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ZiĦas par sabiedrību
SA

Sabiedrības nosaukums
Sabiedrības juridiskais statuss
Reăistra Nr., vieta un datums

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas centrs”
Valsts kapitālsabiedrība
Komercreăistrs Nr.50003342481,
2004.gada 8.novembrī

Adrese (juridiskā un pasta)

Tvaika iela 2, Rīga LV-1005

Valdes priekšsēdētājs, valdes loceklis

Jānis Buăins

Valdes locekĜi

Irina Starkova
Astrīda Stirna

Pārskata gads

01/01/2008 – 31/12/2008

Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība

LVL
SIA ”Revidents un grāmatvedis”
Reă. Nr. 40003402878
Licences Nr.30

Zvērināts revidents

Dzirnavu iela 147/2, Rīga, Lv 1050
Atbildīgā zvērinātā revidente:
Sandra Vilcāne, sertifikāts Nr.30
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VALSTS SIA „RĪGAS PSIHIATRIJAS UN NARKOLOĂIJAS CENTRS”
VADĪBAS ZIĥOJUMS
1. P A M A T I N F O R M ĀC I JA

Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas centrs” (turpmāk – RPNC) veic Statūtos noteikto
darbību, pildot šādus uzdevumus:
1. ambulatorās un stacionārās medicīniskās palīdzības sniegšana (arī terciārā aprūpe)
personām, kurām konstatētas psihiskās slimības vai uzvedības traucējumi;
2. medicīniska rakstura piespiedu līdzekĜu piemērošana saskaĦā ar tiesas (tiesneša) lēmumu
(ārstēšana ambulatorajā ārstniecības iestādē, ārstēšana vispārēja tipa psihiatriskajā slimnīcā
(nodaĜā), ārstēšana specializētajā psihiatriskajā slimnīcā (nodaĜā) ar apsardzi);
3. informatīva un konsultatīva atbalsta sniegšana valsts pārvaldes institūcijām garīgās veselības
aprūpes jomā;
4. konsultāciju sniegšana citām ārstniecības iestādēm garīgās veselības aprūpes jomā;
5. psihiatriskās rehabilitācijas veikšana;
6. tiesu psihiatriskās, tiesu psiholoăiskās un kompleksās ekspertīzes veikšana;
7. klīniskās izglītības bāzes nodrošināšana, lai izpildītu valsts un pašvaldību pasūtījumu
veselības speciālistu sagatavošanā;
8. narkotisko un psihotropo vielu un alkohola ietekmes ekspertīzes veikšana;
9. ambulatorās un stacionārās narkoloăiskās palīdzības sniegšana.
RPNC darbojas divi stacionāri: Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionārs Tvaika ielā 2, Rīgā, un
Narkoloăiskās palīdzības dienesta stacionārs HospitāĜu ielā 55, Rīgā.
Pārējās RPNC struktūrvienības izvietotas Rīgā šādās adresēs: Psihiatriskās palīdzības dienesta
stacionāra slēgta tipa nodaĜa un Tiesu psihiatrisko stacionāro ekspertīžu nodaĜa - Laktas ielā 6;
Psihiatriskās palīdzības dienesta ambulatori konsultatīvā daĜa – Tvaika ielā 2, Psihiatriskās palīdzības
dienesta garīgās veselības aprūpes centrs „Veldre” - Veldres ielā 1a; Psihiatriskās palīdzības dienesta
garīgās veselības aprūpes centrs „Ziepniekkalns” - Valdeėu ielā 57; Narkoloăiskās palīdzības dienesta
ambulatorās aprūpes nodaĜa - Aptiekas ielā 7/9; Narkoloăiskās aprūpes dienesta stacionāra
narkomānu rehabilitācijas nodaĜa - ěermontova ielā 1 un Narkoloăiskās palīdzības dienesta stacionāra
nodaĜa - Dārza ielā 4.
• Darbību 01.01.2008. RPNC uzsāka kā uzĦēmums ar 3 115 098.00 LVL lielu pamatkapitālu,
1063 darbiniekiem un 735 gultām.
• Reorganizācijas rezultātā RPNC decembrī tika pievienota valsts sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „Vecpiebalgas psihoneiroloăiskā slimnīca” ar 64 gultām un 51 darbinieku. Valsts SIA
„Vecpiebalgas psihoneiroloăiskā slimnīca” tika pārveidota par Psihiatriskās palīdzības dienesta
stacionāra 12. nodaĜu „Vecpiebalga” un Organizatoriski tehnisko nodaĜu „Vecpiebalga”, kas
nodrošina minētās stacionāra nodaĜas darbību un īpašumu apsaimniekošanu. Reorganizācijas
rezultātā pamatkapitālā izmaiĦas netika veiktas.
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2. F U N K C I JU V EI K ŠA N A
2.1. Ambulatorās un stacionārās medicīniskās palīdzības sniegšana
(arī terciārā aprūpe) personām, kurām konstatētas psihiskās slimības vai uzvedības traucējumi
Psihiatriskās palīdzības dienesta darbības rādītāji
2. tabula

Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionārs
1. Hospitalizāciju skaits

Rādītāji
5502

uz 10 000 iedz.
2. Izrakstīto (iesk. mirušos) skaits

77,2
5455

uz 10 000 iedz.

76,5

t.s. mirušo skaits

114

3. Gultas slodze %

95.4 %

4. Gultas slodze dienās

349,2

5. Vidējais gultdienu skaits uz 1 slimnieku

40,0

6. Gultas aprite

8,73

7. Gultas dīkstāve dienās

1,92

8. Letalitāte %

2,09%

9. Gultdienu skaits

218 281
Ambulatorā aprūpe

Rādītāji

1. Ambulatorisko apmeklējumu skaits

54 084
uz 1 iedz.

0,075

gultu skaits

25

pacientu skaits

313

Dienas stacionārs Veldres ielā 1a:

Izmantotie resursi (bez finansiāliem)
3. tabula

Pamatresursi
1

Rādītāji

Gultu skaits gada beigās
uz 10 000 iedz.

2. Psihiatru skaits
3. Speciālisti ar augstāko medicīnisko profesionālo
izglītību (ergoterapeiti)
4. Ārstniecības personāls ar vidējo medicīnisko izglītību
5

Medicīnas māsas ar augstāko izglītību

6

684
9,6
70
7
234
14
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STATISTISKĀ INFORMĀCIJA PAR PSIHIATRIJAS PACIENTIEM
RPNC reăistrēto pieaugušo iedzīvotāju primārā saslimstība un pacientu skaits ar psihiskām slimībām
un uzvedības traucējumiem 2008. gadā
4 . tabula
Slimības nosaukums

INCIDENCE (primārā saslimstība)
abs.sk.

SSK 10.
redakcijas
kods

Kopā

F00–F99
1297

495

802

565

641

182

•

•

•

•

664

261

403

111

553

93

•

•

•

•

175

84

91

161

14

25

•

•

•

•

137

37

100

106

31

19

•

•

•

•

3

2

1

3

–

•

•

•

•

•

14 598

6002

8596

9488

5110

3918

1716

2202

1542

2376

550

•

•

•

•

7242

2974

4268

5177

2065

1016

•

•

•

•

1060

258

802

664

396

149

•

•

•

•

1189

633

556

1119

70

167

•

•

•

•

1297

495

802

565

641

uz 100 000 iedz.
ORGANISKI PSIHISKI
TRAUCĒJUMI, IESKAITOT
SIMPTOMĀTISKOS

F00–F09

uz 100 000 iedz.
ŠIZOFRĒNIJA, ŠIZOTIPISKIE
TRAUCĒJUMI UN MURGI

F20–F29

uz 100 000 iedz.
GARASTĀVOKěA (AFEKTĪVIE)
TRAUCĒJUMI

F30–F39

uz 100 000 iedz.
GARĪGĀ ATPALICĪBA

F70–F79

uz 100 000 iedz.
F00–F99
PREVALENCE (kontingents)
abs. sk.
uz 100 000 iedz.

2047
F00–F09

ORGANISKI PSIHISKI
TRAUCĒJUMI, IESKAITOT
SIMPTOMĀTISKOS
uz 100 000 iedz.

F20–F29

ŠIZOFRĒNIJA, ŠIZOTIPISKIE
TRAUCĒJUMI UN MURGI
uz 100 000 iedz.

F30–F39

GARASTĀVOKěA (AFEKTĪVIE)
TRAUCĒJUMI
uz 100 000 iedz.

F70–F79

GARĪGĀ ATPALICĪBA
uz 100 000 iedz.

vīrieši

tajā skaitā
vecuma grupas
sievietes
60 un
18-59
vairāk

F00–F99

uz 01.01.2009. Rīgā provizoriski 712 800 iedzīvotāju
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RPNC reăistrēto pieaugušo iedzīvotāju invalīdu skaits ar psihiskām slimībām un uzvedības
traucējumiem 2008. gadā
5. tabula
Slimības nosaukums

SSK 10.
redakcijas
kods

Kopā

vīrieši

tajā skaitā
vecuma grupas
sievietes
60 un
18-59
vairāk

PRIMĀRĀ INVALIDITĀTE
abs.sk.

F00–F99

140

62

78

119

21

ORGANISKI PSIHISKI
TRAUCĒJUMI, IESKAITOT
SIMPTOMĀTISKOS

F00–F09

25

13

12

11

14

ŠIZOFRĒNIJA,
ŠIZOTIPISKIE
TRAUCĒJUMI UN MURGI

F20–F29

91

39

52

84

7

GARASTĀVOKěA
(AFEKTĪVIE) TRAUCĒJUMI

F30–F39

11

3

8

11

–

GARĪGĀ ATPALICĪBA

F70–F79

12

7

5

12

–

APRŪPĒ ESOŠO
INVALĪDU SKAITS

F00–F99

5389

2452

2937

4013

1376

ORGANISKI PSIHISKI
TRAUCĒJUMI, IESKAITOT
SIMPTOMĀTISKOS

F00–F09

822

445

377

520

302

ŠIZOFRĒNIJA,
ŠIZOTIPISKIE
TRAUCĒJUMI UN MURGI

F20–F29

3404

1432

1972

2459

945

GARASTĀVOKěA
(AFEKTĪVIE) TRAUCĒJUMI

F30–F39

129

25

104

69

60

GARĪGĀ ATPALICĪBA

F70–F79

1189

637

552

1123

66

No psihiskās aprūpes reăistrā esošo pacientu skaita
6 . tabula
Uzskaitē esošo
pacientu (25–40 g.)
skaits gada beigās

Kopējais uzskaitē
esošo pacientu
skaits gada beigās

t. sk. pirmreizēji
reăistrēto pacientu
(25–40 g.) skaits

t. sk. kopējais
pirmo reizi
reăistrēto pacientu
skaits

2006

14 114

63 020

598

4510

2007

14 341

62 954

609

4340

2008

14 584

63 362

562

4485

Gads
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2.2. Ambulatorās un stacionārās narkoloăiskās palīdzības sniegšana
Narkoloăiskās palīdzības dienesta darbības rādītāji
7.tabula
Narkoloăiskās palīdzības dienesta stacionārs
1

Hospitalizāciju skaits

3993

uz 10 000 iedz.
2

Rādītāji
56

Izrakstīto (iesk. mirušos) skaits

3986

uz 10 000 iedz.

