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Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2019. gadā 

SIA “Kuldīgas slimnīca” mērķis ir sadarbībā ar vietējiem, reģionāliem un nacionāliem partneriem sniegt pieprasītus, augsti kvalitatīvus un izmaksu ziņā 

klientiem pieejamus stacionāros un ambulatoros medicīniskās aprūpes, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī nodrošināt 

veselības veicināšanas un agrīnas diagnostikas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. 

 

Nr. 

p.k. 
Uzdevums Veicamie pasākumi Sasniedzamais rezultāts Rādītāju izpilde 

1. Nodrošināt medicīniskos pakalpojumus 

Kuldīgas un apkārtējo novadu iedzīvotājiem 

atbilstoši valsts veselības aprūpes politikas 

pamatnostādnēm un NVD noteiktajām 

kvotām, kā arī atbilstoši Veselības ministrijas 

realizētajai politikai 

Līdz šim sniegto 

medicīnisko 

pakalpojumu klāsta 

noturēšana un 

nesamazināšana. 

Nodrošinot III līmeņa 

slimnīcai atbilstošu 

dežūrspeciālistu segumu, 

veikt organizatoriskas 

izmaiņas ieviest: 

• Plānveida īslaicīgās 

ķirurģijas programmu 

NMP un pacientu 

uzņemšanas nodaļā. 

• Ieviest Hronisko 

pacientu aprūpes 

programmu. 

Izpildīts. 
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2. Piesaistīt visu līmeņu ārstniecības personālu, 

nodrošinot paaudžu maiņu un palielinot 

sniegto medicīnisko pakalpojumu klāstu. 

Veikt speciālistu piesaisti 

nodaļās, kurās tie 

nepieciešami, uzlabojot 

esošos pakalpojumus un 

paplašinot to klāstu. 

Piesaistīti: anesteziologs 

(stacionāri un 

ambulatori), 

fizioterapeits, pēdu 

aprūpes māsa; izveidota 

dermatovenerologa 

prakse slimnīcā, jaunu 

rezidentu piesaiste 

(vispārējā un ģimenes 

ārstu prakse, ginekoloģija 

un dzemdniecība, internā 

medicīna u.c.). 

Izpildīts. 

3. Nodrošināt ambulatoro, t.sk. rehabilitācijas, 

pakalpojumu piedāvājumu klāstu, rūpējoties 

par kvalitāti un ievērojot pakalpojumu 

sniedzējiem izvirzītās obligātās prasības. 

Turpināt un uzlabot 

ambulatoro, t.sk. 

rehabilitācijas, 

pakalpojumu 

piedāvājumu klāstu 

Turpināt uzlabot sniegtos 

pakalpojumus, ceļot 

kvalitāti, atjaunojot un 

papildinot iekārtu klāstu, 

tādējādi palielinot 

apkalpoto pacientu 

skaitu. 

 

Izpildīts. 

2019. gadā palīdzība sniegta 27 

279 pacientiem. 
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4. Nodrošināt visu sniegto medicīnisko 

pakalpojumu atbilstību valstī noteiktajiem 

kvalitātes kritērijiem. 

Nodrošināt NVD līgumu 

nosacījumu izpildi. 

Nodrošināt labvēlīgu vidi 

ārstiem un pacientiem. 

Nodrošināt NVD līgumu 

nosacījumu izpildi. 

Nomainīt nolietotās 

iekārtas, veikt telpu 

uzlabošanas darbus, 

nodrošināt speciālistus ar 

nepieciešamo darbu 

veikšanai. 

Izpildīts. 

NVD līguma izpilde 99,73%. 

Ietekmi atstāja Dzemdību 

nodaļas slēgšana uz mēnesi un 

Iekšķīgo slimību nodaļas darbu 

apjoma samazināšana par 1/3 

daļu uz trīs mēnešiem personāla 

trūkuma dēļ. 

Veikts kosmētiskais remonts 

Dzemdību nodaļā. Iegādātas 

vairākas iekārtas (skatīt 5. 

punktu). 

5. Īstenot  Eiropas reģionālās attīstības fonda 

projekta: “'Tehnoloģiju iegāde SIA 

“Kuldīgas slimnīca” un SIA “Liepājas 

reģionālā slimnīca””, uzlabojot veselības 

aprūpes pakalpojum pieejamību un kvalitāti 

Kurzemes iedzīvotājiem. 

Projekta ietvaros 

iegādāties jaunas 

ārstniecības iekārtas un 

inventāru (apgūt 15% no 

kopējā ERAF 

finansējuma). 

Ginekoloģijas un 

dzemdību nodaļai 

planšetes tipa 

ultrasonogrāfijas iekārta, 

stacionāra 

ultrasonogrāfijas iekārta 

ambulatorās 

ginekoloģijas kabinetam, 

anestēzijas un plaušu 

ventilācijas iekārtas. 

Izpildīts. 
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6. Nodrošināt slimnīcas saimniecisko darbību 

rentablā režīmā. 

Apsaimniekošanas 

izdevumu samazināšana, 

uzlabojot efektivitāti. 

