas uzlabotu garīgās veselības traucējumus bērniem un pieaugušajiem, 
papildinot vai aizstājot pilnībā tradicionālās medikamentozās terapijas metodes. 

Kopējais pārrobežu projekta budžets ir 689 992 EUR (tai skaitā projekta  partneru budžets).  

VSIA “Piejūras slimnīca” kopējais projekta budžets 230 000 EUR (no tā ERAF līdzfinansējum 85 % - 195500 EUR,  VARAM līdzfinansējums 
5 % - 11 500 EUR  un Sabiedrības līdzfinansējums 10 % - 23 000 EUR). 
 

25. Notikumi pēc bilances datuma  

2021.gadā turpinās 2020.gadā sākusies Covid-19 vīrusa izplatības izraisītā pandēmija pasaulē un Latvijā, ārkārtas situācija un ierobežojumi, 
kas ietekmē Sabiedrības saimniecisko darbību. Covid-19 pandēmijas dēļ valstī noteikto ierobežojošo pasākumu sekas rezultējas gan ar 
samazinātiem ieņēmumiem, gan ar palielinātiem izdevumiem. 

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi citi nozīmīgi notikumi, kuru 
rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā.  

 
 
 
 

 
 

  

Artūrs Bērziņš   
Valdes priekšsēdētājs   

 
 
 

Ilga Egliena 
Galvenā grāmatvede 

 

Liepāja, 2021. gada  21. aprīlī  

 
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Neatkarīgu revidentu ziņojums 
valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Piejūras slimnīca” dalībniekam 

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu 

Esam veikuši valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Piejūras slimnīca” (“Sabiedrība”) pievienotajā gada pārskatā ietvertā 

finanšu pārskata no 7. līdz 24. lapai revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 

• bilanci 2020. gada 31. decembrī,  

• peļņas vai zaudējumu aprēķinu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī, 

• pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī, 

• naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī, kā arī  

• finanšu pārskata pielikumu, kas ietver nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu 

informāciju. 

Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Piejūras slimnīca” finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu 

gadā, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu 

likumu (“Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”).  

Atzinuma pamatojums 

Atbilstoši Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs veicām 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 pārskata revīziju.  

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 kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) 

un Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.  

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. 

Ziņošana par citu informāciju 

Par citu informāciju atbild Sabiedrības vadība. Citu informāciju veido:  

       informācija par Sabiedrību, kas sniegta pievienotā gada pārskata 3. lapā, 

       vadības ziņojums, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā no 4. līdz 6. lapai.  

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda 

veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas 

tiesību aktu prasībām.  

Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita 

informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, 

un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Sabiedrību un tās darbības vidi, mēs 

secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā 

nav nākuši 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 saskaņā ar tā sagatavošanu reglamentējošā normatīvā akta, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma, 

prasībām. 

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 
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• 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 par finanšu pārskatu  

Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu 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 finanšu pārskatu, 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 alternatīvas kā 

Sabiedrības likvidācija vai darbības izbeigšana. 

Personas, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība, ir atbildīgas par Sabiedrības finanšu pārskata sagatavošanas procesa 

uzraudzību. 

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju  

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai krāpšanas dēļ izraisītas 

būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, 

bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības 

var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai 

visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo finanšu pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un saglabājam 

profesionālo skepticismu. Mēs arī: 

• identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ izraisītās būtiskas 

neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas 

pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas 

neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, 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 efektivitāti; 

• izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās 

informācijas pamatotību; 

• izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, pamatojoties uz iegūtajiem 

revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt 

nozīmīgas šaubas par Sabiedrības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu 

ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija 

nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti 

līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Sabiedrība savu darbību var 

pārtraukt; 

• izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un skaidrojumus pielikumā, 

un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus. 

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam informāciju par plānoto 

revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles 

trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā. 

SIA I.F. Revīzija 

zvērinātu revidentu komercsabiedrība, licence Nr.109 
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Revidenta elektroniskais paraksts attiecināms uz gada pārskatam pievienoto Neatkarīgu revidentu ziņojumu, 
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