55.9

t.s. mirušo skaits

3

3

Gultas slodze %

79.7

4

Gultas slodze dienās

291.8

5

Vidējais gultdienu skaits uz 1 slimnieku

8.4

6

Gultas aprite

34,7

7

Gultas dīkstāve dienās

2,1

8

Letalitāte %

0,1

9

Gultdienu skaits

10.
11.

33 556

21. nodaĜa (Motivācijas) noslogojums dienās un %

219,2
59,9%

24. nodaĜa (Motivācijas) noslogojums dienās un %

304,7
83,2%

Ambulatorā aprūpe
1.

Apmeklējumu skaits

28 050
uz 100 000 iedz. (Rīgas)
uz 1 iedz. (Rīgas)
ambulatorie apmeklējumi

39 35.2
0.04
15 209

ekspertīzes

7817

ārsta narkologa atzinumi

3357

specializētā medicīniskā komisija

1667

2.

Subutex programma

61 pacients

3.

Metadona programma

134 pacienti

9
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Izmantotie resursi (bez finansiāliem)
8. tabula
Pamatresursi
1

Rādītāji

Gultu skaits gada beigās

115
uz 10 000 iedz.

1,6
24

2

Narkologu skaits

3
4

Speciālisti ar augstāko medicīnisko profesionālo
izglītību (ergoterapeiti)
Ārstniecības personāls ar vidējo medicīnisko izglītību

45

5

Medicīnas māsas ar augstāko izglītību

2

-

TATISTISKĀ INFORMĀCIJA PAR RPNC PSIHIATRIJAS PACIENTIEM
STATISTISKĀ INFORMĀCIJA PAR NARKOLOĂISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTA PACIENTIEM
9 . tabula
Ārstētie stacionārā ar alkohola lietošanas izraisītām
saslimšanām
1.

Ārstētie stacionārā ar psihoaktīvo vielu (izĦemot
alkoholu) lietošanas izraisītām saslimšanām
Stacionārā ārstētie nepilngadīgie (0-17)

3.

85,2 % no visiem ārstētiem

tajā skaitā:
ar alkohola psihozēm un psihotiskiem traucējumiem

2.

3398

714
579
( 14.5 % no visiem
ārstētiem)
177

tajā skaitā:
ar alkohola lietošanas izraisītām saslimšanām

106

ar psihoaktīvo vielu (izĦemot alkoholu) lietošanas
izraisītām saslimšanām

10

70
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Psihiatriskās palīdzības dienesta un Narkoloăiskās palīdzības dienesta darbība
(2., 3., 7. un 8. tabulas rādītāju kopsavilkums)
10. tabula
tajā skaitā
Kopā
psihiatrija

narkoloăija

5502

3993

77,2

56

5455

3986

76,5

55,9

114

3

STACIONĀRI
1

Hospitalizāciju skaits

9495
uz 10 000 iedz.

2

Izrakstīto (iesk. mirušos) skaits

9441
uz 10 000 iedz.

t.s. mirušo skaits

117

3

Gultas slodze %

95,4 %

79,7 %

4

Gultas slodze dienās

349,2

291,8

5

Vidējais gultdienu skaits uz 1 slimnieku

40,0

8,4

6

Gultas aprite

8,73

34,7

7

Gultas dīkstāve dienās

1,92

2,1

8

Letalitāte %

2,09 %

0,1 %

9

Gultdienu skaits

251 837

218 281

33 556

82 134

54 084
0,075

28 050
3935,2
0,04

25
313

25
313

-

799

684
9,6

115
1,6

94
7

70
7

24
-

279

234

45

14

12

2

AMBULATORĀ APRŪPE
1

Ambulatorisko apmeklējumu skaits
uz 100 000 iedz.
uz 1 iedz.
Dienas stacionārs Veldres ielā 1a:
gultu skaits
pacientu skaits
PAMATRESURSI

1

Gultu skaits gada beigās

5

uz 10 000 iedz.
Ārstu skaits kopā (psihiatri, narkologi, citas
specialitātes)
Psihiatru un narkologu skaits
Speciālisti ar augstāko medicīnisko profesionālo
izglītību (ergoterapeiti)
Ārstniecības personāls ar vidējo medicīnisko izglītību

6

Medicīnas māsas ar augstāko izglītību

2
3
4

11

107
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2.3. Psihiatriskās palīdzības sniegšana bez pacienta piekrišanas
01.01.2008. spēkā stājās likums „Grozījumi Ārstniecības likumā” (Saeimā apstiprināts
08.11.2007.), ar kuru tika noteikts jauns regulējums psihiatriskās palīdzības sniegšanai
ārstniecības iestādē pacientam bez viĦa piekrišanas, ja pacients varmācīgi izturējies vai draudējis
ar šādu rīcību vērsties pret sevi vai citām personām, kā arī, ja izrādījis vai izrāda nespēju rūpēties
par sevi vai viĦa aizbildnībā esošām personām un ārstniecības persona konstatē, ka pacientam ir
psihiskās veselības traucējumi, kuru iespējamās sekas varētu būt nenovēršama un nopietna
personas veselības pasliktināšanās.
Līdz ar grozījumiem tika izbeigta prakse, ka ārstniecības iestāde pacientu nogādā pie tiesneša. Ar
2008. gadu tiesnesis materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu psihiatriskajā ārstniecības
iestādē izskata slēgtā sēdē psihiatriskajā ārstniecības iestādē, kurā ievietots pacients.
Psihiatriskā palīdzība bez pacienta piekrišanas Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionārā
(Ārstniecības likuma 68. pants)
11 .tabula
Tiesneša lēmums par psihiatriskās ārstēšanas
nepieciešamību psihiatriskās ārstniecības iestādē
bez pacienta piekrišanas

26

Tiesneša lēmums pārtraukt psihiatrisko ārstēšanu
psihiatriskās ārstniecības iestādē

1

2.4. Medicīniska rakstura piespiedu līdzekĜu piemērošana
SaskaĦā ar tiesas (tiesneša) lēmumu par ārstēšanu ambulatorajā ārstniecības iestādē, ārstēšanu
vispārēja tipa psihiatriskajā slimnīcā (nodaĜā), ārstēšanu specializētajā psihiatriskajā slimnīcā
(nodaĜā) ar apsardzi 2008. gadā RPNC Psihiatriskās palīdzības dienests veica ārstēšanu šādam
pacientu (sociāli bīstamu personu) skaitam, kurām uzsākts realizēt medicīniska rakstura piespiedu
līdzekli kā sociāli bīstamām personām ar tiesas lēmumu krimināllietās:
Ārstēšana RPNC Psihiatriskās palīdzības dienesta
stacionāra piespiedu ārstēšanās nodaĜā ar apsardzi (8. nodaĜa)
12 .tabula
Gultu skaits nodaĜā

45

Hospitalizēto pacientu skaits

24

Izrakstīto pacientu skaits

23

Medicīniska rakstura piespiedu ārstēšana Psihiatriskās palīdzības dienesta
stacionāra vispārēja tipa nodaĜās bez apsardzes
13 .tabula
Hospitalizēto pacientu skaits no
01.01.2008. – 31.12.2008

17

Pacientu skaits 31.12.2008.

22

12
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Medicīniska rakstura piespiedu ārstēšana Psihiatriskās palīdzības dienesta
ambulatorajās nodaĜās
14. tabula
Gada sākumā
Gada laikā uzĦemti

71
13

Piespiedu ārstēšana atcelta
Pacientu skaits 31.12.2008.

5
79

2.5. Informatīva un konsultatīva atbalsta sniegšana valsts pārvaldes institūcijām
Psihiatriskās palīdzības dienests sniedzis informāciju pēc valsts institūciju un ārstniecības
personu pieprasījuma (saskaĦā ar Ārstniecības likuma 50. pantu)
15. tabula
Policijai, citām izziĦas iestādēm

10 455

Ieslodzījumu vietām

277

Tiesām

306

BāriĦtiesai

321

Prokuratūrai

119

Veselības inspekcijai

51

Sociālajiem dienestiem

402

Citām ārstniecības personām

1273

VDEĀK

192
Kopā

13 396

Fiziskām personām izsniegtas izziĦas no Psihiatriskās palīdzības dienesta pacientu datu
bāzes
16. tabula
TransportlīdzekĜu vadītājiem
NBS Rekrutēšanas centra klientiem

3103
324

Noteiktu darbu veikšanai
Ieroču atĜaujas saĦemšanai

1859
1557

Cita veida (adopcijas jautājumu kārtošanai,
laulībai)

3694

Kopā

13

10 537
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Narkoloăiskās palīdzības dienests sniedzis informāciju pēc valsts institūciju un
ārstniecības personu pieprasījuma (saskaĦā ar Ārstniecības likuma 50. pantu)
17. tabula

Atbildes pēc valsts institūciju (policijas, prokuratūras)
pieprasījuma:
par narkoloăiskajām ekspertīzēm

360

par ėīmiski-toksikoloăiskajām ekspertīzēm

78

Atbildes tiesām:
par narkoloăiskajām ekspertīzēm

25

par ėīmiski-toksikoloăiskajām ekspertīzēm

15

IzziĦas tiesībsargājošām iestādēm

9916

Citām ārstniecības personām

59

Sociālajiem dienestiem

15

Ekspertu atzinumi pēc valsts institūciju (policijas,
prokuratūras, tiesas) lēmuma:
par narkoloăiskajām ekspertīzēm

10

par ėīmiski-toksikoloăiskajām ekspertīzēm

10

par kompleksajām ekspertīzēm

3

2008. gadā, salīdzinot ar 2007. gadu, ievērojami samazinājies policijas pieprasījumu skaits sniegt
ziĦas par fiziskām personām saistībā ar tām veiktām ėīmiski-toksikoloăiskajām ekspertīzēm. Tas ir
izskaidrojams ar to, ka 2007. gadā ievērojams pieprasījumu skaits tika saĦemts sakarā ar
gatavošanos NATO dalībvalstu samitam Rīgā.
2.6. Konsultāciju sniegšana citām ārstniecības iestādēm
Regulāri nodrošinātas ārstu-psihiatru un psihologu konsultācijas cita profila stacionāros.
Regulāri nodrošinātas ārstu-psihiatru un psihologu konsultācijas pēc VDEĀK, Katastrofu Medicīnas
centra, ăimenes ārstu u.c. speciālistu lūguma.
Narkoloăiskās palīdzības dienesta speciālisti veikuši apmācības alkohola, narkotiskā reibuma
ekspertīžu veikšanai 5 rajona slimnīcās.
2.7. Psihiatriskās rehabilitācijas veikšana
Nodrošināts rehabilitācijas speciālistu – ergoterapeitu darbs gan Psihiatriskās palīdzības dienesta
stacionārā, gan RPNC garīgās veselības ambulatorās aprūpes centros:„Ziepniekkalns” un Veldre”.
RPNC garīgās veselības ambulatorās aprūpes centrā „Veldre” nodrošinātas plašākas
rehabilitācijas iespējas – treniĦvirtuve, radošo aktivitāšu iespējas: māla apstrāde, kokapstrāde u.c.
Pacientam ir iespējas saĦemt arī mākslas un mūzikas terapeita, kustību un sporta nodarbību
terapeita konsultāciju.
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Nodrošinātas plašas rehabilitācijas iespējas RPNC Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionāra
8. nodaĜā - piespiedu ārstēšanās nodaĜā ar apsardzi (slēgta tipa) - kokapstrādes darbnīcas, māla
apstrāde, dārzniecība.

