
Pielikums

Ministru kabineta

2016. gada 9. februāra

noteikumiem Nr.  95

Kapitālsabiedrības nosaukums:

Pārskata gads:

Mērķis

Fakts 

iepriekšējā 

gadā (n-1)

Plānotais pārskata 

gadā (n)

Fakts pārskata 

gadā (n)

Novirze  no 

plānotā

Novirze  no 

plānotā, %

Covid-19 ietekme, 

% no Novirzes, var 

būt gan ar + gan - 

zīmi

Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un 

valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.

Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis 

Nr.1,ambulatoro apmeklējumu skaits
77,330.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0%

Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis 

Nr.2,maksas pakalpojumu apmeklējumu skaits 
3,588.00 3,900.00 3,875.00 -25 -1% 0%

Ārkārtas situācijas Covid-19 periodā ,tika daļēji ierobežota 

veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība 

..... 0 #DIV/0! 0%

Mērķis

Fakts 

iepriekšējā 

gadā (n-1)

Plānotais pārskata 

gadā (n)

Fakts pārskata 

gadā (n)

Novirze  no 

plānotā

Novirze  no 

plānotā, %

Covid-19 ietekme, 

% no Novirzes, var 

būt gan ar + gan - 

zīmi

Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un 

valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.

Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr.1,valsts 

apmaksātie ambulatorie veselības aprūpes 

pakalpojumi 

1,936,789.00 2,159,245.00 2,427,731.00 268486 12% 3%
NVD līgumu izmaiņu rezultātā ,sakarā ar papildus finansējumu 

Covid-19 periodā

Stratēģijā minētais finanšu mērķis 

Nr.2,medicīniskie maksas pakalpojumi
48,194.00 62,652.00 59,331.00 -3321 -5% -5%

Ārkārtas situācijas Covid-19 periodā ,tika daļēji ierobežota 

veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība 

Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr.3,pārējie 

ieņēmumi
133,190.00 159,891.00 160,577.00 686 0% 0%

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem
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Nefinanšu mērķi

Finanšu rādītāji

Finanšu mērķi
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Mērķis

Fakts 

iepriekšējā 

gadā (n-1)

Plānotais pārskata 

gadā (n)

Fakts pārskata 

gadā (n)

Novirze  no 

plānotā

Novirze  no 

plānotā, %

Covid-19 ietekme, 

% no Novirzes, var 

būt gan ar + gan - 

zīmi

Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un 

valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.

Rādītāji

Fakts 

iepriekšējā 

gadā (n-1)

Plānotais pārskata 

gadā (n)

Fakts pārskata 

gadā (n)

Novirze  no 

plānotā

Novirze  no 

plānotā, %

Covid-19 ietekme, 

% no Novirzes, var 

būt gan ar + gan - 

zīmi

Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un 

valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.

neto apgrozījums, EUR 2,118,173.00 2,381,788.00 2,647,639.00 265851 11% 3%
NVD līgumu izmaiņu rezultātā ,sakarā ar papildus finansējumu 

Covid-19 periodā

peļņa vai zaudējumi, EUR 12,288.00 80,512.00 188,938.00 108426 135% 0% Finansējuma pieaugums ,izdevumu samazinājums

peļņa pirms procentu maksājumiem, 

nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas 

atskaitījumiem (EBITDA), EUR

52,393.00 116,512.00 228,378.00 111866 96% 0%
Peļņas palielinājums ,bet  nolietojuma un nodokļu pieaugums 

procentuāli tik daudz nepalielinājas

pašu kapitāls, EUR 388,728.00 470,506.00 571,522.00 101016 21% 0% Palielinājums saistīts ar peļņu

pašu kapitāla atdeve (ROE), % 3.20% 17.11% 33.06%               0.16   93% 0%
Kapitāla atdeves rādītāja efektivitātes pieaugums saistībā ar 

peļņu.

kopējais likviditātes rādītājs 1.50 2.10 2.20 0.1 5% 0% Norēķināties ar savām īstermiņa saistībām ir pietiekoša

saistības pret pašu kapitālu, % 35.50 24.70 31.80 7.1 29% 0%
Īstermiņa saistības nedaudz palielinājušās ,sakarā ar kreditoru 

atlikumu pieaugumu uz gada beigām.

pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR 9,136.00 80,650.00 240,317.00 159667 198% 0% Palielinājušies tekošie ieņēmumi

investīciju plāna izpilde, EUR 78,172.00 60,684.00 86,915.00 26231 43% 0%
Materiālās tehniskās bāzes uzlabošana-nolietoto med. iekārtu  

nomaiņa ar jaunu, atbilstošu mūsdienu prasībām.

valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata 

periodā, EUR
25,880.00 6,118.00 6,118.00 0 0% 0%

no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai 

netieši saņemtais finansējums (dotācijas, 

maksa par pakalpojumiem un citi finanšu 

līdzekļi) kopā, EUR

1,936,789.00 2,159,245.00 2,427,731.00 268486 12% 0%
NVD līgumu izmaiņu rezultātā ,sakarā ar papildus finansējumu 

Covid-19 periodā

no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai 

netieši saņemtā finansējuma izlietojums 

(dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi 

finanšu līdzekļi) kopā, EUR

1,926,907.00 2,036,392.00 2,260,592.00 224200 11% 0% Izlietojums palielinājies proporcionāli ieņēmumiem

valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.1, 

primārā veselības aprūpe,EUR
150,206.00 199,920.00 226,059.00 26139 13% 0%

 Ārkārtas situācijas periodāī, ģimenes ārstu praksēm  tika iedalīts 

papildus finansējums 

valsts budžeta finansējums, mērķis 

Nr.2,sekundārā veselības aprūpe, EUR
1,487,816.00 1,729,892.00 1,921,503.00 191611 11% 0%

Ārkārtas situācijas Covid-19 periodā ,tika daļēji ierobežota 

veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība 

valsts budžeta finansējums, mērķis 

Nr.3,zobārstniecības pakalpojumi, EUR
95,403.00 106,580.00 113,030.00 6450 6% 0%

Ārkārtas situācijas Covid-19 periodā ,tika daļēji ierobežota 

veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība 

pašvaldības budžeta finansējums, mērķis 

Nr.1, EUR
0 #DIV/0! 0%
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Mērķis

Fakts 

iepriekšējā 

gadā (n-1)

Plānotais pārskata 

gadā (n)

Fakts pārskata 

gadā (n)

Novirze  no 

plānotā

Novirze  no 

plānotā, %
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% no Novirzes, var 

būt gan ar + gan - 

zīmi

Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un 

valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.

pašvaldības budžeta finansējums, mērķis 

Nr.2, EUR
0 #DIV/0! 0%

.... 0 #DIV/0! 0%

citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības 

stratēģijā minētie finanšu rādītāji
0 #DIV/0! 0%

Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas 

daļas izlietojums kopā, EUR
33,890.00 6,144.00 6,144.00 0 0% 0% Investīcijas  infrastruktūras un iekārtu atjaunošanai.

Mērķis Nr. 1, EUR 0 #DIV/0! 0%

Mērķis Nr. 2, EUR 0 #DIV/0! 0%

.... 0 #DIV/0! 0%

Sagatavotājs: V.Uzvārds Sagatavošanas datums: 

Tālrunis:

E-pasts:
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