
 
PSIA 

"ĀDAŽU SLIMNĪCA" 
 
 
 

 
Darbības stratēģija 2016. – 2018.gadam 

 

 
 

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ĀDAŽU SLIMNĪCA” (turpmāk – 
kapitālsabiedrība) attīstības stratēģija ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments 2016. – 
2018.gadam, kas nosaka kapitālsabiedrības attīstības virzienus un sasniedzamos rezultatīvos rādītājus. 

Stratēģijas izstrāde veikta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likuma 57.pantu, Ādažu novada domes 24.02.2015. iekšējo noteikumu „Pašvaldības 
kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi” 6. punktu un Ādažu novada domes 26.05.2015. lēmumu Nr. 
102 „Par Ādažu novada domes dalības vērtējumu pašvaldības kapitālsabiedrībās”. 
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Satura rādītājs 

• Ievads – vispārīga informācija par kapitālsabiedrību. 
o Kapitālsabiedrības pamatdati 
o Kapitālsabiedrības pamatvērtības 
o Kapitālsabiedrības darbību un attīstību ietekmējošās puses  
o Kapitālsabiedrības īpašuma struktūra 
o Veiktās iemaksas valsts budžetā un saņemtais finansējums 
o Galvenie darbības virzieni 

• Kapitālsabiedrības saimnieciskā darbība 
o Sniegtie pakalpojumi 
o Klienti 
o Resursi 
o Izdevumi 
o Ienākumi 

• Stipro un vājo pušu analīze 
• Tirgus un konkurentu analīze 
• Stratēģiskā daļa  

o Stratēģiskie mērķi un darbības virzieni 
o Nefinanšu mērķi 
o Vidēja termiņa darbības plāns 
o Finanšu mērķi 
o Risku analīze 
o Izmantotā literatūra un dokumenti 
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• Ievads 
  

20 gadsimta 30.gados Ādažu novadā uz valsts zemes tiek uzbūvēta divstāvu celtne, kur tiek ierīkots 
doktorāts vienā stāvā un otrā stāvā personāla dzīvojamās telpas.  
 Doktorāta darbība turpinās visa otrā pasaules karā laikā un pēc tā. Attīstoties novadam un pieaugot 
iedzīvotāju skaitam 1959.gadā tiek izbūvēts doktorātam trešais stāvs. No šī brīža doktorāts iegūst jaunu vārdu – 
Rīgas rajona zonālā slimnīca. Tajā tiek atvērta un uzsāk darbu ķirurģijas nodaļa, terapijas nodaļa un 
ambulance, bet vēlāk tiek sniegti arī ginekoloģijas un pediatra pakalpojumi, paplašinās speciālistu loks. 
 80.gadu sākumā Ādažu slimnīcai tiek uzbūvēta trīsstāvu piebūve, kur izvietojas poliklīnika un 
stacionārs ar divdesmit gultām. Ņemot vērā, ka reģionā tā ir vienīgā šāda veida slimnīca, šeit sāk strādāt arī 
šaura profila speciālisti- okulists, onkologs, dermatologs, otorinolaringologs, neirologs.  
 1993.gada 25.maijā tiek nodibināta Ādažu pagasta pašvaldības bezpeļņas organizācija “Ādažu 
slimnīca”. 
 Līdz 2009.gada 1.aprīlim Ādažu slimnīcā atradās diennakts stacionārs, pēc tam “Ādažu slimnīca” 
nodrošina poliklīnikas, dienas stacionāra un mājas aprūpes pakalpojumus. Pārmaiņas ir saistītas ar valsts 
politikas izmaiņām attiecībā pret slimnīcām reģionos.  

Kapitālsabiedrība nodrošina novada iedzīvotājus ar ambulatoro daļu, ģimenes ārstiem, medmāsām, 
bērnu ārstiem, zobārstiem, un citiem speciālistiem. 
 

o Kapitālsabiedrības pamatdati 

Kapitālsabiedrības nosaukums Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“ĀDAŽU SLIMNĪCA” 

Juridiskais statuss Kapitālsabiedrība 
Reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā 1993.gada 25.maijā 
Vienotais reģistrācijas numurs 40003131022 
Juridiskā adrese Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu novads, LV–2164 
Kapitāla daļu turētājs Ādažu novada dome 
Kapitālsabiedrības darbības veids Sekundārā ambulatorā medicīniskā aprūpe 
Kapitālsabiedrības pārvalde Valdes loceklis, kas iecelts amatā pamatojoties uz 

PSIA “ĀDAŽU SLIMNĪCA” ārkārtas dalībnieku 
sapulces lēmumu 

Pamatkapitāls 2015.gadā sastādīja 329 925,00 EUR 
 
Kapitālsabiedrības darbību reglamentē sekojoši normatīvie akti: 
• Ārstniecības likums; 
• Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām (MK 2009.gada 
20.janvāra noteikumi Nr.60); 
• Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība (MK 2013.gada 17.decembra noteikumi 
Nr.1529) 
• Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība (MK 2006.gada 4.aprīļa noteikumi Nr.265); 
• Ādažu novada domes kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība. 
 

o Kapitālsabiedrības pamatvērtības 
 

• Kvalitātes izcilība- atbildība par visu ko darām; 
• Profesionalitāte – darbinieku profesionalitāte ir svarīgākais pakalpojumu sniegšanas faktors. 
• Komandas gars- mēs strādājam kopā, cienot viens otru; 
• Godīgums- mūsu darbinieki, neatkarīgi no amata, ir pieņēmuši slimnīcas kultūru, kuras 
pamatvērtības ir godīgums, atvērtība un ētika; 
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Slimnīca tēlu veido atbilstoši ilggadēji radītai kultūrai, ētikai un vērtībām, kā, piemēram, 
pacientu un klientu apmierinātība, darbinieku apmierinātība un lojalitāte.  

Slimnīca rūpīgi izvērtē visus komponentus, kas veido tās tēlu un izskatu, kā arī attieksmi pret 
vidi, kurā slimnīca darbojas ar klientiem, servisu un tā piegādātājiem. Uzņēmuma tēlu veidošanas 
instrumentus izvēlas, ņemot vērā to izmaksas un efektivitāti. Līdz ar to slimnīca neveic ievērojamus 
reklāmas pasākumus, bet galvenos akcentus saskata slimnīcas iekšējās un ārējās vides sakārtotībā, 
darbinieku profesionalitātē, kompetencē un viņu darba kvalitātē, pacientu un klientu apgādē ar 
nepieciešamo viņu ārstēšanai, aprūpei, rehabilitācijai, dzīves kvalitātes uzlabošanā.  

Slimnīcas stratēģija ir vērsta ne tikai uz peļņas gūšanu, bet gan uz to, lai paaugstinātu 
uzņēmuma vērtību, pilnveidotu esošo pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un attīstītu jaunus pieprasītus 
pakalpojumus.  