2.8. Tiesu psihiatriskās, tiesu psiholoăiskās un kompleksās tiesu ekspertīzes veikšana
2008. gadā RPNC tiesu psihiatrijas eksperti sertificēti Tieslietu ministrijas Tiesu ekspertu padomē
kā tiesu eksperti personas psihiskā stāvokĜa izpētes specialitātē. Tiesu ekspertīzes psihologi ir
sertificēti kā tiesu eksperti personas psiholoăiskā stāvokĜa izpētes specialitātē. Tiesu psihiatriskās
un tiesu psiholoăiskās ekspertīzes veikšanas metodes ir apstiprinātas Tiesu ekspertu padomē.

RPNC veikto tiesu psihiatrisko ekspertīžu skaits
18 .tabula
Kopā

819

100 %

ambulatorās
stacionārās

652
167

79 %
21 %

No tām

Biežākais RPNC veikto tiesu psihiatrisko ekspertīžu veids ir ambulatorās ekspertīzes. Tas
skaidrojams ar iespēju veikt ekspertīzes ātrāk, ar mazākām izmaksām, kā arī neierobežojot
personas brīvību.
Tiesu psihiatrisko ekspertīžu struktūra skaitĜos
19. tabula
Ekspertīzes kopā
No tām
kompleksās
psihiatriskās
psiholoăiskās
Bez tām
pēcnāves
Izsaukumi uz tiesām

809

100%

161
573
75

20%
71%
9%

10
273

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir samazinājies komplekso ekspertīžu īpatsvars, bet
palielinājies psihiatrisko un psiholoăisko ekspertīžu īpatsvars.
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Tiesu psihiatriskās ekspertīzes kriminālprocesā
20. tabula
Ekspertīžu skaits kopā

666

100%

Ekspertīzes aizdomās
turētajiem, apsūdzētajiem

476

72%

Ekspertīzes cietušajiem

190

28%

Ambulatorās ekspertīzes

509

74%

Stacionārās ekspertīzes

157

26%

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir tendence palielināties cietušo personu ekspertīzēm. Tas
skaidrojams ar vardarbības problēmas apzināšanos sabiedrībā un attiecīgi lielākam uzsākto
kriminālprocesu skaitam.
Kriminālprocesā veikto ekspertīžu laikā konstatēto psihisko traucējumu proporcijas
aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem
21. tabula
Iedalījums atbilstoši SSK-10

Kopā

Pieskaitāmi

Ierobežoti
pieskaitāmi

Nepieskaitāmi

F0 Organiski psihiski traucējumi

121

88

10

23

F1 Psihiski traucējumi psihoaktīvo vielu lietošanas
dēĜ

35

29

-

6

F2 Šizofrēnija, šizotipiski traucējumi

77

9

5

63

F3 GarastāvokĜa traucējumi

7

5

1

1

F4 Neirotiskie, ar stresu saistītie somatoformie
traucējumi

8

6

1

1

F6 Pieaugušo personības un uzvedības traucējumi

38

35

3

-

F7 Garīga atpalicība

80

47

22

11

F8 Psihiskās attīstības traucējumi

-

-

-

-

F9 Emocionāli uzvedības traucējumi, kas sākušies
bērnībā vai pusaudža vecumā

7

7

-

-

Veseli

54

54

-

-

Salīdzinot ar 2007. gadu, būtiski nav izmainījies par nepieskaitāmām atzīto personu īpatsvars. Tas ir 25 % .
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Kriminālprocesā veikto ekspertīžu laikā konstatēto psihisko traucējumu proporcijas
cietušajiem un lieciniekiem
22. tabula
Kopā
Iedalījums atbilstoši SSK-10

No tiem nevar liecināt

skaits
9

%
5

skaits
-

%
-

-

-

-

-

F2 Šizofrēnija, šizotipiski traucējumi, murgi

4

2

2

50

F3 GarastāvokĜa traucējumi

2

1

-

-

F4 Neirotiskie, ar stresu saistītie somatoformie
traucējumi

38

20

-

-

F6 Pieaugušo personības un uzvedības
traucējumi

1

0,5

-

-

F7 Garīga atpalicība

20

10

1

25

F8 Psihiskās attīstības traucējumi

1

0,5

-

-

F9 Emocionāli uzvedības traucējumi, kas
sākušies bērnībā vai pusaudža vecumā

7

4

1

25

108

57

-

-

F0 Organiski psihiski traucējumi
F1 Psihiski un uzvedības
psihoaktīvo vielu lietošanas dēĜ

traucējumi

Psihiski veseli

Krimināli sodāmās darbībās cietušās personas visbiežāk ir personas ar neirotiskiem traucējumiem,
ar stresu saistītiem traucējumiem, garīgi atpalikušas personas un personas ar uzvedības
traucējumiem, kas sākušies bērnībā. Tikai nedaudzos gadījumos šīs personas nespēj adekvāti
liecināt par lietā nozīmīgiem apstākĜiem – 2 %.

Tiesu psihiatriskās ekspertīzes civilprocesā
23. tabula
Ekspertīžu skaits kopā

143

100%

No tām ambulatorās

133

93

No tām stacionārās

10

7

17
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Civilprocesā veikto ekspertīžu laikā konstatēto psihisko traucējumu proporcijas
atbildētājiem
24. tabula
Iedalījums atbilstoši SSK-10

Kopā

Rīcības
nespējīgi

skaits

%

skaits

%

F0 Organiski psihiski traucējumi

42

30

40

32

F2 Šizofrēnija

37

26

36

28

F4 Neirotiski ar stresu saistīti psihiski
traucējumi

2

1

2

2

F7 Garīga atpalicība

48

35

47

38

Psihiski veseli

14

8

-

-

2.9. Klīniskās izglītības bāzes nodrošināšana,
lai izpildītu valsts un pašvaldību pasūtījumu veselības speciālistu sagatavošanā
RPNC nodrošināja klīnisko bāzi dažādu ārstniecības nozaru speciālistu sagatavošanā garīgās
veselības jautājumos un atkarību ārstēšanā.
Notikusi gan Rīgas StradiĦa universitātes (RSU), gan Latvijas Universitātes (LU) Ārstniecības
fakultātes studentu teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī citu speciālistu (medicīnas māsas,
psihologi u.c.) pirmsdiploma un pēcdiploma apmācība.
Psihiatrijā tika apmācīti rezidenti, no tiem: 17 psihiatri; 4 ăimenes ārsti, 5 psihoterapeiti, 3
neirologi, 7 iekšėīgo slimību speciālisti, 1 arodslimību ārsts;
Narkoloăijā tika apmācīti 2 narkologi no RSU un 6 ăimenes ārsti no LU.
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2.10. Narkotisko un psihotropo vielu un alkohola ietekmes ekspertīzes veikšana
Narkoloăiskās palīdzības dienesta Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes
nodaĜas (ANPREN) speciālisti piedalījušies 16 policijas organizētos reidos un veikuši šādus
pakalpojumus:

Medicīniskās pārbaudes
(pārbaudīto personu skaits)
25. tabula
Kopā

7817

No tām:
alkohola reibuma medicīniskās pārbaudes
narkotisko un psihotropo vielu reibuma medicīniskās
pārbaudes

2077
5740

Analīzes uz narkotiskām un psihotropām vielām
(pārbaudīto personu skaits)
26. tabula
Kopā

9850

No tām
no citām ārstniecības iestādēm

4690

Testēšana ar enzimātisko imūnmetodi
narkotisko un psihotropo vielu noteikšanai bioloăiskās vidēs
27 tabula
Testu skaits

71 220

Ekspertīzes pēc tiesas lēmuma
28. tabula

Kopā

81

No tām:
Ėīmiski toksikoloăiskās ekspertīzes pēc tiesas lēmuma

70

Narkoloăiskās ekspertīzes pēc tiesas lēmumiem

11

Analīzes uz alkoholu
(personu skaits)
29. tabula
Kopā

2350
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2.11. Narkomānu rehabilitācijas pakalpojumi
Narkoloăiskās palīdzības dienesta stacionāra 25. nodaĜa (narkomānu rehabilitācijas
nodaĜa) ir vienīgā Latvijā, kas veic no narkotiskām un psihotropām vielām atkarīgo pacientu
psihosociālās rehabilitāciju pilsētas apstākĜos saskaĦā ar Veselības statistikas un medicīnas
tehnoloăiju valsts aăentūras apstiprinātu medicīniskās tehnoloăijas metodes aprakstu.
Narkomānu rehabilitācijas nodaĜas darbība
30. tabula
Nr.p.k.
1.

Rādītājs

Skaitliskie dati

UzĦemto pacientu skaits

33
(vīr. - 21; siev. - 12)

2.

Priekšlaicīgi izrakstīto pacientu skaits

19

3.

Pacientu skaits 2008. gada beigās

25

4.

No Latvijas reăioniem nākušo pacientu skaits

Rīga – 22
Rīgas rajons – 5
Jūrmala – 2
Jelgava – 1
Ogre – 2
Liepāja – 1

5.

Darbu vai mācības uzsākušo pacientu skaits, kas
turpina uzturēt sakarus ar rehabilitācijas kolektīvu
(stabila remisija

6.

Pārejas mājas pakalpojumus izmantojošie pacientu 4
skaits

7.

