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SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 2021.gada pārskata izskatīšana  

 

Dome izskata SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” (turpmāk – Sabiedrība) iesniegto 

2021.gada pārskatu. 

Sabiedrības neto apgrozījums 2021.gadā ir EUR 1517396, salīdzinot ar 2020. gada rādītājiem 

palielinājies par nepilniem 19%, jeb EUR 241456. Salīdzinot ar 2020.gadu ilgstošās sociālās aprūpes 

pakalpojuma apjoms 2021.gadā palielinājies par 2% jeb EUR 7005, bet īslaicīgās sociālās aprūpes 

pakalpojumi - par 245% jeb EUR15715, tas ir skaidrojams ar to, ka 2020.gadā Covid-19 

epidemioloģiskās situācijas rezultātā īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi bija slēgti. Sabiedrība 

2021. gadu noslēdza ar peļņu EUR 10953 apmērā. Bilances kopsumma EUR 1228208. Uz 2021.gada 

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

Sabiedrības attīstība pārsvarā ir atkarīga no valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu 

finansējuma un veselības aprūpes politikas kopumā. Kā viens no galvenajiem virzieniem arī 2022. 

gadā ir jauno speciālistu piesaiste un sociālās aprūpes centra pakalpojumu paplašināšana. Projekta 

"Būvprojekta “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas ēku pārbūve un teritorijas labiekārtošana” izstrāde 

un autoruzraudzība" ietvaros ir paredzēts izstrādāt būvprojektu ēku atjaunošanai, kas ietvers ēku 

energoefektivitātes pasākumus, kā arī iekšējo un ārējo inženiertīklu sakārtošanu. Papildus paredzēts 

veikt sociālās aprūpes centra istabiņu un higiēnas telpu pārbūvi, ambulatorās daļas speciālistu kabinetu 

atjaunošanu atbilstoši mūsdienu medicīniskajām prasībām, kas ļaus sniegt kvalitatīvus, drošus un 

mūsdienīgus 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. Būvprojektēšana ir iekļauta Vidējā termiņa stratēģijā 2022.-2024. 

gadam, bet būvniecību plānojam veikt nākošajā Vidējā termiņa stratēģijas periodā. Uz šiem projektiem 

plāno piesaistīt pašu finansējumu, pašvaldības atbalstu un ESF fondus.  

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

40003788578, LZRA sert. Nr.160, licence Nr.138) 2021.gada 11.marta revidenta ziņojumā norāda, ka 

finanšu pārskats sniedz patiesu priekšstatu par SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” finansiālo 

stāvokli 2021. gada 31. decembrī. 

Ņemot vērā norādīto, domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 

23.marta atzinumu (sēdes protokols Nr.5), SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” dalībnieku 

sapulces 2022.gada 16. marta lēmumu (sēdes protokols Nr.1/22), 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 

13 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, 

Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis 

Vizulis, Toms Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Smiltenes novada pašvaldības dome  
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NOLEMJ: 

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

40003189328) 2021. gada pārskatu (pielikumā) ar šādiem rādītājiem: 

1.1. Bilances kopsumma - 1 228 208 euro; 

1.2. Pārskata gada peļņa -  10953  euro. 

2. SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 2021.gada peļņu pilnā apjomā atstāt Sabiedrības rīcībā 

un izlietot ar mērķi – Sabiedrības nekustamo īpašumu attīstībai – telpu infrastruktūras 

uzlabošanai. 

3. Kapitāla daļu pārstāvim sabiedrības dalībnieku sapulcē balsot par sabiedrības gada pārskata 

apstiprināšanu un peļņas izlietojumu atbilstoši domes lēmumam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                       E. Avotiņš 

 