 
Uzņēmuma darbību visvairāk ietekmējošās puses:   

• Valde   
• Darbinieki  
• Ādažu novada domes deputāti  
• Materiālu un medikamentu piegādātāji   
• Nacionālais veselības dienests  
• LR Veselības ministrija  
• LR Labklājības ministrija  
• Ministru kabinets  
• Saeima   
Ietekmējošās puses, kuras jāpieaicina atsevišķu lēmumu vai problēmu risināšanā, kuras var kļūt un 
kurām jākļūst par sadarbības partneriem konkrētu pasākumu ieviešanā:   
• Klienti (fiziskās un juridiskās personas)   
• Citas valsts institūcijas   
• Uzņēmēji (t.sk. sociālie uzņēmēji)   
• Sociālās un veselības veicināšanas jomas  
• Iedzīvotāji, vai to grupas (piem. pensionāri)   
• Mediju pārstāvji (žurnālisti)   
• Nozares eksperti   

 
o Kapitālsabiedrības īpašuma struktūra 

PSIA „Ādažu slimnīca” ir dalībnieks divos radniecīgos uzņēmumos: 
• SIA „Ādažu privātslimnīca” ar ieguldījumu 38702 EUR jeb 34.01 %. Ar SIA „Ādažu 
privātslimnīcu” tiek risināts jautājums par īpašumtiesību sakārtošanu( nošķiršanu). 
• SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas klīnika “Ādaži” ar ieguldījumu 1423 EUR jeb 50 %. 
• Kapitālsabiedrības īpašumā ir sekojoši objekti: 

Nr.p.k. Nosaukums Kadastra numurs Mērvienība Platība 
1. Zeme 8044007036101 ha 0.6777 
2. Slimnīcas ēka9/10 80440070361002 M2 3298 
3. Saimniecības ēka 80440070361003 M2 376.1 
4. Katlu māja 80440070361 M2 9.1 

1.tabula 
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o Veiktās iemaksas valsts budžetā un saņemtais finansējums  
 

Nodokļu veidā veiktās iemaksas valsts budžetā un saņemtais finansējums valsts apmaksātu 
veselības aprūpes  pakalpojumu sniegšanai: 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

1.attēls  
Ikgadējais finansējums no Nacionālo Veselības dienesta (NVD) par sekundāro ambulatoro 

veselības aprūpes pakalpojumu, primārās veselības aprūpes pakalpojumu un mājas aprūpes un 
rehabilitācijas pakalpojumu pirkšanu ir ar tendenci  katru gadu pieaugt, kas attaisno ieguldītos finanšu 
līdzekļus telpu renovācijā un aparatūras iegādē. 

o Galvenie darbības virzieni 

• Medicīniskie pakalpojumi 
• Telpu noma 

 
• Kapitālsabiedrības saimnieciskā darbība 

Kapitālsabiedrība sniedz gan valsts – NVD apmaksātus pakalpojumus, gan maksas pakalpojumus. 
Ambulatorajā daļā tiek sniegtas ārstu -  speciālistu konsultācijas, veikti diagnostikas izmeklējumi.  
Darbojas dienas stacionārs, kur tiek veiktas operācijas, kā arī tiek sniegti aprūpes pakalpojumi mājās. 

Lai pilnvērtīgi izmantotu Kapitālsabiedrības īpašumā esošas ēkas, daļa telpu tiek iznomāta.  
 
Kapitālsabiedrības sniegtie pakalpojumi: 

Speciālistu konsultācijas: 
• Kardiologs-konsultācija. 
• Endokrinologs- konsultācija. 
• Ķirurgs- konsultācija. 
• Traumatalogs-ortopēds - konsultācija. 
• Ginekologs- konsultācija, grūtnieču aprūpe, usg. 
• Neirologs- konsultācija. 
• Acu ārsts– konsultācija. 
• Lor– konsultācija. 
• Dermatologs- konsultācija. 
• Alergologs- konsultācija. 
 
Izmeklējumi: 
• Datortomogrāfija. 
• Ultrasonogrāfija- vēdera dobumam. 

393970 427210

561221

101043
151849

192917

2013 2014 2015

Valsts budžeta apmaksātie pakalpojumi Samaksātie nodokļi budžetā
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• Ultrasonogrāfija – ginekoloģiskā. 
• Izmeklējumi ar jonizējošā starojuma avotu (Rtg). 
• Ehokardiogrāfija-sirds asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi. 
• Endoskopija. 
• Kolonoskopija. 
• Doplerogāfija . 
 
Dienas stacionārā sniegtie pakalpojumi: 
• Vispārējie ķirurģiskie pakalpojumi. 
• Traumatoloģija –ortopēdija. 
• Ginekoloģija. 
 
Profilaktiskie izmeklējumi, ko apmaksā Nacionālais Veselības dienests: 
• Acu ārsta profilaktiskā apskate bērniem- atbilstoši normatīviem aktiem. 
• Grūtnieces un nedēļnieces aprūpe -atbilstoši normatīviem aktiem. 
• Vēža skrīninga programmās atrastās patoloģijas tālākā  diagnostika un ārstēšana.   
• Pozitīvu slēpto asiņu testa rezultāti kolorektālā vēža skrīninga gadījumos. 

 
o Klienti 

Kapitālsabiedrības klientu loku veido: 
• Poliklīnikas un dienas stacionāra pacienti;  
• Mājas aprūpes pacienti; 
• Telpu nomnieki. 
 
Pacientu skaits poliklīnikā un dienas stacionārā 

  2013 2014 2015 
Poliklīnika 20079 28675 25477 

Pie ģimenes ārstiem 8854 8266 12632 
Diena stacionārs 1013 781 1178 
Mājas aprūpe 553 726 1091 
Operāciju skaits dienas stacionārā 425 487 800 
    
Kopējais pacientu skaits 30924 38935 41178 

2. tabula 

Pieaugot iedzīvotāju skaitam novadā, ar katru gadu palielinās pacientu skaits PSIA “Ādažu 
slimnīcā”. Turklāt mūsu pakalpojumus ir izvēlējušies arī citu novadu iedzīvotāji. 

Pacientu struktūra laika periodā no 2013.-2015.gadam Neskatoties uz to, ka pacientu skaits 
dinamiski pieaug ar katru gadu , proporcija starp atsevišķiem pakalpojumu veidiem saglabājas 
nemainīga kopš 2013.gada.  Tas liecina par to, ka palielinoties NVD finansējumam palielinās to 
pacientu skaits , kas saņem valsts apmaksātu pakalpojumu, taču zināmā mērā ierobežo slimnīcas 
maksas pakalpojumu  attīstīšanu un sniegšanu. 
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2. attēls  

Kopējā pakalpojumu pieprasījumā stabili ir poliklīnikas speciālistu sniegtie pakalpojumi, tā kā 
poliklīnikā strādā lielākā daļa speciālistu un ir diagnostikas kabineti.  

PSIA ”Ādažu slimnīca” strādā 2 ģimenes ārsti, kuru prakses ir noslogotas. 
Dienas stacionāra kopējam apmeklējumam  ir tendence augt un arī kapacitāte ļauj strādāt pie 

noslogojuma palielināšanas ar pakalpojumu paplašināšanas iespējām. 
Mājas aprūpe ir sevi jau attaisnojusi pakalpojumu niša, kuru slimnīca arī turpmāk attīstīs un 

centīsies piesaistīt vairāk finanšu līdzekļus no NVD. 
 
Telpu nomnieki: 

Kā saimnieciskās darbības veids  slimnīcai ir brīvo telpu iznomāšana 1318.56 m2 platībā. 
Pārsvarā telpas tiek iznomātas ar veselības aprūpi saistītiem uzņēmējiem- 3ģimenes ārstu praksēm, 2 
zobārstniecības praksēm, neatliekamās palīdzības dienestam, NMS laboratorijai u.c.. Kopumā telpas 
nomā 13 nomnieki.  

2015.gadā īres līgums tika lauzts ar nomnieku, kurš aizņēma 181 m2, šādas platības nomnieka 
atrašana ir saistīta ar zināmām problēmām un risku. Ir grūtības atrast vienu nomnieku tik lielām 
telpām, tāpēc tika pieņemts lēmums šo platību iznomāt pa daļām, kas ir radījis jau vairāku nomnieku 
ieinteresētību. Nomnieku piesaistīšanā reizēm kā traucēklis ir potenciālā nomnieka uzņēmējdarbības 
veids, jo medicīnas iestāde uzliek par pienākumu ievērot zināmus principus – klusumu, tīrību un būtu 
vēlams, lai potenciālā nomnieka saimnieciskā darbība būtu saistīta ar medicīnisko pakalpojumu 
sniegšanu. 

 
o Resursi 

 
Viens no būtiskākajiem resursiem saimnieciskās darbības nodrošināšanai stratēģijā noteikto 

mērķu un uzdevumu izpildei ir darbinieki un to efektīvs un optimāls nodrošinājums plānotajām amata 
vietām. 
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Kapitālsabiedrības organizatoriskā struktūra 

3. attēls 
 
Kapitālsabiedrības pārvaldi veic valdes loceklis, kas iecelts amatā pamatojoties uz Pašvaldības 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu slimnīca” ārkārtas dalībnieka sapulces lēmumu. 
Kapitālsabiedrības uzņēmuma vadība veidota pēc vertikālās un horizontālās darba dalīšanas metodes, 
kas izslēdz pienākumu dublēšanās iespējas. 