Pacientu skaits, kas izstājās no nodaĜas, bet
turpināja ārstēties citā iestādē

20

8

75
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3. B Ū T I S K Ā K Ā S I ZM A I ĥ A S
1. RPNC reorganizācijas rezultātā decembrī tika pievienota Valsts SIA „Vecpiebalgas
psihoneiroloăiskā slimnīca” ar 64 gultām hronisko pacientu ārstēšanai, līdz ar ko:
1.1. tika veiktas izmaiĦas RPNC organizatoriskajā struktūrā;
1.2. RPNC Attīstības projekta biznesa plāns tika papildināts ar Vecpiebalgas
struktūrvienības rekonstrukcijas un attīstības projektu, balstītu uz iepriekš veikto pievienotās
struktūrvienības tehniskās apsekošanas atzinumu.
2. RPNC ārstniecības darba kvalitātes uzlabošanas pasākumi:
2.1. izstrādātas un apstiprinātas Metodiskās rekomendācijas pacientu un ekspertējamo
personu fizisko kustību ierobežošanas pielietošanai;
2.2. izveidota un koordinēta darba grupa Medicīniskās dokumentācijas (ambulatoro un
stacionāro pacientu medicīnisko karšu) lietvedības kārtības izstrādāšanai. Kārtība apstiprināta kā
iekšējais normatīvais akts un darbojas;
2.3. izstrādāta psihiatrijas tehnoloăija „Modificēta elektrokonvulsīvā terapija vispārējā
anestēzijā ar miorelaksantiem” un apstiprināta Veselības statistikas un medicīnas tehnoloăiju
valsts aăentūrā;
2.4. iegādāts elektrokonvulsijas aparāts un plaušu mākslīgās ventilācijas ierīce modificētās
elektrokonvulsīvās terapijas veikšanai;
2.5. izstrādātas Psihisko traucējumu un psihisko slimību valsts reăistra veidlapu
aizpildīšanas vadlīnijas un iesniegtas Veselības statistikas un medicīnas tehnoloăiju valsts
aăentūrā;
2.6. pilnveidotas esošās un ieviestas jaunas RPNC iekšējās lietošanas medicīnisko
veidlapu formas: 2.7.1. Pieprasījums aptiekai medikamentu un slimnieku aprūpes materiālu
saĦemšanai; 2.7.2. Akts par izlietoto narkotisko vielu ampulu iznīcināšanu; 2.7.3. Akts par
nekvalitatīvo zāĜu un no pacientiem atpakaĜ saĦemto narkotisko vai psihotropo zāĜu iznīcināšanu;
2.7.4. Akts par konstatēto zāĜu iztrūkumu vai pārpalikumu; 2.7.5. Konsultanta izsaukuma
pieteikums, dati par konsultantu; 2.76. Pacienta vai ekspertējamās personas fizisko kustību
ierobežošanas protokols; 2.7.7. Fiksācijas gadījumu uzskaites žurnāls; 2.7.8. Ārstu konsilija
veidlapas Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionāra nodaĜai un ambulatorajai nodaĜai; 2.7.9.
Ārstu konsilija veidlapas Narkoloăiskās palīdzības dienesta stacionāra nodaĜai un ambulatorajai
nodaĜai; 2.7.10. Signālatzīmes par pacientu, kuram ar tiesas lēmumu piemērots medicīniska
rakstura piespiedu līdzeklis; 2.7.11. psihiatra un narkologa atzinums ieroču atĜaujas saĦemšanai;
2.7.12. psihiatra un narkologa atzinums transportlīdzekĜa vadītājam un transportlīdzekĜa vadītāja
kandidātam;
2.7. izveidota iekšējās lietošanas medicīnisko veidlapu nomenklatūra;
2.8. Datu valsts inspekcijā RPNC reăistrēts kā pārzinis fizisko personu datu apstrādei ar
šādiem apstrādes mērėiem: Pacientu datu ievadīšana Psihisko traucējumu un psihisko slimību
valsts reăistrā; Pacientu datu ievadīšana Narkoloăiskā slimnieka valsts reăistrā; No Narkoloăiskā
stacionāra izrakstīto (mirušo) pacientu uzskaite”;
2.9. izstrādāta veidlapa un veikta stacionāra pacientu apmierinātības aptauja;
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2.10 uzsākta jauno un papildināto ārstēšanas vadlīniju pakāpeniska pielietošana stacionāra
pacientu ārstēšanā;
2.11. veikti pasākumi personu datu apstrādes elektroniskās formas drošības
nodrošināšanai;
2.12. īstenojot gada prioritāti - ambulatorā pacienta pakalpojuma uzlabošanu, veiktas
atkārtotas pārbaudes RPNC ambulatorajās struktūrvienībās, izstrādāti priekšlikumi ambulatorā
pakalpojuma uzlabošanai; uzsākta medicīniska rakstura piespiedu līdzekĜa piemērošanas
realizācijas izvērtēšana ambulatorajās struktūrvienībās;
2.13. organizētas regulāras profesionālās ārstu klīniskās konferences (skat. sadaĜā
PERSONĀLS. PERSONĀLA ATTĪSTĪBA);
2.14. organizēti un realizēti medicīnas māsu un medicīnas māsu palīgu tālākizglītības un
kvalifikāciju uzturoši pasākumi (skat. sadaĜā PERSONĀLS. PERSONĀLA ATTĪSTĪBA);
3. RPNC administrēšanas uzlabošanas pasākumi:
3.1. Veselības ministrijā apstiprināts RPNC valdes reglaments;
3.2. apstiprināti RPNC iekšējo darba un pārvaldes kārtību noteicošie dokumenti:
3.3. apstiprināts papildinātais „VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas centrs” darbinieku
rīcības plāns ārkārtējās un bīstamās situācijās” ar pielikumiem, kas paredz ikviena darbinieka vietu
un darbības šādās situācijās;
3.4. veiktas konsultācijas kolektīvā par Korupcijas novēršanas un apkarošanas
jautājumiem un ētikas jautājumiem;
3.5. realizētas struktūrvienību darba kvalitātes un efektivitātes pārbaudes;
3.6. turpināta reăistru pilnveidošana;
3.7 veikta darbinieku apmācība fizisko personu datu aizsardzībā, darbam ar personu
iesniegumiem;
4. RPNC speciālistu dalība valsts un pašvaldību komisijās:
4.1. Nacionālā alkoholisma ierobežošanas padomē;
4.2. Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes
Piedāvājuma samazināšanas darba grupa, Pieprasījuma samazināšanas darba grupā,
Informācijas analīzes darba grupā;
4.3. HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuāli transmisīvo slimību izplatības ierobežošanas
koordinācijas komisijā;
4.4. Smēėēšanas ierobežošanas valsts komisijā;
4.5. Rīgas Domes, Rīgas atkarības profilakses centra Konsultatīvajā koordinācijas
padomē;
4.6. UNODC projekta (2006-2010.) „HIV/AIDS profilakse un aprūpe intravenozo narkotiku
lietotāju vidū un ieslodzījuma vietās Igaunijā, Latvijā, Lietuvā” uzraudzības komisija;
4.7. Narkoloăiskās palīdzības dienests ir Pasaules veselības organizācijas sadarbības
partneri alkohola jautājumos un Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA)
zinātniskās komitejas riska novērtēšanas ekspertu grupā.
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5. Sniegtās konsultācijas normatīvo aktu izstrādē:
Ministru kabineta 02.06.2008. noteikumu Nr. 394 „Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko
vielu ietekmes pārbaudes kārtība” projekta izstrādes gaitā konsultēts Valsts probācijas dienests.
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4. FINANSIĀLĀ DARBĪBA
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas centrs”
Finanšu saimnieciskā darbība - peĜĦa vai zaudējumi pirms nodokĜiem
2007.g. - 2008.g.( LVL )
31.tabula

2007

2008

IeĦēmumi kopā

6 904 549

10 440 029

Izdevumi kopā

6 842 064

10 111 665

Finanšu rezultāts peĜĦa vai zaudējumi
pirms nodokĜiem

62 485

328 364

Operatīvā finanšu
darbības rentabilitāte

0.90

3.15

IeĦēmumi un izdevumi
1. grafiks
VSIA "Rigas psihiatrijas un narkoloăijas centrs"
IeĦēmumi un izdevumi pa gadiem( 2007.g.,2008.g.)

10 440 029
12 000 000

10 111 665

10 000 000
6 904 549
8 000 000

6 842 064
IeĦēmumi kopā

Ls

6 000 000

Izdevumi kopā

4 000 000
2 000 000
0
2007

2008
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Finanšu rezultāts – peĜĦa vai zaudējumi pirms nodokĜiem
2. grafiks
VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas centrs"
Finanšu rezultāts - peĜĦa vai zaudējumi pirms nodokĜiem ( 2007.g., 2008.g.)
350 000
328 364
300 000
250 000

Ls

200 000
150 000
100 000
50 000

62 485

0
2007

2008

Finanšu rezultāts - peĜĦa vai zaudējumi pirms nodokĜiem

PeĜĦa vai zaudējumi( pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

3. grafiks
VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas centrs"
PeĜĦa vai zaudējumi (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
2007.g. - 2008.g.
14 000
11 731

12 000
10 000

Ls

8 000
6 000
4 000
2 000
0

584
2007.gads

2008. gads (prognoze)
PeĜĦa vai zaudējumi
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IeĦēmumu struktūra
4. grafiks
VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas centrs"
2008. gada ieĦēmumu struktūra
Maksas pakalpojumi un
pārējie ieĦēmumi
12%

Tāmes finansējums
17%
IeĦēmumi no VOAVA
noslēgtajiem veselības
aprūpes līgumiem un
pacientu iemaksām
71%

IeĦēmumi no VOAVA noslēgtajiem veselības aprūpes līgumiem un pacientu iemaksām
Tāmes finansējums
Maksas pakalpojumi un pārējie ieĦēmumi

Izdevumu struktūra
5. grafiks
VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas centrs"
2008. gada izdevumu struktūra

Ēku, telpu, iekārtu un
inventāra uzturēšanas izd.
2%

PamatĜidzekĜu nolietojums
un materiālās izmaksas
3%

Pārējās izmaksas
8%

Komunālie izdevumi
3%
Medikamenti un
ēdināšanas izdevumi
11%

Atalgojumi, soc. nod.,
apdroš.
73%

Atalgojumi, soc. nod., apdroš.
Medikamenti un ēdināšanas izdevumi
Komunālie izdevumi
Ēku, telpu, iekārtu un inventāra uzturēšanas izd.
PamatĜidzekĜu nolietojums un materiālās izmaksas
Pārējās izmaksas
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FINANSIĀLĀ ANALĪZE
Sabiedrības finanšu rādītāju analīze un kontrole nodrošina uzĦēmuma vadībai sekojošas
iespējas:
-

novērtēt gaidāmos rezultātus, kas pamatojas uz sākotnējo izvēlēto mērėi:

-

noteikt vai šie mērėi ir reāli, sasniedzami;

-

novērtēt sabiedrības vadītāju un darbinieku veikumu;

-

atrast slēptas iespējas un ārējās rezerves, izprast to izmantošanas iespējas;

-

noteikt dažādas nepilnības sabiedrības darbībā un novērst negatīvās tendences;

-

izstrādāt sabiedrības turpmākās attīstības virzienus, kas nodrošinātu efektīvāku līdzekĜu
izmantošanu.

