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SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 2020.gada pārskata izskatīšana  

Dome izskata SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” iesniegto 2020.gada pārskatu. 

Sabiedrības neto apgrozījums 2020.gadā ir 1275940 euro, salīdzinot ar 2019. gada rādītājiem 

samazinājies par 4%, jeb 48 588 euro. Apgrozījums samazinājies valstī noteiktās ārkārtējās 

situācijas - COVID-19 infekcijas rezultātā. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas rezultātā 

samazinājās sniegto ambulatoro pakalpojumu apjoms, jo no 2020.gada 2.aprīļa līdz 13.maijam bija 

daļēji slēgta pakalpojumu pieejamība, kā rezultātā netika sniegti valsts apmaksātie medicīniskie 

pakalpojumi un valsts finansējums samazinājās par 4%, jeb 29265 euro. Salīdzinot ar 2019.gadu 

ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms 2020.gadā palielinājies par 8% jeb  26711 euro, bet 

īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi samazinājušies par 78% jeb 22922 euro. Sabiedrība 2020. 

gadu noslēdza ar zaudējumiem 8257 euro apmērā. Bilances kopsumma 1208303 euro. Uz 

2020.gada beigām sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1 177 225. Visas kapitāla daļas ir pilnībā 

apmaksātas. 

Sabiedrības attīstība lielā mērā ir atkarīga no valsts apmaksājamo veselības aprūpes 

pakalpojumu finansējuma un veselības aprūpes politikas kopumā. Viens no prioritārajiem 

Sabiedrības darbības virzieniem arī 2021. gadā ir cilvēkresursu, īpaši jauno speciālistu, piesaiste. 

Sabiedrība turpinās attīstīt sociālās aprūpes centra pakalpojumu, iespēju robežās paplašinot aprūpes 

centra darbību. Sabiedrība 2020. gadā ir veiksmīgi noslēgusi divus projektus Nr.9.3.2.0/19/A/135 

"Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "Sarkanā 

Krusta Smiltenes slimnīca" ģimenes ārstu praksēs" un Nr.9.3.2.0/18/I/016 "Infrastruktūras un 

medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcā, un medicīnas tehnoloģiju 

iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē", 

kā rezultātā tika atjaunots Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts un vairāki ambulatorās daļas 

speciālistu kabineti un iegādāts medicīniskais aprīkojums. 2021. gadā tiks uzsākta projektēšana 

Sabiedrības ēku atjaunošanai, kas ietvers ēku energoefektifitātes pasākumus, iekšējo un ārējo 

inženiertīklu sakārtošanu, sociālā aprūpes centra istabiņu un higiēnas telpu pārbūvi, kā arī 

ambulatorās daļas speciālistu kabinetu atjaunošanu atbilstoši mūsdienu medicīniskajām prasībām, 

lai sniegtu kvalitatīvus, drošus un mūsdienīgus medicīniskos un sociālos pakalpojumus. Paredzēta 

arī projektēšana teritorijas labiekārtošanai un infrastruktūras uzlabošanas pasākumu īstenošanai, 

kas ietvers piebraucamo ceļu un autostāvvietu pārbūvi, apgaismojuma ierīkošanu, gājēju celiņu 

sakārtošanu u.c., izvērtējot apmeklētāju un personāla pārvietošanās aspektu būtiskumu. 

Sabiedrības revidents – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa un audita centrs" (reģ. 

Nr. 40003788578, LZRA sert. Nr.160, licence Nr.138) 2021.gada 15.marta revidenta ziņojumā 

norāda, ka finanšu pārskats sniedz patiesu priekšstatu par SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 

finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī. 

Ņemot vērā norādīto, domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 

23.marta atzinumu (sēdes protokols Nr.4), SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” dalībnieku 

sapulces 2020.gada 17. marta lēmumu (sēdes protokols Nr.1/21), Smiltenes novada domes 2020. 

gada 29. janvāra noteikumu Nr. 20 “Kārtība, kādā Smiltenes novada dome pārvalda 



kapitālsabiedrības, kurās tai ir kapitāla daļas” 20. punktu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 4., 

30.pantu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu, 

55.pantu, 56.panta otro daļu, atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija Cunska, 

Andis Rozītis, Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, 

Jānis Pērle, Jānis Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Vairis Tralla, Vilnis Korulis), "Pret" – 

nav, "Atturas" – nav,  

 

Smiltenes novada dome  

NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt zināšanai SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” (vienotās reģistrācijas Nr. 

40003189328) 2020. gada pārskatu (pielikumā) ar šādiem rādītājiem: 

1.1. Bilances kopsumma - 1 208 303 euro; 

1.2. Pārskata gada zaudējumi -  8257  euro. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                       E. Avotiņš 
 

 