Darbinieku darba izpilde tiek regulāri kontrolēta, nosakot lielāku atbildību valdes loceklim. 
Kapitālsabiedrība nodrošina ar darbu 62 cilvēkus. Darbinieku iegūtās izglītības ir atbilstošas 
ieņemamajiem amatiem. 

Nozīmīgs resurss ir materiāli tehniskā bāze, Kapitālsabiedrības nodrošinājums ar telpām un 
mūsdienu prasībām atbilstošām medicīniskām iekārtām un tehnoloģijām. 
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Pašvaldības izveidots uzņēmums – „Ādažu slimnīca” – darbojas kopš 90-tiem gadiem un, lai 
nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpes pieejamību novadā, jau kopš 2003. gada tiek īstenoti vairāki 
projekti Kapitālsabiedrības slimnīcas ēkas telpu un infrastruktūras renovācijai,  medicīniskās 
aparatūras iegādei, kas tiek finansēti no Kapitālsabiedrības līdzekļiem: 
• Ādažu slimnīcas uzņemšanas nodaļas rekonstrukcija un neatliekamās medicīniskās palīdzības 
nodrošināšana un uzlabošana. Specializētas iekārtas - defibrilatora / monitora iegāde neatliekamās 
medicīniskās palīdzības nodrošināšanai ((2003.);  
• Projekts „Ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu, apkures sistēmas un elektroinstalācijas nomaiņa, 
koridoru, trepju, grīdas, sienu un griestu kosmētiskā remonta veikšana (2008); 
• Universālā ultrasonogrāfa iegāde Ādažu poliklīnikā (2008.).  
 Kapitālsabiedrība ir piesaistījusi ārējo finansējumu materiālās bāzes saglabāšanai un 
atjaunošanai: 
• Projekts „Ādažu poliklīnikas darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts”. Projekta ietvaros tika 
veiktas sekojošas aktivitātes:  

-veikti Ādažu poliklīnikas telpu renovācijas būvdarbi,  
-uzstādīts tehniskais aprīkojums dienas stacionāram (pacientu novērošanas monitors, operāciju   
galda komplekts un divas operāciju lampas),  
-veikta reģistrācijas datorizācija,  
-veikta poliklīnikas ieejas mezgla tehniska pārveidošana invalīdu ar kustības traucējumiem 
vajadzībām.  
Projekta īstenošanas laika posms (2008).  

• Projekts „Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra attīstība”  
 Projekta ietvaros tika iegādāti tieši ārstniecības procesam nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi un 
aprīkojums – laparoskops, videogastroskops, videokolonoskops – un tika veikta Ādažu slimnīcas ēkas 
viena korpusa iekšējā un ārējā renovācija (2009) 
• Kapitālsabiedrība ir realizējusi Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēto projektu “Primārās 
veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana divās ģimenes ārstu praksēs Ādažu slimnīcā” (2010) 
 

o Izdevumi 
Izdevumu struktūra %, laika periodā no 2013. gada līdz 2015.  

 
 
 

4.attēls 
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Lielāko īpatsvaru sastāda izdevumi darbinieku darba samaksai 45% (2014.gadā – 48%; 
2013.gadā -46%) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām 10% (2014.gadā -11%; 
2013.gadā- 11%). Kopā tas veido 55 % 2015.gadā; 59% 2014.gadā un 57% 2013.gadā.  Pieaugot 
samaksai par medicīniskajiem ārpakalpojumiem 13% (2014.gadā – 12%; 2013.gadā- 11%) samazinās 
darba samaksas izdevumi kopējā izdevumu struktūrā. 

Medikamentiem un vakcīnām tiek tērēti 8% ( 2014.gadā -9%; 2013.gadā -8% ), komunālajiem 
pakalpojumiem 6% (2014.gadā- 8%;2013.gadā- 9%), pārējiem izdevumiem 10% (2014.gadā- 5%; 
2013.gadā – 6% ), administrācijas izdevumiem 2% ( 2014.gadā -1%, 2013.gadā- 1% ). 
  

o Ieņēmumi 
Ieņēmumu struktūra % laikā no 2013. gada līdz 2015. gadam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. attēls 
Procentuāli lielāko daļu kopējos ieņēmumos sastāda veselības aprūpes pakalpojumi, ko apmaksā 

Nacionālais veselības dienests (NVD) 2015. gadā - 68 % (2014.gadā- 72%; 2013.gadā-70%), bet 
pārējie ir pašu ieņēmumi 32% ( 2014.gadā- 28%; 2013.gadā- 30%), sniedzot maksas pakalpojumus, 
kā arī pacientu iemaksa un saimnieciskās darbības ieņēmumi no telpu īres.  

Kā saimnieciskās darbības veids  slimnīcai ir brīvo telpu iznomāšana 1318.56 m2 platībā. 
2015.gadā ieņēmumi no telpu īres sastādīja 6%, 2014.gadā- 3%, bet 2013.gadā – 3%.  

Paplašinot pakalpojumu klāstu, piesaistot arvien jaunus speciālistus, ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem poliklīnikā no 6% 2013.gadā pieauguši līdz 7% 2015.gadā. Dienas stacionārā šis 
kāpums ir ievērojamāks - no 3% 2013.gadā līdz 7% 2015.gadā. Samazinājies ir tiešais pacientu 
iemaksu apjoms no 11% 2013.gadā līdz 8% 2015.gadā, kas izskaidrojams ar to, ka NVD paplašina no 
pacientu iemaksām atbrīvoto pacientu kategorijas. Šo kategoriju pacientu iemaksas tiek iekļautas 
NVD apmaksāto pakalpojumu klāstā. Apdrošināšanas kompāniju apmaksātie pakalpojumi 
samazinājušies no 5% 2013.gadā līdz 2 % 2015.gadā , tas izskaidrojams ar to, ka  apdrošināšanas 
kompānijas ir sašaurinājušas polišu programmas , lielākoties apmaksājot tikai pacientu iemaksas. 
Kopējais 2015. pārskata gada  saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 62079 EUR ( 2014.gadā – 
6146 EUR; 2013.gadā-17641 EUR). 
 

Likviditātes rādītāji 2015.gadā ir palielinājušies salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem un ir 
sasnieguši koeficientu 3, kas liecina par neracionālu apgrozāmo līdzekļu izmantošanu, taču tā kā šī 
situācija ir apzināti veidota, lai 2016.gadā varētu iegādāties  medicīnisko aparatūru, tam nevajadzētu 
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radīt bažas. Redzam,  ka 2013. gadā un 2014.gadā šis koeficients ir nemainīgs 1.23,  kas liecina, ka 
uzņēmumam nav problēmu ar īstermiņa saistību segšanu. 

 norma 2013.gads 2014.gads 2015.gads 
Kopējā 
likviditāte(koeficients) 
PSIA Ādažu slimnīca 

1-3 1.23 1.23 3 

Veselība un sociālā 
aprūpe (CSB dati)   1.263 1.66 

3. tabula 
Slimnīcas finanšu rādītāji liecina, ka maksas medicīnisko pakalpojumu cenu veidošanas politika ir 
ekonomiski pamatota. Ņemot vērā veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju tirgus regulāro izpēti un 
cilvēku maksātspēju, paredzam, ka cenu paaugstināšanās dinamika ir neizbēgama , lai sekmīgi 
konkurētu kopējā tirgus segmentā. 
 