Jebkuras sabiedrības, arī VSIA “ Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas centrs”, darbības
rezultāti un konkurētspēja ir atkarīga no vadītāju prasmes, pieredzes un spējas pieĦemt pareizus
lēmumus. Katrs no šiem lēmumiem var uzlabot vai pasliktināt sabiedrības saimniecisko vai
finansiālo stāvokli.
Finanšu analīze ir finansu pārvaldības svarīgs elements. Gandrīz visi sabiedrības finansu
pārskatu lietotāji izmanto finanšu analīzi svarīgāko finansēšanas un investēšanas lēmumu
pieĦemšanai ( LR VM, VOAVA, VID ). Efektīva resursu izmantošana ilgtermiĦa periodā nodrošina
sabiedrības īpašnieku (VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas centrs" kapitāldaĜu turētājs ir LR
Veselības ministrija) ekonomisko interešu realizēšanu.
Tāpēc mēs finanšu pārskatus analizējam ar mērėi paaugstināt ieguldītā kapitāla rentabilitāti
un nodrošināt uzĦēmuma darbības stabilitāti.
Galvenie rādītāji, kuri raksturo uzĦēmuma finansiālo stāvokli, ir:
 maksātspējas līmenis;
 finansiālas stabilitātes līmenis;
 rentabilitātes līmenis;
 aktīvu aprites ātrums;
 finansiālās elastības līmenis.
VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas centrs” finanšu rādītāju salīdzināšana ar
iepriekšējiem periodiem dod iespēju mums spriest, vai rādītāji ir uzlabojušies vai pasliktinājušies.
Tāpat šāda salīdzināšana var būt derīga, prognozējot sabiedrības attīstības tendences. Taču, tā kā
attīstības tempi laika ritējumā mēdz būt mainīgi, ir jāprognozē piesardzīgi. Jau 2007. gadā
sabiedrība tika vērienīgi reorganizēta. Arī 2008.gadā VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas
centrs" tika reorganizēta, pievienojot VSIA „ Vecpiebalgas psihoneiroloăiskā slimnīca”. Taču
sabiedrības lielums ne vienmēr ir sinonīms labiem finansiāliem rādītājiem.
Iepriekš minēto finanšu rādītāju analīzes pamatā ir šo rādītāju aprēėināšana un salīdzinoša
novērtēšana dinamikā. Šie rādītāji raksturo bilances aktīva un pasīva posteĦus, bruto un neto
finanšu rezultātus, kā arī attiecības starp peĜĦas- zaudējumu aprēėina un bilances sastāvdaĜām.
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I. Maksātspējas rādītāji
Viens no vissvarīgākajiem maksātspējas rādītājiem ir kopējās likviditātes rādītājs jeb
vispārējais maksātspējas koeficients. Gada sākumā tas bija 1.3 ( 1092612 : 836924) un
2008. gada beigās tas ir 2 ( 1124315 : 551413). Šis rādītājs raksturo VSIA “Rīgas psihiatrijas un
narkoloăijas centrs” spēju segt īstermiĦa saistības. SaskaĦā ar vispārpieĦemtajiem
starptautiskajiem standartiem tiek uzskatīts, ka šim koeficientam jāatrodas robežās starp 1 un 2
(dažreiz 3). Koeficients 2 ir augstāks, kā iepriekšējā gadā, tas liecina, ka sabiedrības apgrozāmo
līdzekĜu daudzums ir pietiekams, lai segtu īstermiĦa saistības un kapitāla struktūra ir racionāla.
ĥemot vērā kopējās likviditātes rādītāja dinamiku, tiek konstatēts sabiedrības stāvokĜa uzlabojums.
(Rādītājs aprēėināts kā apgrozāmo aktīvu attiecība pret īstermiĦa saistībām). Jāatzīmē, ka - jo
augstāks šis rādītājs, jo augstāk jāvērtē sabiedrības maksātspēja.
Visdrošākais likviditātes novērtējums ir naudas līdzekĜu lielums, kurš atrodas sabiedrības
rīcībā. Naudas līdzekĜi ir pašreizējo saistību dzēšanas avoti, taču krājumi var tikt izmantoti šim
mērėim tikai pēc to realizācijas. Absolūtās likviditātes koeficients liecina par uzĦēmuma spēju
segt īstermiĦa parādus vistuvākajā laikā. Gada sākumā koeficients bija 0.7 ( 581669 : 836924 ) un
2008. gada beigās VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas centrs” tas bija 0.3 ( 139539 : 551413
).
Sabiedrības likviditātes analīzē liela nozīme ir tīro apgrozāmo līdzekĜu (starpība starp
apgrozāmiem aktīviem un īstermiĦa saistībām) noteikšanai.
Gada sākumā = 1092612– 836924 = + 255688 LVL
Gada beigās = 1124315 – 551413 = + 572902 LVL
Arī šī rādītāja aprēėins liecina, ka likviditāte gada beigās VSIA “Rīgas psihiatrijas un
narkoloăijas centrs” ir stabila. Tas nozīmē, ka sabiedrība var segt īstermiĦa saistības, kā arī tiek
saglabāti resursi tālākai saimnieciskai darbībai. Tīrie apgrozāmie līdzekĜi ir nepieciešami
sabiedrības finansiālās stabilitātes uzturēšanai, jo apgrozāmo līdzekĜu pārsvars pār īstermiĦa
saistībām liecina, ka sabiedrība var ne tikai nosegt savas īstermiĦa saistības, bet finansu resursi
ir pietiekoši savas darbības paplašināšanai nākotnē. Tīrie apgrozāmie līdzekĜi sabiedrībai piešėir
nozīmīgu finansiālu neatkarību apstākĜos, kad ir paātrināta apgrozāmo līdzekĜu aprite ( piemēram,
kad tiek aizkavēta debitoru parāda dzēšana ), apgrozāmo aktīvu vērtības pazemināšanās vai
zudumi .
Nozīmīgs ir arī starpseguma likviditātes rādītājs (likvīdo aktīvu –krājumi + debitori attiecība pret īstermiĦa saistībām), kurš ir saistīts ar sabiedrības saimnieciskajā darbībā iesaistīto
aktīvu kapitālu. Šī rādītāja paaugstināšanās 2008.gadā liecina par sabiedrības finansiālā stāvokĜa
stabilizēšanos. VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas centrs” šis rādītājs ir 1.8, pieaudzis
trīskārši, salīdzinot ar 2007.gadu. Pēc starptautiskiem standartiem šim rādītājam ir jābūt vismaz 1.
Jāatzīmē, ka visus likviditātes rādītājus ietekmē avansā ieskaitītie līdzekĜi no VOAVA (piezīme
Nr.20 finanšu pārskata pielikumā).
Skat. 32 tabulu.!
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Likviditātes rādītāji VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas centrs”

starpsegumu
likviditātes
rādītājs

tīrie
apgrozāmie
aktīvi

absolūtās
likviditātes
koeficients

2006.

2 134

431

0

7 127

9 692

3 156

3

2.2

0.8

2007.

415 012

95931

0

581 669

1 092 612

836 924

1.3

0.7

0.6

255 688

2008.

408423

576353

0

1395939

1124315

551413

2

0.3

1.8

572902

gads

kopējās
likviditātes
rādītāji

īstermiĦa
saistības LVL

likviditātes rādītāji
kopā
apgrozāmie
līdzekĜi LVL

vērtspapīri LVL

debitori LVL

krājumi LVL

naudas līdzekĜi
LVL

32 tabula

6 536

Dati: VSIA „ Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas centrs” gada pārskati

II. Finansiālas stabilitātes rādītāji
VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas centrs” finansiālo stabilitāti var novērtēt ar
koeficientiem, kuri raksturo aktīvu un pasīvu posteĦu strukturālās attiecības. Finansiālās
stabilitātes rādītājus aprēėina šādam nolūkam:
-

lai noteiktu saistību attiecību pret pašu kapitālu vai aktīvu kopsummu;

-

lai novērtētu sabiedrības iespējas paaugstināt saistību summu;

-

lai palīdzētu novērtēt sabiedrības spēju noteiktā termiĦā nokārtot saistības.

Īpašuma koeficients VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas centrs” raksturo pašu kapitāla
īpatsvaru uzĦēmuma kopējā kapitāla struktūrā.
Gada sākumā = 6 239 817 : 7 134 628

= 0.87

Gada beigās = 10 278 075 : 11 221 296 = 0,91
Īpašuma koeficientam, kurš raksturotu stabilu finansiālo stāvokli, jābūt apmēram 60 % līmenī, tas
nozīmē, ka tam ir jābūt pietiekami augstam, lai pārliecinātu iespējamos kreditorus par kredīta
piešėiršanu. Šā brīža koeficienti norāda uz sabiedrības stabilo finansiālo stāvokli.
Saistību īpatsvaram jeb aizĦemtā kapitāla īpatsvaram bilancē jābūt: jo zemāk, jo labāk.
Gada sākumā = 836 924 : 7 134 628 = 0.12 jeb 12 %
Gada beigās = 551 413 : 11 221 296 = 0.05 jeb 5 %
Pēc aprēėiniem ir redzams, ka saistību kopsumma VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas centrs”
2007. gadā bija 12 % no bilances kopsummas, taču 2008.gadā tas sarucis līdz 5%. Saistības
īpatsvars bilancē raksturo sabiedrības finansiālo atkarību no ārējiem aizĦēmumiem. Jo augstāk tas
ir, jo riskantāka ir situācija. Jo zemāks, jo labprātāk tiek izsniegti kredīti sabiedrībām. Mūsu
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sabiedrībai šie rādītāji ir cerīgi. Arī šo rādītāju negatīvi ietekmē avansā saĦemtās nenopelnītās
summas.
Saistību attiecība pret pašu kapitālu raksturo sabiedrības finansiālo neatkarību. To sauc par
Autonomijas koeficientu :
Gada sākumā = 836 924 : 6 239 817 = 0,13
Gada beigās = 551413 : 10 278 075 = 0.05
Stbilitāte kĜūst riskanta, ja šis koeficients tuvojas 1, bet VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas
centrs” šis rādītājs ir neliels, jo tika veikti pasākumi sabiedrības pašu kapitāla palielināšanai.
Skat. 33 tabulu!
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Finansiālās stabilitātes rādītāji
33 tabula

saistību
īpatsvars

autonomijas
koeficients

37 122

413

3 156

40 691

0.91

0.08

0.08

2007.

3 115 098

-9 925

6 239 817

57 887

836 924

7 134 628

0.87

0.13

0.13

2008.

3 115098

11731

10278075

391808

551413

11221296

0.91

0.12

0.05

īstermiĦa
parādi LVL

-10 509

ilgtermiĦa
parādi LVL

25 630

nesadalītā
peĜĦa LVL

2006.

Gadi

īpašuma
koeficients

kopā kapitāls
LVL

kopā pašu
kapitāls LVL

pamatkapitāls
LVL

Finansiālās stabilitātes rādītāji

III. Rentabilitātes rādītāji
Rentabilitāte ir sabiedrības darbības efektivitātes rādītājs.
Rentabilitāti nosaka, uzĦēmuma neto peĜĦu dalot ar neto apgrozījumu, arī uzĦēmuma
kopējo vai pašu kapitālu vai ar aktīvu kopsummu. Šie rādītāji rāda patērētos līdzekĜus vai realizētās
produkcijas vai pakalpojuma apjomu. Rentabilitātes vērtēšanai nav noteiktu kritēriju. Rentabilitāti
izsaka procentos. Jo augstāks šis procentu līmenis, jo uzĦēmuma darbība efektīvāka.
Komerciālo rentabilitāti atspoguĜo apgrozījuma rentabilitāte (peĜĦa pret neto apgrozījumu):
2007 gadā = 584 : 6 824 199 = + 0.008%
2008.gadā = 11731 : 10 347 313 = +0.001%
Šis VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas centrs” rādītājs atspoguĜo gan saimnieciskajā
darbībā iegūto peĜĦu, tā arī ar tieši nesaistītās darbības izmaksas un ieĦēmumus (piemēram,
samaksātie un saĦemtie procenti, aprēėinātie nodokĜi u.c.) 2008 gada rentabilitāti ietekmēja
sabiedrības pašu kapitāla palielināšana.
Operatīvas darbības rentabilitāte (peĜĦa pirms procentu un nodokĜu atskaitīšanas
attiecībā pret neto apgrozījumu) ir koeficients, kuru ietekmē tikai operatīvas darbības rezultāti
2007 gadā = +62 485 : 6 824 199 = + 0.9 %
2008 gadā = +328 364 : 10 278 075 = +3.2%
Šobrīd sabiedrības rentabilitātes līmenis ir pozitīvs.
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Skat. 34 tabulu!
VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas centrs” rentabilitātes rādītāji

operatīvās
darbības
rentabilitāte

pašu
kapitāla
rentabilitāte

apgozījuma
(butto)
rentabilitāte

64 186

+1 196

+1 277

40 691

37 122

+1.99

+1.86

+3.1

+3.4

2007

584

6 824 199

+62 485

+584

7 134 628

6 239 817

+0.008

+ 0.9

+0.008

+0.009

2008.

