
Pārskata periods (gads) 2017. gads
Ārstniecības iestāde SIA "Rīgas Dzemdību nams"

(euro)
Ieņēmumi no valsts budžeta finansējuma (NVD)

Faktiskie ieņēmumi
8 929 617
6 789 060
6 044 907
744 153

5 528

5 528
1 581 759
160 169
301 937
256 646
45 291

80 365
80 365
10 799

(euro)

Izdevumu veids

No valsts budžeta līdzekļiem 
par valsts finansētiem 

veselības aprūpes 
pakalpojumiem

citiem mērķiem (rezidentu 
apmācībai, zinātniskai 

darbībai, ārstniecības reģistru 
darbības nodrošināšanai, 

interešu izglītības 
nodrošināšanai un citu valsts 

deleģēto funkciju 
nodrošināšanai)

2 8=4+6 10
ATLĪDZĪBA 5 653 687 55 964
Atalgojumi, tajā skaitā : 4 574 551 45 301
ārsti, zobārsti un funkcionālie speciālisti 1 351 101 45 301
ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo 
speciālistu asistenti (ārsta palīgi, vecmātes, medicīnas māsas, 
zobārstniecības māsas, fizioterapeita asistents u.c.)

1 909 765

ārstniecības un aprūpes atbalsta personas: māsu palīgi 299 141

administrācija3 387 805

ārstniecības un aprūpes procesu atbalsta personāls 4 65 581
personāls, kas saistīts ar ēdināšanas nodrošināšanu 87 277
saimnieciskais personāls 473 881
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

1 079 137 10 663

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 079 137 10 663
Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi 
maksājumi

0

PRECES UN PAKALPOJUMI 1 655 812 731

4.Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, kas nav saistīti ar ārstniecības pakalpojumiem
3. Ieņēmumi no fiziskām un juridiskām personām par maksas medicīnas pakalpojumiem.

7.Pašvaldību līdzekļi (norādīt mērķi) par sociālo pakalpojumu sniegšanu

5. Saņemtie līdzekļi projektu īstenošanai:
5.1. valsts budžeta līdzekļi
5.2. līdzekļi no ES fondiem
5.3. citi avoti
6. Citi saņemtie līdzekļi no valsts budžeta:
6.1. rezidentu apmācībai

1.1. par ambulatorajiem pakalpojumiem
2.Pacienta iemaksa par no pacientu iemaksas neatbrīvotajām kategorijām un pacienta 
2.1.pacienta iemaksa par stacionārajiem pakalpojumiem un pacienta līdzmaksājumi par 
2.2. pacienta iemaksa par ambulatorajiem pakalpojumiem

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Ieņēmumu veids
                                                                         KOPĀ,  
1. Saņemtie valsts budžeta līdzekļi   par valsts apmaksātiem veselības aprūpes 
1.1. par stacionārajiem pakalpojumiem



Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 
braucieni

1 018

Pakalpojumi 573 162 0
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 8 595
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 225 533 0
Izdevumi par apkuri 13 781
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 26 637
Izdevumi par elektroenerģiju 152 868
Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu un atkritumu 
utilizāciju

32 247

Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem 0
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 
nodrošināšanu saistītie izdevumi

21 768

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, 
būvju un ceļu kapitālo remontu)

270 466 0

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 35 567
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 4 071
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 58 425
Nekustāmā īpašuma uzturēšana 143 457
Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 0
Apdrošināšanas izdevumi 1 302
Profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas izdevumi, kā 
arī maksājumi Ārstniecības riska fondā

11 619

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 16 025
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 36 288
Īre un noma 0
Citi pakalpojumi 10 512 0
Izdevumi par tiesvedības darbiem 0
Maksa par zinātniskās pētniecības darbu izpildi 0
Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem 0
Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi 0
Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 10 512
Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 0
t.sk.komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu 
instrumentiem

0

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

1 030 973 731

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 6 264
Kurināmais un enerģētiskie materiāli 91 861 0
Kurināmais, ja iestāde apkuri nodrošina pati 87 367
Degviela 4 494
Pārējie enerģētiskie materiāli 0
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, 
medicīniskie instrumenti

743 837 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 743 837

Asins iegāde (Izdevumi atlīdzībai donoriem) 4 0
Medicīnas instrumenti 0
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 0
Izdevumi par slimnīcu pacientu uzturēšanu 189 011 0
Mīkstais inventārs 7 204
Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2 531
Izdevumi ēdiena pagatavošanai 84 744



Izdevumi, ja ēdināšanu organizē cita juridiskā persona 0
Pārējie pacientu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minēti  2360 
apakškodos

94 532

Mācību līdzekļi un materiāli 0 731
Pārējās preces 0
Izdevumi periodikas iegādei (bibliotēkas krājumiem pieskaitāmie 
izdevumi)

386

Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 50 273 0
Nodokļu maksājumi (PVN, nekustamā īpašuma nodoklis, dabas 
resursu nodoklis u.c.)

50 273

Naudas sodu maksājumi 0
PROCENTU IZDEVUMI 0 0
Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu 
institūcijām

0

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 0
Pārējie procentu maksājumi 0
PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA x x
Nemateriālie ieguldījumi x x
Pamatlīdzekļi x x
 Zeme, ēkas un būves x x
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas (laboratorijas un medicīnas 
iekārtas)

x x

Pārējie pamatlīdzekļi x x
Kapitālais remonts un rekonstrukcija x x
PAMATLĪDZEKĻU NOLIETOJUMS5 828 225 0
Nolietojums nemateriāliem ieguldījumiem 0
Pamatlīdzekļu nolietojums 828 225 0
Ēku un būvju  nolietojums 548 167
Tehnoloģisko iekārtu un mašīnu (laboratorijas un medicīnas 
iekārtu) nolietojums

233 384

Pārējo pamatlīdzekļu nolietojums 42 102
Nolietojums pamatlīdzekļiem, kas saistīti ar ēdināšanas 
nodrošināšanu 

4 572

DAŽĀDI IZDEVUMI, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un 
nav klasificēti iepriekš (zaudējumi valūtas kursa svārstību dēļ 
un šaubīgo debitoru uzkrājumu dēļ finanšu aktīvu 
pārvērtēšanai, u.c.)

x x

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem 
izdevumiem

x x

Pamatsummas atmaksa, kas nav minēta kodā 9000 x x
KOPĀ (1000-10 000) 8 137 724 56 695