• Stipro un vājo pušu analīze 

Kapitālsabiedrības stratēģija izstrādāta balstoties uz sekojošām pamatnostādnēm par 
Kapitālsabiedrībā esošajām stiprajām un vājajām pusēm, iespējām un draudiem. 

Stiprās puses Vājās puses 
• Laba primārās veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamība (ģimenes ārstu pārklājums) novada 
teritorijā  
• Slimnīcas stratēģiski izdevīgs novietojums, 
piemērota teritorija mūsdienīgas veselības un 
sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu 
attīstībai  
• Ilgstoša pieredze veselības un sociālās 
aprūpes un rehabilitācijas stacionāro un 
ambulatoro pakalpojumi jomā  
• Vēsturiski laba Ādažu slimnīcas reputācija 
Ādažu iedzīvotāju vidū  
• Pieredze ES fondu piesaistē  
• Kapitālsabiedrības vadībai ir redzējums par 
slimnīcas nākotnes attīstības perspektīvām  
• Stabils un pieredzējis kolektīvs, profesionāla 
vadības komanda  
• Labas zināšanas mūsdienīgu medikamentu, 
diagnostikas un ārstniecības metožu 
pielietošanā  
• Plānojas uzsākt veikt ieguldījumus slimnīcas 
infrastruktūras attīstībā, kas ļauj nodrošināt 
pakalpojumu kvalitātes atbilstību pacientu 
prasībām, t.sk. nodrošināts WiFi interneta 
pārklājums visā slimnīcas ēkā  
• Pieejama moderna un mūsdienīga aparatūra 
(FGS, RTG u.c.) un informācijas tehnoloģiju 
pielietojums (piemēram, RTG attēlu 
digitalizēšana un arhivēšana Interneta vidē) –  
e-veselības un telemedicīnas ieviešanas sākums 

• Valsts veselības aprūpes finansēšanas 
kārtības (t.s. kvotu sistēmas) dēļ ir ierobežotas 
iespējas attīstīt un ieviest jaunus 
pakalpojumus   
• Esošais valsts finansējums un iedzīvotāju 
zemā maksātspēja nedod iespēju paaugstināt 
valsts un maksas pakalpojumu pieejamību un 
kvalitāti   
•Ārstniecības personāla novecošana (lielākā 
daļa darbinieku ir pirmspensijas un pensijas 
vecumā) un grūtības gados jaunu speciālistu 
piesaistē 
• Zems darbinieku atalgojums, salīdzinot ar 
blakus esošajām ārstniecības iestādēm  
• Nepietiekoši finansiālie līdzekļi 
kapitālieguldījumiem infrastruktūras 
sakārtošanā, kas ļautu nodrošināt 
pakalpojumu kvalitātes atbilstību klientu 
prasībām  
• Neelastīga un neparedzama valsts veselības 
aprūpes un tās finansēšanas politika un 
kārtība  
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slimnīcas darbībā   
Iespējas Draudi 
• Modernu un savlaicīgi ieviestu diagnostisko, 
medicīnisko (ārstniecisko), fizikālās terapijas 
ambulatoro pakalpojumu attīstība 
• Piedāvāt augsta servisa īstermiņa un 
ilgtermiņa pakalpojumus personām, kam 
nepieciešama medicīniskā aprūpe, medicīniskā 
rehabilitācija  
• Attīstīties par aprūpes slimnīcu pacientiem 
pēc intensīvā ārstēšanās kursa citās slimnīcās, 
kā arī pacientiem ar hroniskām saslimšanām  
• Ģimeņu atbalsta pakalpojumu attīstība  
• Medicīniskās aprūpes mājās pakalpojumu 
paplašināšana un attīstība  
• Sadarbības turpināšana ar primārās aprūpes 
ārstiem, pašvaldību sociāliem dienestiem, 
sociālās un veselības jomas nevalstiskām 
organizācijām (t.sk. ārvalstīs)  
• Ārējā finansējuma (t.sk ES līdzekļi) piesaiste 
slimnīcas infrastruktūras sakārtošanai, 
personāla apmācībām, speciālistu atalgojumam   
• Pakalpojumu infrastruktūras pieejamības 
uzlabošana personām ar funkcionāliem 
traucējumiem  
• Sociālās uzņēmējdarbības kā perspektīva 
saimnieciskās darbības veida attīstība Ādažu 
novadā  
• Maksas pakalpojumu plašāka attīstība un 
mārketings (jo sevišķi ārpus novada un Latvijas 
lielpilsētās)   
• Jaunu finansiāli un energo efektīvāku 
siltumapgādes risinājumu ieviešana slimnīcā  
• E-veselības un telemedicīnas pakalpojumu 
tālāk attīstība (t.sk. pārrobežu un/vai 
starptautisku sadarbības projektu ietvaros) 

• Sociāli ekonomiskās situācijas 
pasliktināšanās valstī un novadā - iedzīvotāju 
maksātspējas samazināšanās, bezdarba 
palielināšanās 
• Valsts finansējuma (piešķirto kvotu) 
samazināšanās veselības reformu rezultātā, 
t.sk. veselības aprūpes sistēmas finansēšanas 
kārtība pa t.s. plānošanas vienībām  
• Mainīga un neparedzama valsts veselības 
aprūpes pakalpojumu finansēšanas politika un 
kārtība  
• Aktīva ārstniecības personu rekrutēšana 
darbam ārzemēs  
• Vispārējs kvalificēta darbaspēka trūkums 
veselības aprūpes jomās 
• Demogrāfiskās situācijas (iedzīvotāju skaita 
samazināšanās) ietekme uz veselības un 
sociālajai jomai piešķiramo līdzekļu apjomu   
• Esošā personāla novecošanās tendences 
turpināšanās  
• Medikamentu un medicīnisko materiālu 
(t.sk. obligāti izmantojamo dezinfekcijas 
līdzekļu), pārtikas un energoresursu cenu 
pieaugums  
•Neparedzamas likumdošanas izmaiņas, t.sk. 
administratīvā sloga palielinājums valsts 
iestāžu veikto kontroļu kontekstā   
•Personāla atalgojuma pieaugums pie 
nemainīga slimnīcas finansējuma, saistībā ar 
izmaiņām normatīvajos aktos vai darba 
ņēmēju kategoriskām prasībām  
•Ēnu ekonomikas pieaugums un valsts 
kontrolējošo institūciju nevēlēšanās un 
nespēja to apkarot (valsts budžeta 
samazināšanās)  
•Pieaugošas kvalitātes prasības attiecībā uz 
konkrētiem pakalpojumiem, jaunu prasību 
izvirzīšanas no MK, LR Veselības ministrijas, 
LR Labklājības ministrijas un citu valsts 
institūciju puses bez finansiāla seguma, un ar 
to saistītais administratīvais slogs    

4. tabula 

 Secinājumi: 

• Ņemot vērā iedzīvotāju skaita pieaugumu, nepieciešams palielināt personāla skaitu, tai skaitā 
pieaicināt jaunus speciālistus. Sevišķi būtiski likt uzsvaru uz tiem, kas nesen ir pabeiguši studijas vai 
paralēli studijām vēlas strādāt savā profesijā.   
• Sekot līdzi un pielietot jaunākās tehnoloģijas un darba metodes.  
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• Tālākā nākotnē (aptuveni 10 gadu perspektīvā) pensijas vecuma cilvēku ienākumi pieaugs, 
pateicoties tam, ka aizvien pieaug ieguldītāju skaits pensiju 2. līmeņa un 3.līmeņa fondos. Šos 
ieguldījumus pacienti varēs izlietot veselības aprūpes pakalpojumu pirkšanai. Taču tuvāko 5-7 gadu 
laikā saglabāsies būtiska pašvaldības un valsts loma veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanā.  
• Daudzu darbinieku galvenā motivācija nav atalgojums – taču ilgstoši strādājoši, it kā lojāli 
darbinieki var arī būtiski kavēt mūsdienīgu darba metožu ieviešanu Ādažu novada slimnīcas sniegtajā 
veselības  aprūpē.  
• Nepieciešama darbinieku teorētiskā un praktiskā apmācība moderno tehnoloģiju priekšrocību 
skaidrošanā un praktiskā pielietošanā.   
• Piedāvātos mājas medicīniskās aprūpes pakalpojumus būtu nepieciešams papildināt ar t.s. „drošības 
pogas” pakalpojumu, kas ļauj vecākiem cilvēkiem nekavējoši saņemt tiem nepieciešamo palīdzību 
jebkādā krīzes situācijā. Šāds pakalpojums jau ir ierobežotā apjomā pieejams dažu pašvaldību 
iedzīvotājiem, piemēram, Rīgā, to nodrošina Latvijas Samāriešu apvienība. 
 