11731

10347313

+328364

11731

11221296

10278075

+0.001

3..2

0.10

0.11

aktīvs Ls

-10 509

bruto peĜĦa

2006

Gads

aktīvu
rentabilitāte

rentabilitātes rādītāji %
pašu kapitāls

peĜĦa pirms %
un nodokĜu
atskaitījuma

neto
apgrozījums Ls

pārskata peĜĦa
Ls

34 tabula

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas centrs” ir plānots turpināt izdevumu struktūru optimizāciju:
-

pastiprināt kontroli par medikamentu, produktu un citu materiālo vērtību ekonomisku
izlietošanu;
saskaĦā ar Iepirkumu likumu turpināt rīkot konkursus un veikt cenu aptaujas, lai
sasniegtu līdzekĜu efektīvu izmantošanu;
turpināt administratīvi saimnieciskā aparāta optimizāciju.

Neskatoties uz mūsu vēlmēm un prognozēm, savā saimnieciskajā darbībā VSIA „Rīgas
psihiatrijas un narkoloăijas centrs” saskaras ar veselu virkni dažādām problēmām. Tomēr visa
2008 gada laikā VSIA Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas centrs” spēja nodrošināt veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanu slimokases dalībniekiem maksimāli kvalitatīvi un savlaicīgi, kā arī
līgumu ar VOAVA un reăionālām slimokasēm nosacījumu par vidējo darba samaksu ārstniecības
personām izpildi.
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5. AUDITS UN IEKŠĒJĀ KONTROLE

RPNC auditu un revīzijas darbu veic audita un revīzijas galvenā speciāliste.
Atbilstoši veiktajam risku novērtējumam, izstrādāts un apstiprināts audita 2008. gada stratēăiskais,
gada, kā arī ilgtermiĦa attīstības plāns. Kā būtiskākās 2008.gada prioritātes tika izvirzītas: audita
attīstība, darba efektivitāte, kvalitātes uzturēšana un pievienotās vērtības sniegšana iestādei.
Auditi veikti un audita ziĦojumi sagatavoti par:
1) RPNC noteikto medicīnas maksas pakalpojumu nosacījumu ievērošanu un skaidras naudas
iekasēšanu;
2) darba (amata) aprakstu, darbinieku personīgo lietu izstrādi un aktualizāciju kontroli;
3) Narkoloăijas valsts aăentūras 2006. gadā noslēgtā līguma par būvniecības darbiem izpildi un
darba apmaksu objektā – Aptiekas ielā 7/9.
Auditors apzināja un analizēja jaunās auditējamās sistēmas (sakarā ar 2007. gadā RPNC
reorganizācijas procesā divām pievienotajām valsts aăentūrām un 2008. gadā pievienoto VSIA
„Vecpiebalgas psihoneiroloăiskā slimnīca”).
Auditu rezultāti rāda, ka auditējamo jomu būtiskajos aspektos RPNC ir izveidota iekšējās kontroles
sistēma, kura kalpo uzĦēmuma finansiālo interešu aizsardzībai.
Konstatētie iekšējās kontroles trūkumi un neprecizitātes administrēšanas procesā atspoguĜoti
audita ziĦojumos, bet mazāk nozīmīgākie pārrunāti audita gaitā un fiksēti audita darba
dokumentos.
Audita ziĦojumos ietvertie ieteikumi pamatā ieviesti. Tie galvenokārt attiecināmi uz iekšējās
kontroles sistēmas un iekšējo procedūru uzlabošanu, procesu optimizāciju, kā arī veiktā darba
precīzāku dokumentēšanu.
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6. PERSONĀLS. PERSONĀLA ATTĪSTĪBA
RPNC 31.12.2008. bija nodarbināti 1152 darbinieki, no tiem 902 sievietes un 250 vīrieši.
24% strādājošo ir augstākā izglītība, tajā skaitā 14 % augstākā medicīniskā izglītība.
6. grafiks

Izglītības līmeĦi

Augstākā
medicīniskā
14%

Vidējā vispārējā un
pamata
33%

Vidējā speciālā
cita
12%

Augstākā cita
10%

Vidējā speciālā
medicīniskā
31%

No visiem darbiniekiem pamatfunkciju – psihiatriskās medicīniskās palīdzības veikšanai
nodarbināti 72%, bet narkoloăiskās palīdzības sniegšanai – 15%.
7. grafiks

Darbinieku skaits pa nozarēm

Pārējie
13%
Narkoloăiskās
palīdzības dienests
15%
Psihiatriskās
palīdzības dienests
72%
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8. grafiks

Medicīnas personāla vakances

Ārsti
16%
Jaunākais med.
personāls
44%
Vidējais med.
personāls
40%

Pamatdarbs RPNC ir 740 medicīniskā personāla darbiniekiem, blakus darbs - 162 darbiniekiem.

9. grafiks

Pamatdarbā un blakusdarbā strādājošas ārstniecības personas
337

295

350
300
250
200
150

strādājošie pamatdarbā

108
62

100

strādājošie blakus darbā
63

37

50
0
Ārsti

Vidējais med.
personāls

35

Jaunākais med.
personāls
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Šobrīd pirmspensijas vai pensijas vecumā ir 28% ārstu, 25% vidējā medicīniskā personāla, 22,%
jaunākā medicīniskā personāla, un 23% saimnieciski tehniskā un funkcionālās vadības personāla.
Personāls pirmspensijas vai pensijas vecumā (no 60 g.)
35 tabula
Ārsti

40

Vidējais medicīnas personāls

91

Jaunākais medicīnas personāls

107

Saimnieciski tehniskais personāls

46

Funkcionālās vadības personāls

13

Ārstniecības personu vidējais vecums (gadi)
36. tabula
Ārsti

51,6

Vidējais medicīniskais personāls

50,1

Jaunākais medicīniskais personāls

49,9

10. grafiks

Ārstu sadalījums pa vecuma grupām

2%
28%

28%

Līdz 30 gadiem
30 - 44 gadi
45 - 59 gadi
60 un vairāk gadi

42%
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11. grafiks

Medicīnas māsu sadalījums pa vecuma grupām

4%

25%

līdz 30 gadiem

31%

30 - 44 gadi
45 - 59 gadi
60 un vairāk gadi
40%

2008. gadā turpinājām uzlabot medicīnas personāla materiālo un sociālo nodrošinājumu, veikti
pasākumi darba vides un darba apstākĜu uzlabošanai. Darba koplīgumā paredzētās sociālās
garantijas darbiniekiem tiek nodrošinātas (darbinieku apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un
darbinieku veselības apdrošināšana, papildus atvaĜinājumi, apmaksāti mācību atvaĜinājumi,
elastīgs darba laiks darbiniekiem, kuri savieno darbu ar mācībām, vienreizēju pabalstu izmaksa, kā
arī naudas balvu piešėiršana, u.c.
Neskatoties uz veiktajiem pasākumiem, darbu RPNC gada laikā atstājuši 129 darbinieki, bet
pieĦemti 211 darbinieki. Personāla mainības analīze rāda, ka 2008.gadā visaugstākā kadru
mainība ir bijusi jaunākajam medicīniskajam personālam, no visiem atlaistajiem – 66%, taču
vislielākās grūtības sagādā vidējā medicīniskā personāla piesaistīšana psihiatrijas un narkoloăijas
nozarēm un vakanto darba slodžu aizpildīšana. Galvenais cēlonis aiziešanai pēc darbinieka paša
vēlēšanās ir zemais atalgojums, lielais psihoemocionālais risks darba vietā, pārāk lielā darba
intensitāte un kaitīgie darba vides apstākĜi, kā arī psihiatrijas un narkoloăijas specialitāšu zemais
prestižs.
13. grafiks

2008.gadā pieĦemtie un atlaistie darbinieki
140

119

120
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Ārsti

80

Vidējais med. personāls
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Personāla kvalifikācijas celšana
Personāla apmācība tiek organizēta gan uz vietas RPNC, veidojot semināru un apmācību plānus, galvenokārt vidējam un jaunākajam medicīnas personālam, gan citās apmācību vietās.
RPNC ārsti regulāri apmeklēja dažādus kvalifikāciju uzturošos seminārus un mācību kursus, ko
organizēja Rīgas StradiĦa universitātes Psihiatrijas un narkoloăijas katedras mācību spēki, Latvijas
Psihiatru asociācija, Latvijas Ārstu biedrība u.c.
2008. gadā RPNC saskaĦā ar izstrādāto plānu ārstiem notikušas 25 klīniskās konferences.
Narkoloăiskās palīdzības dienests organizēja:
1) specializācijas kursus narkoloăijā, kuros tika apmācīti 12 psihiatri;
2) divus apmācības kursus (50 stundas katrā) „Psihodinamiskās psihoterapijas aspekti
multidisciplinārā darbā ar narkoloăiskiem pacientiem”. Apmācīts 31 darbinieks.
Ārstu klīniskās konferences
37. tabula
Nr.
1.

Klīniskās konferences tēma
1) Informācija par sertifikāciju un resertifikāciju
2) Antipsihotisko līdzekĜu attīstība

2.

Pacienta demonstrācija un klīniskā gadījuma apspriešana

3.

Pacienta demonstrācija un klīniskā gadījuma apspriešana

4.

1) Psihiatru kongress Šveicē. Latvijas Psihiatru asociācijas prezidents
Dr. E. Tērauds
2) Amnestiskais sindroms. Prof. V. KuzĦecovs

5.

Pacienta demonstrācija un klīniskā gadījuma apspriešana

6.

Pacienta demonstrācija un klīniskā gadījuma apspriešana

7.

A/S „Grindex ” un jaunāko preparātu prezentācija

8.

1) Psihiatrisko tēmu laikrakstu publikācijās analīze
2) Stacionāra statistisko rādītāju analīze

9.

Pacienta demonstrācija un klīniskā gadījuma apspriešana

10.

Pacienta demonstrācija un klīniskā gadījuma apspriešana

11.

A/S „Grindex” un jaunāko preparātu prezentācija

12.

Pacientu demonstrācija un klīniskā gadījuma apspriešana

13.

Par psihopatoloăiskiem simptomiem. Dr. Fabien Grasser (Francija)

14.

Hroniskas sāpes un depresija

15.

Mākslas terapija psihiatrijā

16.

Pacienta demonstrācija un klīniskā gadījuma apspriešana

17.

Pacienta demonstrācija un klīniskā gadījuma apspriešana

18.

Pacienta demonstrācija un klīniskā gadījuma apspriešana

19.

Pacienta demonstrācija un klīniskā gadījuma apspriešana

20.

Pacienta demonstrācija un klīniskā gadījuma apspriešana

21.

Abilify – lietošanas pieredze
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22.

Jaunākās atziĦas psihiatrijā pēc Barselonas un Prāgas konferences materiāliem

23.

Rispaxol – indikācijas, pieredze

24.

Solian vieta psihiatrijā, Noofen lietošanas indikācijas, Depakin-chrono
pielietošana

25.

