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Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2018. 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 Izpilde 

Šķēršļi, kas neļāva veikt 

izpildi 

1. Ārstniecības jomā – nodrošināt 

medicīniskos pakalpojumus Kuldīgas 

un kaimiņu 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 (skatīt 

1. un 2. attēlu) 

 

2. Ambulatorās veselības aprūpes darbības 

uzlabošana 

Veikt speciālistu 

piesaisti; paplašināt 

piedāvāto 

pakalpojumu klāstu. 

Piesaistīt audiologopēdu, 

fizioterapeitu, 

ergoterapeitu 

rehabilitācijas nodaļā, 

tādējādi paplašinot 

pakalpojumu klāstu. 

Izpildīts   
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Piesaistīt dermatologu 

ambulatoro pakalpojumu 

paplašināšanai. 

  Palielināt 

infrastruktūras 

izmantošanas 

efektivitāti 

Iznomāt slimnīcas 

vajadzībām neizmantotās 

telpas efektīvākai 

apsaimniekošanai. 

Izpildīts  

3. Personāla piesaiste Veikt speciālistu 

piesaisti, uzlabojot 

esošos pakalpojumus 

un paplašinot to 

klāstu. 

Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības 

un uzņemšanas nodaļā kā 

dežūrārsti darbu sāk 

internisti, pediatri, 

anesteziologs; rezidenti 

pediatrijā, internajā 

medicīnā, dzemdniecībā-

ginekoloģijā,  

Izpildīts  

4. Nodrošināt visu sniegto medicīnisko 

pakalpojumu sniedzējiem izvirzītās 

obligātās prasības 

  Izpildīts  

5. Sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Turpināt 2016. gadā 

uzsākto attīstību 

sociālās aprūpes 

pakalpojumu 

sniegšanā 

jaunizveidotajā 

struktūrvienībā. 

Tiek turpināts sniegt 

pakalpojumus Ilgstošās 

sociālās aprūpes nodaļā, 

kā arī strādāts pie 

kvalitātes un augsta 

līmeņa pakalpojuma 

sniegšanas. 

Izpildīts  

6. Saimnieciskā darba uzlabošana Apsaimniekošanas 

izdevumu 

Aptauju rezultātā 

noslēgts slimnīcai 

izdevīgāks līgums par 
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samazināšana, 

uzlabojot efektivitāti. 

apsardzi un liftu 

apkalpošanu. 

   Turpinās sadarbība ar 

SIA “Vizuālā 

diagnostika”, “E. Gulbja 

laboratoriju”, urologa 

privātpraksi u.c. 

Izpildīts  

  Īpašuma uzturēšana Veikts obligātais 

energoaudits. 

Rehabilitācijas, iekšķīgo 

slimību, dzemdību 

nodaļas atsevišķās telpās 

veikti remontdarbi. 

Uzlikts asfalta segums 

šķeldas izkraušanas 

laukumam un 

piebrauktuvei 

saimnieciskajam 

korpusam. 

Nomainītas ārējās 

kāpnes. 

Izpildīts  

7. Finanšu gadu noslēgt ar peļņu, uzlabot 

rentabilitātes rādītājus 

Izmaksu optimizācija; 

izpildīt plānotos 

finanšu rādītājus 

Izmaksu pastiprināta 

kontrole un 

ierobežošana, kas ļaus 

gadu noslēgt ar peļņu. 

Izpildīts daļēji. 

Uzņēmums 

gadu noslēdza 

ar 

zaudējumiem 

23 743 EUR. 

Zaudējumi galvenokārt 

veidojās no neatliekamo 

darbu veikšanas: dzemdību 

zāles kosmētiskais remonts; 

avārijas izejas kāpņu 

pārbūve, jo tās bija avārijas 

stāvoklī; iekšķīgo slimību 

nodaļas māsu istabas 
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kosmētiskais remonts, 

darbinieku obligātās 

veselības pārbaudes; darba 

apģērba iegāde; kā arī 

kurināmā izejmateriāla 

(šķeldas, granulas) 

sadārdzinājums. 

 

8. Iespēju robežās saglabāt 

pacientu/naudas plūsmu 2015. gada 

apjomā, rūpējoties par slimnīcas 

konkurētspēju un attīstot jaunu 

pakalpojumu veidus 

 

  Izpildīts (skatīt 

1. tabulu) 

 

9. Piesaistīt ES fondu līdzfinansējumu caur 

struktūrfondiem 

Projekta iesnieguma 

sagatavošana. 

Noslēgts līgums un 

projekts apstiprināts par 

jaunu tehnoloģiju iegādi 

par 1 247 488,50 EUR, 

ar ERAF līdzfinansējumu 

85% apmērā. 

Izpildīts  

10. E-veselības lietošana Iesaistīt personālu e-

veselības 

funkcionalitāšu 

lietošanā. 

Nodrošināt un apgūt e-

recepšu un e-darba 

nespējas lapu 

izrakstīšanu e-veselības 

ietvaros. 

Izpildīts   

11. Paplašināt kvalitātes vadības sistēmu, 

atbilstoši jaunajām obligātajām 

prasībām pacientu drošībā. 

Izveidot ziņošanas – 

mācīšanas sistēmu, 

nodrošinot iespējami 

Stājoties spēkā 

Vispārējai datu 

aizsardzības regulai, 

Izpildīts  
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augstu pacientu 

drošību. 

noslēgt līgumu ar datu 

aizsardzības speciālistu. 

12. Atalgojumu paaugstināšana  Palielināts māsu 

atalgojums (25-55%), 

ārstu atalgojums (12-

41%), māsu palīgu (16-

30%), citu darbinieku 

(10-19%). 

Izpildīts  
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1. attēls 

 

2. attēls 
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1. tabula 

Rādītāja nosaukums 2015 2018 

Ārstēto slimnieku skaits stacionārā 4 424 4251 

Ambulatoro pacientu skaits  26 523 31 376 

 

Rādītāja nosaukums 2015 2018 

Neto apgrozījums 3 930 800 LVL 5 630 342 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

SIA Kuldīgas slimnīca valdes priekšsēdētājs                                                  Agris ROZENFELDS 
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