• Tirgus un konkurentu analīze 
 

PSIA “Ādažu slimnīca” ir vienīgā medicīnas iestāde Ādažu novadā, kas nodrošina iedzīvotājus ar 
sekundārās veselības aprūpes pakalpojumiem, speciālistu konsultācijām (poliklīnika, dienas 
stacionārs), primārie pakalpojumi –ģimenes ārstu prakses. 

Ārpus PSIA “Ādažu slimnīcas” darbojas divas ģimenes ārstu prakses, kas daļēji savus pacientus 
norīko uz speciālistu konsultācijām “Ādažu slimnīcā”. Tuvākās medicīnas iestādes atrodas Rīgā un 
Saulkrastos, kas drīzāk ir mūsu sadarbības partneri un nevis konkurenti. 

“Ādažu slimnīca” nodarbina tos speciālistus, kuri ir visbiežāk pieprasīti. Savukārt šauras 
specializācijas mediķu pakalpojumi  ir pieejami Rīgā.  

Tā kā medicīniskie pakalpojumi ir tie, kurus ir vēlams saņemt pēc iespējas ātrāk, tad atrašanās 
tuvu pacientu dzīves vietai ir izdevīgs faktors uzņēmuma darbībai. 
 

• Stratēģiskā daļa 
 

o Stratēģiskie mērķi un darbības virzieni 

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi ir – nodrošināt veselības aprūpes kvalitatīvu plaša 
spektra pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, palielinot valsts apmaksātu veselības aprūpes 
pakalpojumu skaitu un paplašinot medicīnas speciālistu darbības jomas. 

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi ir noteikti Kapitālsabiedrības statūtos un Ādažu 
novada domes lēmumā Nr. 2 no 26.05.2015.gada „ Par Ādažu novada domes dalības vērtējumu 
pašvaldības kapitālsabiedrībās” 5. punktā. 

 
Darbības virzieni: 
• Turpināt uzsākto darbu veicot Ādažu novada iedzīvotāju aprūpi; 
• Nodrošināt galvenos pakalpojumu veidus – ambulatoro – primārās veselības aprūpi – ģimenes ārstu 
un mājas aprūpi; 
• Nodrošināt sekundāro– ambulatoro, veselības aprūpi dienas stacionārā; 
• Saglabāt esošā darba apjomu arī turpmāk; 
• Nodrošināt iedzīvotājiem veselības aprūpes pieejamību, veicināt veselīgu dzīvesveidu par to 
informējot iedzīvotājus ar informatīvajiem materiāliem, kas būtu pieejami Kapitālsabiedrības 
slimnīcas telpās un informāciju mājas lapā; 
• Nodrošināt atbilstošas kvalifikācijas ārstniecības personas pakalpojumu sniegšanai; 
• Veikt veselības aprūpē izmantojamo tehnoloģiju iegādi un nodrošināt telpu labiekārtojumu; 
• Piesaistīt ES fondus, lai veiktu slimnīcas fasādes atjaunošanu un siltināšanu. 
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o Nefinanšu mērķi 

 
Kapitālsabiedrības mērķi, kas izriet no vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem, tiesību aktiem un 

politikas plānošanas dokumentiem un ir saistīti gan ar pašvaldības noteikto funkciju, gan citu funkciju 
izpildes nodrošināšanu, jeb Kapitālsabiedrības nefinanšu mērķi:  
• Veikt kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;  
• Paaugstināt klientu apkalpošanas kvalitāti, nodrošinot nepārtrauktu pieejamību informācijas 
nodošanai un saņemšanai;  
• Pilnveidot Kapitālsabiedrības mājas lapu. 

 

o Vidējā termiņa darbības plāns 2016. – 2018.gadam. 
 

Kapitālsabiedrības rīcībā ir pamatlīdzekļu un inventāra bāze, kas atbilst Eiropas Savienības 
standartiem plānotās saimnieciskās darbības veikšanai, kā arī papildus pakalpojumu attīstībai, tai pat 
laikā ir jāparedz finansējums jaunu, progresīvāku  medicīnisko iekārtu iegādei. Slimnīca  iespēju 
robežās cenšas piesaistīt ārējo finansējumu projektu veidā. 

Turpmākajā periodā no 2016.gada līdz 2018.gadam paredzēts iegādāties jaunas aparatūras, kas 
paplašinātu piedāvāto pakalpojuma klāstu, tādējādi sniedzot savu ieguldījumu Ādažu novada  un 
Latvijas iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanā. Ar ES naudas piesaisti ir paredzēts veikt ārējās 
slimnīcas ēkas fasādes atjaunošanu un siltināšanu. Plānojas piesaistīt jaunus sadarbības partnerus, tai 
skaitā partnerus, kuri būtu ieinteresēti nomāt slimnīcas telpas no Kapitālsabiedrības jaunu 
medicīnisko pakalpojumu sniegšanai.  

Šobrīd pacientu skaits ir pietiekošs, savā ziņā tas pat ir liels, jo nepārtraukti uz pakalpojumiem 
veidojas rindas. 

 
Darbības plāns 2016. – 2018.gadam. 
Rīcība Rīcības mērķis Izpildes 

termiņš 
vai 
periods 

Finanšu 
avoti un 
resursi 

Plānotie iznākuma rezultatīvie rādītāji 

1.Medicīniskā aprūpe 
1.1. Kvalitatīva 
pakalpojuma 
sniegšana 
atbilstoši 
normatīvo aktu 
prasībām. 

Nodrošināt  
sekundāro 
ambulatoro veselības 
aprūpes 
pakalpojumu, 
primārās veselības 
aprūpes pakalpojumu 
un mājas aprūpes un 
rehabilitācijas 
medicīniskos  
pakalpojumus Ādažu 
novadā un Latvijā 

2016-
2018 

PSIA Ādažu 
slimnīcas 
kapitāls un 
ieņēmumi, 
NVD, 
apdrošināšan
as 
kompānijas 

Nodrošināti medicīniskās  aprūpes  pakalpojumi 
visiem pacientiem, kam tā nepieciešama, 
sasniedzot 100%  NVD finansējuma apgūšanu 
gadā 

1.2.Diagnostikas  
izmeklējumu 
nodrošināšana 
sekundārā 
ambulatorā 
veselības 
aprūpē-  
ultrasonogrāfa 
iegāde 

Nodrošināt 
kvalitatīvu , 
savlaicīgu un 
pieejamu 
diagnostikas 
izmeklējumu iespējas 
Ādažu novadā 

2016 PSIA Ādažu 
slimnīcas 
kapitāls  
(dividendes) 
104 000 
EUR 

Nodrošināti kvalitatīvi, savlaicīgi un pieejami 
diagnostikas izmeklējumu ambulatorie 
pakalpojumi (ultrasonogrāfija, , sirds asinsvadu 
sistēmas funkcionālie izmeklējumi, endoskopija 
u.c.) atbilstoši pieejamajam sekundārās 
ambulatorās veselības aprūpes finansējumam ne 
mazāk kā 1500 pacientiem gadā 

1.3. 
Medicīniskās 

Nodrošināt guļošiem 
pacientiem  

2016 - 
2018 

PSIA Ādažu 
slimnīcas 

Gadā vismaz 100 – 120 guļošiem pacientiem ar 
hroniskām slimībām un dažādiem kustību 
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aprūpes mājās 
pakalpojumu 
nodrošināšana- 
Vieglās a/m 
nomas līzings 

medicīnisko aprūpi 
mājās  

kapitāls un 
ieņēmumi 

traucējumiem nodrošināti  medicīniskie 
pakalpojumi mājās  –brūču apkopšana, 
medikamentu piegāde, injekcijas utt. 