Alcheimera demence, citas demences

Medicīnas māsu tālākizglītības (pēcdiploma izglītības), kvalifikāciju uzturoši pasākumi
38. tabula
Nr.p.k.
Tēma
1.
Specializācijas kurss psihiatrijā*
Nepieciešams medicīnas māsām, kas darbu
sāk centrā, lai kvalitatīvi veiktu pacientu ar
psihiskām problēmām aprūpi
2
Kvalifikāciju uzturošs, izglītojošs kurss
„Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju
atjaunošanai”

3

Starptautiskajai māsu dienai veltīta
konference. * Tēmas saistītas ar 2008. gada
starptautiskās māsu dienas devīzi un
Psihiatrijas māsu apvienības 15 gadu darba
vērtējumu
4. – 6. Kvalifikāciju uzturošs kurss psihiatrijā*
(nodarbības 3 grupām)
„Psihosomātika, aprūpe” .

7.

8., 9

Dalībnieku skaits
Jaunie darbinieki

111 medicīnas māsa
102 – Psihiatriskās palīdzības
dienests, 9 – Narkoloăiskās
palīdzības dienests
70 medicīnas māsas
69 - Psihiatriskās palīdzības
dienests
1- Narkoloăiskās palīdzības
dienests
213 medicīnas māsas:
165 – Psihiatriskās palīdzības
dienests,
48 - Narkoloăiskās palīdzības
dienests
100 medicīnas māsas

Konference *. Latvijas Māsu asociācija,
Psihiatrijas Māsu apvienība. Izglītojošas tēmas
psihiatrijā, pacientu aprūpē
Mērėis: Latvijas psihiatrijas māsām iegūt
jaunu informāciju, papildināt zināšanas.
Ikgadēja izglītojoša informācija
23 medicīnas māsas
(nodarbības 2 grupām)
Epidemioloăiskā situācija Latvijā.
22 medicīnas māsas
Nozokomiālo infekciju profilakse
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Papildus izglītojošie pasākumi
Nr.p.k. Tēma
1.
Seminārs* „Minimālās higiēnas prasības
pārtikas uzĦēmumā”
Pacientu aprūpes personāla līdzdalība pārtika
aprites patēriĦa posmā
2.

3

4

Seminārs „Infekciju kontroles realizācija
slimnīcā”
Nozokomiālo infekciju uzraudzība
Sterilizācija ar etilēna oksīdu
Kvalitātes rokasgrāmata sterilizācijas nodaĜā
Medicīnas ierīču veiktspējas pārbaudes
slimnīcās
Konference Latvijas Māsu aktivitātes
2007. gadā – atskaites ziĦojums
Māsu pamatspecialitāšu un papildspecialitāšu
standarti, izmaiĦas likumdošanā
Māsu tālākizglītība, plānotās pārmaiĦas
Seminārs “Infekciju kontroles realizācija plaša
profila slimnīcā”
MRSA
A hepatīta epidemioloăiskā uzraudzība un
profilakse, roku higiēnas nozīme, virsmu
apstrādes principi plaša profila slimnīcā

Dalībnieku skaits
23 medicīnas māsas

4 medicīnas māsas

2 medicīnas māsas

2 medicīnas māsas

* vadīja RPNC speciālisti

RPNC māsu palīgu izglītošanas, kvalifikāciju uzturoši pasākumi
Nr.p.k. Tēma
1
Neformālās izglītības programma
(nodarbības 2 grupām)
Minimālās higiēnas prasības pārtikas
uzĦēmumā

2.

3.

4.

Izglītojošs seminārs
(nodarbības 2 grupām)
Minimālās higiēnas prasības pārtikas
uzĦēmumā
Pacientu aprūpes personāla līdzdalība
pārtikas aprites patēriĦa posmā
Kvalifikāciju uzturošs kurss psihiatrijā*
(nodarbības 3 grupām)
Psihosomātika, aprūpe
Ikgadēja izglītojoša informācija
(nodarbības 2 grupām)
Epidemioloăiskā situācija Latvijā.
Nozokomiālo infekciju profilakse
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Dalībnieku skaits
Māsu palīgi ēdiena sadalē,
bufetnieces
76-Psihiatriskās palīdzības
dienestā
15-Narkoloăiskās palīdzības
dienestā
59 māsu palīgi, saimniecības
māsas
11 darbinieki (arī krāvēji,
autovadītāji – ēdiena vedēji)

Kopā 39 dalībnieki (34 Psihiatriskās palīdzības dienestā
5 Narkoloăiskās palīdzības
dienestā
59 māsu palīgi, saimniecības
māsas
Psihiatriskās palīdzības dienestā
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RPNC departamentu un Konsultatīvā, diagnostikas un rehabilitācijas dienesta darbinieki
2008. gada laikā apmeklēja dažādus kvalifikācijas celšanas kursus un seminārus. Funkcionālās
vadības un saimnieciskā nodrošinājuma personāla darbinieki apmeklēja seminārus par aktuāliem
uzĦēmuma vadības, juridiskajiem, grāmatvedības kārtošanas, darba aizsardzības, datu
aizsardzības, informāciju tehnoloăiju un citiem jautājumiem.
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7. IT ATTĪSTĪBA

Paveiktais:
1. Par 45 vienībām palielināts datoru skaits – kopā RPNC ir 248 datori (no tiem 5 ir serveri).
2. Aizsākās stacionāra nodaĜu datorizācijas 3. posms – darba dators pieejams Psihiatriskās
palīdzības dienesta stacionāra un Narkoloăiskās palīdzības dienesta stacionāra nodaĜu vadītājam,
ārstam un vecākajai māsai.
3. Sākta pilna veidlapas 066/u psihiatrijas un narkoloăijas pielikumu datorizēta apstrāde.
4. Sākts ieviest 1 Gbit tīkla līnijas Narkoloăiskās palīdzības dienesta HospitāĜu ielā 55 izvietotajā
nodaĜā.
5. Nomainīti centrālie serveri gan psihiatrijas, gan narkoloăijas nodaĜās - uzstādīts jauns Dell
PowerEdge 2900 modeĜa serveris ar paaugstinātu drošību datu masīvam un strāvas
nodrošināšanai.
6. Informācijas tehnoloăiju un sakaru daĜas speciālisti vadīja pamata līmeĦa datorapmācības divām
darbinieku grupām (15 darbiniekiem): gan ārstiem, gan vadītājiem.
Sastādīts plāns 2009. gadam:
1. Narkoloăiskās palīdzības dienesta struktūrvienībās veikt IT daĜas reorganizācija: atteikties no
ārpakalpojumu firmas pakalpojumiem IT uzturēšanā.
2. Narkoloăiskās palīdzības dienesta pacientu datubāzes nomaiĦa: ieviest vienotu pacientu
datubāzes formātu un programmatūru; nodrošināt uzĦemšanas nodaĜu ar iespēju drukāt pacientu
kartes A3 formātā.
3. Ieviest dokumentu pārvaldības sistēmu administrācijas darbiniekiem.
4. Ieviest vienotas pacientu datubāzes programmatūras izmantošanu visās RPNC struktūrvienību
adresēs.
5. Ieviest interneta plūsmas kontroles sistēmu.
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8. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
Tika turpināts 1996. gadā aizsāktais divpusējs sadarbības projekts ar Vācijas Oberfrankenas
zemes Baireitas pilsētas psihiatrisko klīniku garīgās veselības aprūpes profesionāĜu apmācībai.
Projekta mērėis: veicināt RPNC garīgās veselības aprūpes profesionāĜu (ārstu, māsu, psihologu,
sociālo darbinieku, ergoterapeitu, aprūpes organizētāju, rezidentu u.c.) apmācību gan Latvijā
(ikgadēji lekciju cikli ar 200 cilvēku piedalīšanos), gan Vācijā (3-4 cilvēki gadā). Kopumā Baireitas
klīnikā apmācībā piedalījušies vairāk nekā 70 garīgās veselības profesionāĜi no Latvijas.
2008. gadā sadarbība sašaurinājās, tomēr, balstoties uz iepriekšējo gadu vienošanos par
rezidentu apmācību, studijas Baireitā uzsāka viena psihiatrijas rezidente. Vērtējot rezultātus, būtu
vēlams sadarbību turpināt un iespējami paplašināt. Tā kā šāda sadarbība Ĝauj sekot jaunākajām
tendencēm garīgās veselības aprūpes organizēšanā un pacientu ārstēšanā pasaulē, klīnikas
darba organizēšanā un zinātniski pamatotas labas prakses pielietošanā garīgās veselības aprūpē,
tad šāda pieeja rezidentu apmācības procesā dod būtisku ieguldījumu nākamo garīgās veselības
aprūpes profesionāĜu izaugsmē.

Eiropas Komisijas finansētais projekts "The Building Capacity" koordinētas alkohola politikas
ieviešanai Eiropā (2007. - 2009.). Projektā piedalās Eiropas savienības valstis.
Projekta mērėis: palīdzēt ES dalībvalstīm veidot alkohola politiku, iepazīstoties ar labas prakses
piemēriem, veidot vienotas datu bāzes, piedalīties starptautiskās konferencēs.
Šis projekts ir EK projekta "Bridging the Gap 2004. - 2006” turpinājums. Alkoholisma ierobežošana
un samazināšana ir Ĝoti būtiska sabiedrības veselības uzlabošanas procesa daĜa, tādēĜ
starptautiskā sanāksmē 2007. gadā „Drug&Drink” Bledā (Slovēnija) tika izstrādātas sākotnējās
vadlīnijas jeb darba dokumentu pakete alkohola un atkarību radošu vielu izplatības ierobežošanai
Eiropas Savienības valstīs. 2008. gadā Barselonā (Spānija) no 2. līdz 5. aprīlim notika Alkohola
politikas konference, kurā piedalījās arī RPNC pārstāvji.
UNODC (Apvienoto Nāciju Organizētās noziedzības un Narkotiku apkarošanas birojs) projekts
„HIV/AIDS profilakse un aprūpe intravenozo narkotiku lietotāju vidū un ieslodzījuma vietās Igaunijā,
Latvijā un Lietuvā” (2006. - 2010.).
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Projekta mērėis ir HIV/AIDS epidēmijas apturēšana un mazināšana intravenozo narkotiku lietotāju
vidū un ieslodzījumu vietās, paplašinot opioīdu aizvietojošās terapijas pieejamību. Projekta
ietvaros paredzēts izveidot aizvietojošās terapijas kabinetus (kopā 7) Latvijas reăionos: Jelgavā,
Liepājā, Ventspilī, Jūrmalā, Daugavpilī, Olainē un Salaspilī, kā arī apmācīt speciālistus darbam
šajos kabinetos.
2008. gadā uzsāktas sarunas ar Mecas (Metz, Francija) pilsētas hospitāĜa „Centre Hospitalier de
Jury” par RPNC iesaistīšanos sadarbības projektā „Leonardo VII” par starptautisku izglītību un
pieredzes apmaiĦu garīgās veselības aprūpes jautājumos – vardarbība psihiatrijā, attiecību
problēmas starp pacientiem/personālu/ăimenēm, terapeitiskā aktivitāte psihiatriskajā aprūpē,
slimnīcu ilgtermiĦa attīstība un atkarību problēmu risināšana. Projekta ietvaros pirmajā posmā
paredzētas vairākas izglītojošas vizītes pie projekta vadošā un sadarbības partneriem pieredzes
iegūšanai. Otrajā posmā projekta vadošais partneris iepazīstas ar iegūtās pieredzes pielietošanu
RPNC.

