
Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2020. 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. 

Sarunās ar Veselības 

ministriju saglabāt valsts 

iepriekš noteikto III līmeni. 

Saglabāt neatliekamās 

medicīniskās palīdzības 

slimnīcas statuss. 

Izpildīts. 

 

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. 

Saglabāt slimnīcas 

konkurētspēju, veltot 

uzmanību kadru jautājumam.  

Paplašināt pakalpojumu 

hemodialīzes nodaļā. Izveidot 

tranzītnodaļu Covid-19 

pozitīvo pacientu atsijāšanai, 

iekārtot komforta palātu 

ķirurģijas nodaļā, bērnu 

apskates telpu Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības un 

pacientu uzņemšanas nodaļā, 

izveidot paliatīvās aprūpes 

kabinetu. 

Izpildīts. 

Darbu slimnīcā gada laikā 

uzsākušas 24 ārstniecības 

personas un ārstniecības personu 

atbalsta personas. 

Ginekoloģijas-dzemdniecības 

profilu nostiprinājušas sertificētas 

speciālistes Iveta Bāliņa, Alise 

Vigule un 5. gada rezidente Laura 

Rācene. Anesteziologu-

reanimatologu profilu 

papildinājuši divi pieredzējuši 

rezidenti Ardis Bērziņš un Elza 

Apeināne. Nefrologa pienākumus 

uzņēmusies rezidentūru beigusī 



Aiga Vasiļvolfa. Internā profila 

dežūrās strādā jaunās rezidentes 

Dārta Tjūnīte, Zane Činokajeva, 

Santa Strazdiņa. 
Vienošanās par sadarbību noslēgta 

ar Lindu Freibergu (ginekoloģijas 

un dzemdniecības rezidentūra) un 

Svetlanu Serpāni (rezidentūra 

transfuzioloģijā). 

Panākta novada Domes stipendija 

Lindas Freibergas apmācībai. 

Pārbūvēta hemodialīzes nodaļa, 

papildinot to ar vienu jaunu 

iekārtu. Ķirurģijas nodaļā 

izveidota komforta palāta. 

Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības un pacientu 

uzņemšanas nodaļā izveidota 

bērnu apskates telpa. Darbu 

uzsācis paliatīvās aprūpes 

kabinets, valstij apmaksājot 

paliatīvās aprūpes ārsta un 

psihologa darbu. 

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, ņemot vērā Covid-

19 izraisīto pandēmiju un 

pielāgojoties valsts un 

nozares vadītāju 

rīkojumiem. 

Ņemot vērā situāciju valstī 

saistībā ar Covid-19, 

nodrošināt drošu 

pakalpojumu pieejamību. Lai 

neapdraudētu stacionārā 

esošos pacientus, uz laiku 

pārtraukt ambulatoro 

pakalpojumu sniegšanu, 

nosakot izņēmumus. 

Ambulatorā finansējuma apjoma 

izpilde pārsniedza 2019. gadā 

iespēto par 72 718 EUR, 

atsevišķām jomām kompensējot 

citu samazinājumu. 

Ambulatori apkalpoto pacientu 

skaits Covid-19 ietekmē 

mazinājās. 



4. Nodrošināt visu sniegto 

medicīnisko pakalpojumu 

atbilstību valstī noteiktajiem  

kvalitātes kritērijiem. 

Nodrošināt NVD līgumu 

nosacījumu izpildi. 

Nodrošināt labvēlīgu vidi 

ārstiem un pacientiem. 

Saglabāt slimnīcas 

konkurētspēju, veltot 

uzmanību kadru jautājumam, 

aparatūras iepirkumam un 

līdzekļu ekonomijai. 

Ņemot vērā situāciju valstī 

saistībā ar Covid-19, 

nodrošināt drošu stacionāro 

pakalpojumu pieejamību.  

Izpildīts. 

Lai neapdraudētu stacionārā 

esošos pacientus, uz laiku 

samazināts Iekšķīgo slimību 

nodaļas gultasvietu skaits gandrīz 

uz pusi (līdz 20 gultasvietām), 

savukārt šāda profila pacientus 

Neatliekamās medicīnas 

palīdzības dienests stacionē citās 

tuvumā esošās slimnīcās. 

Izveidota tranzīta nodaļa, kurā 

tiek ievietoti pacienti līdz 

COVID-19 analīžu rezultātu 

saņemšanai. 

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, nomainot 

nokalpojušo tehniku. 

Iegādāties jaunas 

ultrasonogrāfijas iekārtas 

grūtnieču aprūpei, 

transportratus un elektriski 

regulējamu gulta 

dzemdētājām, termostatus, 

perfūzijas sūkņus, aprūpes 

galdiņus, medicīniskos 

svarus, fototerapijas iekārtu, 

plaušu ventilācijas iekārtu, 

bezvadu kardiotokogrāfisko 

sistēmu jaundzimušajiem, 

novērošanas monitorus, māsu 

izsaukuma sistēmas,  

transporta ratus un infūzijas 

sūkņus, defibrillatorus, 

sanitāri higēnisko priekšmetu 

mazgāšanas iekārtas 

vairākām nodaļām, 

laparaskopisko operāciju 

Izpildīts. 

2020. gada beigās kopējā iekārtu 

iepirkuma vērtība sasniedza 649 

361,79 EUR, kas pārsniedz pusi 

no projektā paredzētās un ietver 

visas paredzētās šajā periodā. 



komplektu ar 

histerorezektoskopu.  

6. Nodrošināt slimnīcas 

saimniecisko darbību 

rentablā režīmā. 

Saimniecisko izdevumu 

samazināšana, uzlabojot 

efektivitāti. 