1.4.”Drošības 
pogas” 
pakalpojumi 

Dot iespēju vecākiem 
cilvēkiem nekavējoši 
saņemt tiem 
nepieciešamo 
palīdzību jebkādā 
krīzes situācijā. 

2016-
2018 

PSIA Ādažu 
slimnīcas 
kapitāls un 
ieņēmumi  
 

Apzināts potenciālo klientu loks, iespējamie 
finanšu avoti, un nepieciešamā meteriāltethniskā 
bāze. 
 

2. Medicīniskā rehabilitācija 
2.1. 
Rehabilitācijas 
esošo 
pakalpojumu 
nodrošināšana 
un jaunu 
pakalpojumu 
attīstība  - 
fizioterapijas 
kabineta 
aparatūras 
pakāpeniska 
modernizācija 

Veicināt  pacientu  
funkcionālo  un 
sociālo prasmju 
pilnveidošanu, 
attīstību,  lai atgrieztu 
viņus sabiedriskajā 
un darba dzīvē 

2016 - 
2018 

PSIA Ādažu 
slimnīcas 
kapitāls un 
ieņēmumi  
4000 EUR 

Katru gadu  iegādāties vienu fizioterapijas 
aparātu .Gadā veikt  vismaz  1180 procedūras 
pacientiem , nodrošinot individuālās 
fizioterapijas  pakalpojumus, pamatojoties uz 
speciālistu  ieteikumiem un konsultācijām 

3. Veselības veicināšana un profilakse 
3.1.Veselības 
veicināšanas un 
profilakses 
pasākumu 
organizēšana 

Uzlabot iedzīvotāju 
zināšanas un izpratni 
par veselīgu 
dzīvesveidu, slimību 
profilakses nozīmi 

2016-
2018 

PSIA Ādažu 
slimnīcas 
kapitāls un 
ieņēmumi  
 

Nodrošinātas iedzīvotāju zināšanas un izpratne  
par veselīgu dzīvesveidu , iespējas saņemt 
nepieciešamos  informatīvos materiālus pie 
speciālistiem  , kā arī veikt profilaktisko 
vakcināciju 
vismaz 100 pacientiem gadā 

3.2.Ārējās 
komunikācijas 
un mārketinga 
pasākumi 

Veicināt iedzīvotāju 
izpratni par slimnīcas 
pakalpojumu 
veidiem, to 
pieejamību (t.sk. 
vides pieejamību), 
izmaksu veidošanos 
u.c.; popularizēt 
slimnīcas sniegtos 
pakalpojumus  

2017-
2018 

PSIA Ādažu 
slimnīcas 
kapitāls un 
ieņēmumi 

Papildināta un regulāri atjaunota informācija 
(t.sk. izglītojoša un informējoša rakstura) PSIA 
„Ādažu slimnīca” mājas lapā 
www.adazuslimnica.lv, ievietota informācija 
vietējā laikrakstā „Ādažu vēstis”  

4. Efektīva kapitālsabiedrības pārvaldība 
4.1.  
Izejmateriālu un 
mazvērtīgā 
inventāra iegāde 
materiāli 
tehniskās bāzes 
uzturēšanai un 
pakalpojumu 
sniegšanai  

Nodrošināt 
uzņēmumam 
nepieciešamo 
materiāli tehnisko bāzi 
un spēju sniegt 
kvalitatīvus un 
pieprasītus 
medicīniskos 
pakalpojumus 

2016-
2018 

PSIA Ādažu 
slimnīcas 
kapitāls un 
ieņēmumi  
 

Iegādāti izejmateriāli un mazvērtīgais inventārs ( 
5 datortehnikas komplekti), lai nodrošinātu 
uzņēmuma iespējas kvalitatīvu pakalpojumu 
sniegšanai 
 

4.2.Sabiedrības 
darbinieku 
dalība 
profesionālās 
kvalifikācijas 
paaugstināšanas 
kursos un 
semināros 

Uzturēt un paaugstināt 
uzņēmuma 
cilvēkresursu 
kapacitāti un spēju 
sniegt daudzpusīgus 
un kvalitatīvus 
pakalpojumus 

2016-
2018 

PSIA Ādažu 
slimnīcas 
kapitāls un 
ieņēmumi  
 

Apmeklēti kopā vismaz 5 izglītojoši semināri un  
apmācību kursi kvalifikācijas celšanai katru 
gadu; paaugstināts visu uzņēmuma darbības 
sektoru dalībnieku profesionālais līmenis 
 

4.3.Mērķtiecīgi Pēc speciālistu 2017- PSIA Ādažu Piesaistīti 4 jauni speciālisti-urologs, proktologs, 
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5. tabula 

plānoti jaunu 
speciālistu 
piesaistes 
pasākumi 

kabinetu  aprīkošanas 
ar mūsdienīgiem 
aparātiem efektīvai 
diagnosticēšanai un 
ārstēšanai, veikt 
mērķtiecīgus 
pasākumus jaunu 
speciālistu (t.sk. , 
urologa-proktologa, 
ķirurga, fizioterapeita 
u.c.) piesaistei 

2018 slimnīcas 
kapitāls un 
ieņēmumi,  
NVD 
 

ķirurgs, fizioterapeits. Izveidoti un mūsdienīgi 
aprīkoti speciālistu kabineti efektīvai 
diagnosticēšanai un ārstēšanai. Iegādāta papildus 
datortehnika(4 komplekti), fizikālās terapijas 
aparāti (2 gab.) 

4.4. E-
pakalpojumu 
attīstība 
slimnīcas 
darbības 
efektivitātei un 
konkurētspējai 

Nodrošināt ātru un 
kvalitatīvu 
diagnostikas 
izmeklējumu rezultātu 
(attēlu un aprakstu) 
elektronisku 
arhivēšanu un to 
pieejamību interneta 
vidē no dažādām 
vietām; piedāvāt 
iespēju elektroniski 
saņemt dienas 
stacionārā ārstēto 
pacientu izrakstus, e-
receptes, darbnespējas 
lapas u.c. 
 

2016 -
2018 

PSIA Ādažu 
slimnīcas 
kapitāls un 
ieņēmumi   

Nodrošināta nepieciešamo cilvēkresursu 
apmācība un IT aprīkojums (programmatūra, 
datori ) diagnostikas izmeklējumu rezultātu 
elektroniskai arhivēšanai un pieejamībai 
interneta vidē; Ādažu slimnīca veiksmīgi 
iekļaujas MK noteikumu Nr.134 "Noteikumi par 
vienoto veselības nozares elektronisko 
informācijas sistēmu" izpildē. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Infrastruktūras  ilgtspējīga attīstība 
5.1.Veikt ēkas 
energo auditu 

Ēkas energo stāvokļa 
konstatācija 

2017 PSIA Ādažu 
slimnīcas 
kapitāls un 
ieņēmumi   

Noskaidrots ēkas energo stāvoklis, uz kura 
balstoties tiek pieņemts lēmums par ēkas 
ergonomikas paaugstināšanu. 