Iekārtu nomaiņa, 

atjaunošana, 

papildināšana. Iepirkumu 

rīkošana un saimnieciski 

izdevīgu risinājumu 

meklēšana cenu aptauju 

rezultātā. 

Cenu aptauja: šķeldas, 

granulu, grīdas 

mazgājamās iekārtas 

iegādei, apsardzes 

nodrošināšanai, 

kancelejas precēm, 

datortehnikas iegādei, 

apdrošināšanai, degvielas 

iegādei, 

videonovērošanai. 

Telpu īre: sadarbība ar 

SIA “Vizuālā 

diagnostika”, “E. Gulbja 

laboratoriju”, urologa 

privātpraksi u.c. 

Izpildīts. 

2019. gada saimnieciskās 

darbības rezultāts – peļņa 29 

tūkst. EUR. 

Neto apgrozījums 2019. gadā 

sasniedza 6,3 milj. EUR, un tas 

pieauga par 11%, salīdzinot ar 

2018. gadu. 

7. Saglabāt esošos stacionārās veselības aprūpes 

pakalpojumus vismaz 2017. gada līmenī. 

 Saglabāt esošos 

stacionārās veselības 

aprūpes pakalpojumus. 

Daļēji. 

Stacionāro  pakalpojumu izpilde 

salīdzinot ar 2018. gadu 

samazinājās par 8,6% sasniedzot 
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3914 pacientus 2019. gadā. 

Savukārt dienas stacionārā 

pacientu skaita  pieaugums līdz 

vidēji 170 pacientiem mēnesī. 

Kritums vērojams dēļ slēgtās 

Dzemdību nodaļas, kā arī gultu 

skaita samazināšanas uz laiku 

Iekšķīgo slimību nodaļā. 

 

8. Palielināt ambulatorās veselības aprūpes 

pakalpojumu apjomu vidēji par 3% gadā, 

salīdzinot ar 2017. gada rādītājiem. 

Veikt speciālistu 

piesaisti, paplašinot 

ambulatoro pakalpojumu 

klāstu. 

Piesaistīt speciālistus, 

paplašinot pakalpojumu 

klāstu – anesteziologu, 

fizioterapeitu, pēdu 

aprūpes māsu, 

dermatovenerologa 

praksi, jaunu rezidentu 

piesaiste, kuri pieņem 

ambulatori speciālista 

vadībā/ uzraudzībā 

(vispārējā un ģimenes 

ārstu prakse, ginekoloģija 

un dzemdniecība, internā 

medicīna u.c.).  

Izpildīts. 

Ambulatoro pakalpojumu 

izpilde, salīdzinot ar 2018. gadu, 

pieauga par 4,48%, sasniedzot 

1 194 714 EUR (sk. 1. attēls). 
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9. Palielināt Ilgstošās sociālās aprūpes 

pakalpojumu apjomu. 

Palielināt pakalpojumu 

apjomu senioriem – radīt 

senioru ikdienu piepildītu 

un interesantu, 

piedāvājot dažādas 

aktivitātes; ieviešot 

nodarbības, kas veicina 

komunikāciju, uzlabo 

kustību un dzirdes 

funkcijas. 

Sākta grupu vingrošana 

fizioterapeita vadībā un 

mūzikas terapijas 

nodarbības. Internista 

piesaiste Ilgstošās 

sociālās aprūpes nodaļai. 

Izpildīts. 

10. Palielināt īslaicīgās sociālās aprūpes un 

rehabilitācijas pakalpojumu apjomu vidēji 

par 3% gadā, salīdzinot ar 2017. gada 

rādītājiem 

 Rehabilitācijas nodaļā 

palielināts personāla 

skaits, līdz ar to esošos 

pakalpojumus iespējams 

piedāvāt plašākam 

pacientu lokam. 

Izpildīts. 

Rehabilitācijas pakalpojumu 

izpilde salīdzinot ar 2018. gadu 

pieauga par 13,09%, sasniedzot 

(2018-411 402) 465 273 EUR 

(sk. 2. attēls). 

11. Saglabāt valsts un pašvaldības finansējumu 

par nodrošinātajiem ārstniecības un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumiem vismaz 2017. 

gada līmenī 

  Izpildīts. 

Ieņēmumi no NVD 2019. gadā 

pieauga par 13,67%, 

salīdzinājumā ar 2018. gadu un 

sasniedza 5 249 696 EUR. 

12. Palielināt ieņēmumus no maksas 

pakalpojumiem vidēji par 3% gadā, 

salīdzinot ar 2017. gada rādītājiem 

  Daļēji. 

Ieņēmumi samazinājās par  

0,69% salīdzinājumā ar 2018. 

gadu un sasniedza 151 788 
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EUR. 

Maksas pakalpojumu apjoms 

samazinājās dēļ valsts 

finansējuma palielinājumam 

ambulatorajā sektorā. 

13. Nodrošināt bezzaudējumu finansiālās 

darbības rezultātus, tas ir, ar ikgadējiem 

ieņēmumiem no valsts, pašvaldības un 

maksas pakalpojumiem segt ikdienas 

darbības nodrošināšanas izdevumus. 

  Izpildīts. 

2019. gada saimnieciskās 

darbības rezultāts – peļņa 29 

tūkst. EUR. 
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