Līdzekļu ekonomija, 

pārveidojot zāļu sarakstus. 

Neplānoti izdevumi saistībā 

ar Covid-19 (nepieciešamo 

aizsardzības līdzekļu 

iepirkšana, pakalpojumu 

ierobežošana un īslaicīga 

apturēšana. Piemaksas 

personālam, kurš iesaistīts 

COVID-19 jautājumu 

risināšanā un ārstēšanā). 

Daļēji. 

2020. gadā ar Covid-19 saistīto 

objektīvu iemeslu dēļ 

izveidojušies zaudējumi 190 784 

EUR apmērā.     

7. Saglabāt esošos stacionārās 

veselības aprūpes 

pakalpojumus vismaz 2017. 

gada līmenī. 

Sarunās ar Veselības 

ministriju saglabāt valsts 

iepriekš noteikto III 

līmeni. 

Saglabāt neatliekamās 

medicīniskās palīdzības 

slimnīcas statuss. 

Ņemot vērā Covid-19, 

nodrošināt drošu 

stacionāro pakalpojumu 

pieejamību.  

 

Slimnīcas III līmeņa, tādējādi 

arī esošo pakalpojumu, 

saglabāšana. Drošu 

pakalpojumu sniegšana 

pacientiem, ņemot vērā 

situāciju valstī. 

Stacionāro  pakalpojumu izpilde 

salīdzinot ar 2019. gadu 

samazinājās par 10,13% 

sasniedzot 3554 pacientus 2020. 

gadā. (2018.gadā – 4250, 

2019.gadā – 3914) 

 

Lai neapdraudētu stacionārā 

esošos pacientus, uz laiku 

samazināts Iekšķīgo slimību 

nodaļas gultasvietu skaits gandrīz 

uz pusi (līdz 20 gultasvietām). 

Diennakts stacionārā pacientu 

skaits (bez dzemdētājām) 



mazinājies galvenokārt Covid-19 

ietekmē (2019. gadā – 287) 2020. 

gadā – 259 pacienti mēnesī. 

Dienas stacionārā pacientu skaits 

mazinājās tā paša iemesla dēļ no 

170 pacientiem vidēji mēnesī 

2019. gadā līdz 162 mēnesī 2020. 

gadā. 

8. Palielināt ambulatorās 

veselības aprūpes 

pakalpojumu apjomu vidēji 

par 3% gadā, salīdzinot ar 

2017. gada rādītājiem. 

Veikt speciālistu piesaisti, 

paplašinot ambulatoro 

pakalpojumu klāstu. 

Papildus speciālisti un 

pakalpojumi labākai un 

kvalitatīvākai ambulatoro 

pakalpojumu sniegšanai 

pacientiem.  

Izpildīts. 

Piesaistīti speciālisti, kuru darba 

resurss ieguldīts nodaļās un 

pienākumos, kas bija veicami 

saistībā ar ārkārtas situāciju un 

Covid-19. 

Tika atvērts paliatīvās aprūpes 

kabinets. 

Ambulatoro pakalpojumu izpilde, 

salīdzinot ar 2019. gadu, pieauga 

par 6,69%, sasniedzot 1 274 747 

EUR. (2017.-2020.gada 

salīdzinājumu skatīt 1.attēlā) 

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. 

 COVID-19 ietekmē, tika veikti 

piesardzības pasākumi un 

ierobežoti senioriem piedāvātie 

pakalpojumi aktīvākai ikdienai. 



10. Palielināt īslaicīgās sociālās 

aprūpes un rehabilitācijas 

pakalpojumu apjomu vidēji  

par 3% gadā, salīdzinot ar 

2017. gada rādītājiem. 

  Izpildīts 

Rehabilitācijas pakalpojumu 

izpilde salīdzinot ar 2019. gadu 

pieauga par 6,57%, sasniedzot 

(2018.g. - 411 402 EUR) 

495847,28 EUR . (2017.-2020. 

gada salīdzinājumu skatīt 2.attēlā) 

11. Saglabāt valsts un 

pašvaldības finansējumu par 

nodrošinātajiem ārstniecības 

un sociālās  rehabilitācijas 

pakalpojumiem vismaz 

2017. gada līmenī. 

  Izpildīts. 

Ieņēmumi no NVD 2020. gadā 

pieauga par 10,11%, 

salīdzinājumā ar 2019. gadu un 

sasniedza 5 780 827 EUR. (2018.-

2020. gada salīdzinājumu skatīt 

3.attēlā) 

12. Palielināt ieņēmumus no 

maksas pakalpojumiem 

vidēji par 3% gadā, 

salīdzinot ar 2017. gada 

rādītājiem. 

  Izpildīts. 

Ieņēmumi pieauga par  19,82% 

salīdzinājumā ar 2019. gadu un 

sasniedza 181 884 EUR. (2018.-

2020. gada salīdzinājumu skatīt 

3.attēlā) 

 

13. Nodrošināt bezzaudējumu 

finansiālās darbības 

rezultātus, tas ir, ar 

ikgadējiem ieņēmumiem no 

valsts, pašvaldības un 

maksas pakalpojumiem segt 

ikdienas darbības 

nodrošināšanas izdevumus. 

  Daļēji. 

2019. gada bilance noslēgta ar 

peļņu pēc nodokļu nomaksas 29 

237 EUR, bet 2020. gadā 

objektīvu iemeslu dēļ 

izveidojušies zaudējumi 190 784 

EUR apmērā. 

Galvenokārt tie ir saistīti ar 

piemaksām medicīnas personālam 

par Covid pacientu ārstēšanu un 

pakalpojumu ierobežošanu. 



1. attēls         2. attēls 
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