5.2. Ēkas daļas 
fasādes 
siltināšana un 
atjaunošana 
 

Ēkas ergonomikas 
paaugstināšana  
 

2017-
2018 

PSIA Ādažu 
slimnīcas 
kapitāls un 
ieņēmumi 
(dividendes) , 
ERAF 
līdzfinansējums 
50000-60000 
EUR 

Panākts energoresursu ietaupījums atbilstoši 
ergoaudita prognozei. Nodrošinātas lētākas 
ekspluatācijas izmaksas. Objekta vizuāla 
sakārtošana. 

5.3.Ugunsdrošība
s sistēmas 
izveides 
pabeigšana    
slimnīcas ēkai     

Izpildītas LR 
normatīvo aktu 
prasības attiecībā uz 
ugunsdrošības 
nodrošināšanu 
publiskajās telpās 

2016-
2018 

PSIA Ādažu 
slimnīcas 
kapitāls un 
ieņēmumi 
5000 EUR 

Uzstādīta  ugunsdrošības sistēma visos 3  
PSIA Ādažu slimnīca  stāvos gan koridorā, 
gan kabinetos,  paaugstinājies klientu 
labsajūtas līmenis. 

5.4. Efektīva un 
ekonomiska telpu 
apsaimniekošana  

Brīvo telpu 
iznomāšana 

2016-
2018 

Fiziskas un 
juridiskas 
personas  

Panākta ekonomiska un efektīva telpu 
apsaimniekošana  3683.2 m2 platībā. 
Nepieļaut telpu nelietderīgu izmantošanu. 

5.5.Slimnīcas 
ēkas 
siltumapgādes, 
ūdensvada un 
kanalizācijas 
sistēmas 
atjaunošana 

Drošs un ilgizturīgs 
komunikāciju tīkls 

2017-
2018 

PSIA Ādažu 
slimnīcas 
kapitāls un 
ieņēmumi  
(dividendes)100
00 EUR 

Veikta ūdensvada, siltumapgādes  un 
kanalizācijas  tīklu renovācija. Panākta droša 
un ekonomiska komunikāciju tīkla  
ekspluatācija tuvāko 10 gadu laikā.  
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o Finanšu mērķi 

PSIA „Ādažu slimnīca” finanšu mērķi tuvākajiem 3 gadiem (2016.-2018.) ir sekojoši: 
• Pamatojoties uz iepriekšējo gadu tendenci palielināt ieņēmumus no medicīniskajiem pakalpojumiem par 10% 
salīdzinājumā ar 2015.gadu; 
• Nodrošināt bez zaudējumu finansiālās darbības rezultātus, tas ir, ar ikgadējiem ieņēmumiem segt ikdienas 
darbības izdevumus; 
• Veikt  investīcijas materiāli tehniskās bāzes un pakalpojumu attīstībā. 

Finanšu prognozēs iekļauti tikai tādi aprēķini, kas droši zināmi un netiek balstīti uz 
optimistiskiem pieņēmumiem un tādiem, kas nav uzņēmuma vadības kompetencē. 

Pieņemam , ka 2015.gada NVD pirkto pakalpojumu apjoms saglabāsies arī 2016.- 2018.gados. 
Aizejot 1 ģimenes ārstam , šo ienākumu daļu paredzam segt ar dienas stacionāra maksas pakalpojumu 
palielinājumu. 

Darbinieku amata vietu skaits 2016.-2018.gadā nemainīgs, atbilstoši īstenojamo pakalpojumu 
optimālai un racionālai nodrošināšanai. Atsevišķi plānots koordinēt un pārraudzīt dienas stacionāra 
pasākumu īstenošanu. 
 

Peļņas vai zaudējumu aprēķina prognozes 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Neto apgrozījums 571908 779442 858200 858200 858200 
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas -

546579 
-681032 -716526 -716526 -716526 

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) 25329 98410 141674 141674 141674 
Administrācijas izmaksas -25411 -28598 -25122 -25122 -25122 
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 29166 61647 20748 20748 20748 
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi -22938 -65589 -72646 -72646 -72646 
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis   -3791       
            
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi 6146 62079 64654 64654 64654 

6.tabula 

Bilances prognozes 

  AKTĪVS 2014 2015 2016 2017 2018 

  EUR EUR EUR EUR EUR 
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI           
I Nemateriālie ieguldījumi 92 23       
II Pamatlīdzekļi           

  
1 Zeme, ēkas, būves un ilggadīgie 
stādījumi 

217018 223885 211302 261302 248717 

  2.Iekārtas un mašīnas 1107 369       

  3.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 197413 177378 187552 222912 236920 

  
4.Pamatlīdzekļu izveidošanas un 
nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 

2433         

  Pamatlīdzekļi kopā: 417971 401632 398854 484214 485637 
III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi           

  1.Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā 40125 40125 40125 40125 38702 

  Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā: 40125 40125 40125 40125 38702 

  Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: 458188 441780 438979 524339 524339 
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2.APGROZĀMIE LĪDZEKĻI           
I. Krājumi           

  
1.Izejvielas,pamatmateriali un 
palīgmateriali 

15873 22180 34227 34227 34227 

  2.Avansa maksājumi  997 4247 5146     

  Krājumi kopā: 16870 26427 39373 34227 34227 
III. Debitori.           

  1.Pircēju un pasūtītāju parādi 30288 29651 34283 34283 34283 

  2. Nākamo periodu izmaksas 5 35 332 332 332 

  Debitori  kopā: 30293 29686 34615 34615 34615 
V. Naudas līdzekļi 43263 105151 173129 112587 112587 

  Apgrozāmie līdzekļi kopā: 90426 161264 247117 181429 181429 
BILANCE 548614 603044 686096 705768 705768 

 

  PASĪVS 2014 2015 2016 2017 2018 

  EUR EUR EUR EUR EUR 
1.PAŠU KAPITĀLS           

  1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 329926 329925 329925 329925 329925 

  2.Rezerves:           

     a) likumā noteiktās rezerves 894 894 894 894 894 

     b) pārējās rezerves 115 116 116 116 116 

  3. Nesadalītā peļņa:           

     a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 1523 7669 69748 64654 64654 

     b) pārskata gada nesadalītā peļņa 6146 62079 64654 64654 64654 

  Pašu kapitāls  kopā: 338604 400683 465337 460243 460243 
2.UZKRĀJUMI 28129 33297 33297 33297 33297 
3. KREDITORI           

  I.Ilgtermiņa kreditori           

       2. Atliktā nodokļa saistības   3791 3791 3791 3791 

       3.Nākamo periodu ieņēmumi 108158 111545 100062 137370 137370 

  Ilgtermiņa kreditori kopā: 108158 115336 103853 141161 141161 

  II.Īstermiņa kreditori           

  
4.Parādi piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 

23638 8012 19994 2452 2452 

  
5.Nodokļi un valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksas 

18312 14577 22455 22455 22455 

  6.Pārējie kreditori 18296 19656 29677 29677 29677 

  7.Nākamo periodu ieņēmumi 13477 11483 11483 16483 16483 

  Īstermiņa kreditori kopā: 73723 53728 83609 71067 71067 

  Kreditori kopā: 181881 169064 187462 212228 212228 
BILANCE 548614 603044 686096 705768 705768 

7. tabula 
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Naudas plūsmas prognozes 

    2014 2015 2016 2017 2018 
Pamatdarbības ieņēmumi, t.sk. 614223 848511 929175 929175 929175 
  NVD finansējums 417348 562644 590626 544366 544366 
  Pacientu iemaksas un  maksas pakalpojumi 148763 219718 295022 341282 341282 

  Ieņēmumi no nomas maksas 41228 52439 43527 43527 43527 
  Citi ienākumi (t.sk.ERAF) 6884 13710       
              

Pamatdarbības izdevumi, t.sk. 602433 786623 861197 989717 929175 
  Darba samaksa 279506 344932 428861 517536 517536 
  Medicīniskie pakalpojumi no speciālistiem 54625 73694 30557 30557 30557 
  Prēmija     5136 5136 5136 
  Darba devēja VSAOI kopā 63669 87483 99292 115020 115020 
  Kopā atlīdzība, t.sk. 397800 506109 563846 668249 668249 
              
  Medikamentu iegāde 45345 76909 95716 95716 95716 
  Komunālie pakalpojumi 67445 74967 55310 55310 55310 

  
Ēku, telpu, transporta, iekārtu uzturēšanas 

pakalpojumu un materiālu izmaksas 20071 45916 31372 81979 29001 
  Ar iestādes darbību saistītie pakalpojumi. 15868 23731 23129 23129 22909 
  Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi 2921 2981 2805 2805 2805 
  Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi 2758 3998 4340 4340 4340 
  Īre un noma 4343 3905 4389 4389 4389 
  Biroja preces un inventārs  3508 3581 4454 2956 2956 
  Degviela   1444 810 688 688 688 
  Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi   4052 20418 5763 5156 5156 
  Pamatlīdzekļi 36878 23298 69385 45000 37656 
              
Naudas atlikums perioda sākumā 31473 43263 105151 173129 112587 
              
Naudas plūsma no pamatdarbības 11790 61888 67978 -60542 0 

            
Naudas atlikums perioda beigās 43263 105151 173129 112587 112587 

8. tabula 

 
o Risku analīze 

Galveno risku un to novērtēšanas/mazināšanas pasākumu kopsavilkums 

Apzināto risku veidi Uzdevumi risku novēršanai/samazināšanai 
TIRGUS RISKI  
• Jaunu konkurentu parādīšanās  
• Jaunas prasības kvalitātes un citos standartos   

•Nepārtraukti pētīt tirgu, sekot līdzi tirgus 
izmaiņām (cenu svārstībām, pieprasījuma un 
piedāvājuma izmaiņām)  
•Sekot līdzi potenciālo konkurentu darbībai, 
patērētāju vajadzībām un vērtību maiņai 
•Uzlabot sava pakalpojuma kvalitāti 
•Ieviest jauninājumus, meklēt jaunus klientus, 
plānot, attīstīt jaunus (jo sevišķi maksas) 
pakalpojumus. 

RAŽOSĀNAS (pakalpojumu  
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nodrošināšanas)RISKI 
• Nepietiekošs tehniskās bāzes nodrošinājums  
• Neparedzētas izmaiņas pakalpojuma sniegšanas 
procesā   
• Novecojušas tehnoloģijas, transporta vienības  
• Izejvielu/materiālu kvalitātes neatbilstība 

• Sadalīt risku, sniedzot plašāku pakalpojumu 
klāstu (t.sk. iespējams uzsākot darbību kādā jaunā 
nozarē) 
• Regulāri pārbaudīt iepirkto izejvielu un 
materiālu kvalitāti un ievērot optimālus to 
uzglabāšanas apstākļus 
• Sekot līdzi iekārtu tehniskajam stāvoklim, laikus 
novērst to trūkumus un savlaicīgi plānot jaunu 
pamatlīdzekļu iegādi. 

FINANŠU RISKI  
• Iedzīvotāju maksātspējas samazināšanās (kopējās 
sociāli ekonomiskās situācijas pasliktināšanās)  
• Neparedzamas izejmateriālu, tehnisko līdzekļu un 
resursu cenu paaugstināšanās  
• Neplānoti izdevumi (soda naudas, tiesvedība)  
• Nozīmīgu „lielo” klientu (partneru) maksātnespēja  
• Nepietiekama apgrozāmo līdzekļu aprite  
• Valsts finansējuma samazinājums  

• Veidot finanšu rezerves, uzkrājumus, sekot līdzi 
uzņēmuma naudas plūsmai 
Sadarboties ar vairākiem sociālajiem partneriem 
un materiālu, resursu piegādātājiem 
• Veikt mērķtiecīgu un sistemātisku darbu 
potenciālo debitoru uzraudzībai 
• Sekot līdzi valsts veselības aprūpes finansēšanas 
politikas un kārtības izmaiņām. 

POLITISKIE RISKI  
• Pastāvīga veselības un sociālās nozares politisko 
prioritāšu maiņa un nestabilitāte  
• Neparedzamas nodokļu sistēmas izmaiņas  
• Neparedzamas administratīvā sadalījuma un ar to 
saistītas likumdošanas vai klientu skaita izmaiņas 

• Apmeklēt nozarē nozīmīgus seminārus un 
informatīvas tikšanās valsts mērogā 
• Sekot līdzi visam jaunajam, kas notiek valsts un 
pašvaldības ekonomikā, politikā un finanšu sfērā 
• Veidot finanšu rezerves fondu 
• Kopīgs darbs ar Ādažu novada pašvaldību MK 
noteikumu, normatīvo aktu izstrādes procesā 
(noteikumu projektu saskaņošanā u.c.), lai 
aizstāvētu novada intereses 

SOCIĀLIE (cilvēciskā faktora ) RISKI  
• Kvalificētu speciālistu aizplūšana no uzņēmuma  
• Nepietiekoša iekšējā komunikācija   
• Darbinieku „izdegšanas sindroms”, kas var novest 
pie nolaidības, darba kultūras degradācijas, 
slimībām  
• Klientu, pacientu un viņu radinieku neparedzētas 
rīcības un destruktīvas uzvedības sekas 

• Paredzēt jebkura darbinieka aizstāšanas iespēju, 
veidot spēcīgu, uzticīgu darbinieku komandu 
• Rūpīgi izvēlēties darbinieku atlases un 
motivācijas metodes, ievērot godīgas konkurences 
principus 
• Veicināt gados jaunu darbinieku vēlmi strādāt 
Ādažu slimnīcā 
• Veicināt sadarbību ar medicīnas skolām ar 
iespēju jaunajiem studentiem piedāvāt prakses 
iespēju Ādažu slimnīcā 
• Uzturēt labas attiecības gan ar uzņēmuma 
darbiniekiem, gan konkurentiem, gan sadarbības 
partneriem un klientiem 

AR DABAS NOTIKUMIEM SAISTĪTIE RISKI  
• Vētras 
• Ugunsgrēki 
• Plūdi 

• Izmantot obligāto un brīvprātīgo apdrošināšanu 
(apdrošināt īpašumu, tehniku, iekārtas, darbinieku 
veselību) 
• Iespēju robežās nodrošināt apsardzes sistēmu, 
stingri ievērot darba drošības un ugunsdrošības 
noteikumus. 

9. tabula 
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Pamatprincipi attīstības stratēģijas īstenošanā: 
• Prioritātes tiek izvērtētas jaunas stratēģijas izstrādes gadījumā.  
• Attīstības stratēģija virzīta stratēģisko mērķu sasniegšanai ar konkrētu uzdevumu realizāciju.  
• Mērķi tiek aktualizēti ik pēc diviem gadiem.  
• Uzdevumi un rīcības tiek aktualizēti vienu reizi gadā. 

 

o Izmantotā literatūra un dokumenti 
• Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes  
• Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030  
• Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam  
• ARAM izstrādātie “Metodiskie ieteikumi reģionāla un vietēja līmeņa ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
izstrādei un to vērtēšanas kārtībai” (2014.gada 30.decembra redakcija)  
• LR „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums”  
• LR “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”  
• LR “Ārstniecības likums”  
• Veselības nozares periodiskie izdevumi (laikraksti un žurnāli)  
• Slimību profilakses un kontroles centra informācijas (www.spkc.gov.lv)  
www.likumi.lv 
 
 

 

 

 

 

 

Ādažu novada              PSIA “Ādažu slimnīca” 
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