Valdes priekšsēdētājs

Jānis Buăins

Valdes locekle

Irina Starkova

Valdes locekle

Astrīda Stirna
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FINANŠU PĀRSKATS
PeĜĦas vai zaudējumu aprēėins par 2008.gadu
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Nr.

RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS

PIEZĪMES
NUMURS

2

3

1

2008.
LVL

2007.
LVL
4
6824199

1 Neto apgrozījums

1

10347313

2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

2

(9199096) (6255290)

3 Bruto peĜĦa vai zaudējumi

1148217

568909

4 Administrācijas izmaksas

3

(873791)

(574174)

5 Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieĦēmumi

4

92631

80286

6 Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas

5

(38778)

(12600)

7 Pārējie procentu ieĦēmumi un tamlīdzīgi ieĦēmumi

6

85

64

8

PeĜĦa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteĦiem un
nodokĜiem

328364

9 PeĜĦa vai zaudējumi pirms nodokĜiem

62485

328364

62485

10 Atliktais uzĦēmuma ienākuma nodoklis

18

(306088)

(57474)

11 Pārējie nodokĜi

7

(10545)

(4427)

11731

584

12 Pārskata gada peĜĦa vai zaudējumi

Valdes priekšsēdētājs:

Jānis Buăins

Valdes locekĜi:

Irina Starkova
Astrida Stirna
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FINANŠU PĀRSKATS
Bilance 2008.gada 31.decembrī
Piezīme
s
numurs

Aktīvs

2008.
LVL

2007.
LVL

8739256
475705
880212

4675629
391389

1808

854

10096981
10096981

6042016
6042016

407030
1393

414345
667

9

408423

415012

10
11
12

254983
248207

57533
11704

73163
576353
139539
1124315

26694
95931
581669
1092612

11221296

7134628

PamatlīdzekĜi
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi.
Pārējie pamatlīdzekĜi un inventārs.
PamatlīdzekĜu izveidošana un nepabeigto celtniecības
objektu izmaksas
Avansa maksājumi par pamatlīdzekĜiem
PamatlīdzekĜi kopā

8
IlgtermiĦa ieguldījumi kopā

Apgrozāmie līdzekĜi
Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.
Avansa maksājumi par precēm.
Krājumi kopā
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi.
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas.
Debitori kopā
Nauda

13
Apgrozāmie līdzekĜi kopā

Aktīvu kopsumma

Valdes priekšsēdētājs:

Jānis Buăins

Valdes locekĜi:

Irina Starkova
Astrida Stirna
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FINANŠU PĀRSKATS
Bilance 2008.gada 31.decembrī
Piezīmes
numurs

Pasīvs
Pašu kapitāls
Akciju vai daĜu kapitāls, (pamatkapitāls).
IlgtermiĦa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.
Rezerves:
d) pārējās rezerves.
Nesadalītā peĜĦa:
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peĜĦa;
b) pārskata gada nesadalītā peĜĦa;
Pašu kapitāls kopā
Kreditori
IlgtermiĦa parādi
Pārējie kreditori
Atliktā nodokĜa saistības
IlgtermiĦa parādi kopā
ĪstermiĦa parādi
No pircējiem saĦemtie avansi.
Parādi piegādātājiem un darbuzĦēmējiem.
NodokĜi un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Pārējie kreditori.

2008.
LVL

2007.
LVL

3115098
7017240
133422
133422

3115098
3102206
21929
21929

584
11731
10278075

584
6239817

18
19

21054
370754
391808

57887
57887

20
21
22

264334
133226

403604
363146

3483

10233

47064

37503

103306
551413
943221

22439
836924
894811

11221296

7134628

14
15
16
17

23
24

Uzkrātās saistības
ĪstermiĦa parādi kopā
Kreditori kopā
Pasīvu kopsumma

Valdes priekšsēdētājs:

Jānis Buăins

Valdes locekĜi:

Irina Starkova
Astrida Stirna
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FINANŠU PĀRSKATS
Naudas plūsmas pārskats
( sagatavots, izmantojot tiešo metodi)

Mainīgā izdevumu un ieĦēmumu posteĦa nosaukums

2008.g.(+)(- 2007.g.(+)(Piezīme
)
)
LVL
LVL

A. Pamatdarbības naudas plūsma
(287256)

790284

10077286

7138432

(10383713)

(6387589)

19171

39441

(143086)

(215742)

(143467)
381

(215742)
0

(11788)

0

(11388)

0

(400)

0

(442130)

574542

581669

7127

139539

581669

1. IeĦēmumi no preču un pakalpojumu pārdošanas (+)
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem
pamatdarbības izdevumiem
3. Pārējās uzĦēmuma pamatdarbības ieĦēmumi vai
izdevumi
B.Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
1. PamatlīdzekĜu un nemateriālo ieguldījumu iegāde
2. IeĦēmumi no pamatlīdzekĜu pārdošanas
C. Finansēšanas darbības naudas plūsma
1. Izdevumi nomāta pamatlīdzekĜa izpirkumam
2. Samaksātie finansu līzinga procenti
Naudas līdzekĜu plūsma kopā ( A+B+C)
Naudas līdzekĜu atlikums perioda sākumā
Naudas līdzekĜu atlikums perioda beigās

13

Valdes priekšsēdētājs:

Jānis Buăins

Valdes locekĜi:

Irina Starkova
Astrida Stirna
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FINANŠU PĀRSKATS
Pašu kapitāla izmaiĦu pārskats (LVL)

Pamat
IlgtermiĦa
kapitāls pārvērtēšanas
rezerve
1
2

3

Pārskata
gadu
nesadalītā
peĜĦa
6

21929

584

6239817

11731

11731

Pērējās
rezerves

Kopā
7

Atlikums
2006.gada 31.decembrī
Pārskata gadu nesadalītā peĜĦa
Atlikums 2007g.31.decembrī

3115098

3102206

Pārskata gada nesadalītā peĜĦa
Pārvērtēšanas
palielinājums

rezerves

3939759

3939759

Norakstītas iepriekšējo gadu
pārvērtēšanas rezerve

(24725)

(24725)

Pārējo iepriekšējo
norakstīšana

rezervju

1.12.2008.reorganizācijas
rezultāts

(21929)

(21929)

133422

133422

Atlikums
2008.g.31.decembrī

3115098

7017240

Valdes priekšsēdētājs:

Jānis Buăins

Valdes locekĜi:

Irina Starkova
Astrida Stirna
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Finanšu pārskata pielikums
1 . GRĀMATVEDĪBAS POLITIKA
Pārskata sagatavošanas pamats
Pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam “Par grāmatvedību”, “Gada pārskatu likums”, kā arī
ievērojot Latvijas grāmatvedības standartu pamatnostādnes.
PeĜĦas vai zaudējumu aprēėins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.
Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešās metodes.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, sabiedrībā lietotās novērtēšanas metodes nav mainītas.
Pārskata periods
Pārskata periods ir 12 mēneši no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim.
2008.gada 1.decembrī , pamatojoties uz reorganizāciju apvienošanas ceĜā , VSIA "Rīgas
psihiatrijas un narkoloăijas centrs" tika pievienota VSIA „ Vecpiebalgas psihoneiroloăiskā slimnīca”.
Pielietotie grāmatvedības principi
Pārskata posteĦi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:
1) pieĦemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;
2) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;
3) novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:
a) pārskatā iekĜauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peĜĦa,
b) Ħemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata
gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kĜuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un
dienu, kad gada pārskatu paraksta vadība;
c) aprēėinātas un Ħemtas vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas
neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peĜĦu vai zaudējumiem;
4) peĜĦas vai zaudējumu aprēėinā ietverti ar pārskata gadu saistītie ieĦēmumi un izmaksas
neatkarīgi no maksājuma datuma un rēėina saĦemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas
saskaĦotas ar ieĦēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
5) aktīva un pasīva posteĦu sastāvdaĜas novērtētas atsevišėi;
6) katra pārskata gada sākuma bilance saskan ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
7) norādīti visi posteĦi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu
pieĦemšanu. Nav norādīti maznozīmīgi posteĦi, kuri būtiski nemaina gada pārskatu, bet padara to
pārāk detalizētu. Šajā gadījumā bilancē, peĜĦas vai zaudējumu aprēėinā, naudas plūsmas pārskatā
un pašu kapitāla izmaiĦu pārskatā norādīti apvienoti posteĦi, bet to detalizējums sniegts pielikumā;
8) uzĦēmuma saimnieciskie darījumi iegrāmatoti un atspoguĜoti gada pārskatā, Ħemot vērā to
ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.
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Atkāpes no grāmatvedības principiem paskaidrotas pielikumā, norādot, kā tās ietekmē
sabiedrības līdzekĜus un saistības, finansiālo stāvokli un finanšu rezultātus.

IeĦēmumu atzīšana un neto apgrozījums
Neto apgrozījums ir gada laikā realizēto pakalpojumu vērtības kopsumma bez piešėirtajām
atlaidēm un pievienotās vērtības nodokĜa.
Pārējie ieĦēmumi tiek atzīti šādi:
a) ieĦēmumi no īres – to rašanās brīdī;
b) ieĦēmumi no soda un kavējuma naudām – saĦemšanas brīdī.

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana
Šajā finansu pārskatā atspoguĜotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā – latos (LVL).
Lats ir brīvi konvertējams gandrīz attiecībā pret visām valūtām un ir atzīts par konvertējamu
naudas vienību atbilstoši Starptautiskā valūtas fonda vadlīnijām. Visi darījumi ārvalstu valūtās tiek
pārvērtēti latos pēc Latvijas bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgajā darījuma veikšanas
dienā.
Visi monetārie aktīvu un pasīvu posteĦi pārrēėināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa
pārskata perioda pēdējā dienā.

Valūta
USD
EUR

2055.07
6311.83

31.12.2008.
1017.26
4435.98

31.12.2007.
992.91 LVL
2824.41 LVL

Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peĜĦa vai zaudējumi ir atspoguĜoti attiecīgā perioda
peĜĦas vai zaudējumu aprēėinā.

PamatlīdzekĜi
PamatlīdzekĜi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu aprēėina pēc lineārās
metodes attiecīgo pamatlīdzekĜu lietderīgā izmantošanas laika garumā. Katram pamatlīdzeklim ar
vadītāja rīkojumu tiek noteikta sava nolietojuma likme.
PamatlīdzekĜu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekĜautas tā perioda peĜĦas vai
zaudējumu aprēėinā, kurā tās ir radušās.
Nepabeigtā celtniecība atspoguĜo pamatlīdzekĜu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu
izmaksas, un tā tiek uzskaitīta sākotnējā vērtībā. Sākotnējā vērtībā ietilpst celtniecības izmaksas
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un citas tiešās izmaksas. Nepabeigtajai celtniecībai nolietojums netiek aprēėināts, kamēr attiecīgie
aktīvi nav pabeigti un nodoti ekspluatācijā.
Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta perioda laikā par pamatlīdzekĜu
izveidošanas izmantoto aizĦēmumu procentiem un citām tiešajām izmaksām, kas saistītas ar
attiecīgo objektu līdz jaunizveidotā objekta nodošanai ekspluatācijā.

IlgtermiĦa un īstermiĦa posteĦi
IlgtermiĦa posteĦos uzrādītas summas, kuru saĦemšanas, maksāšanas vai norakstīšanas termiĦi
iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām.
Summas, kas saĦemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā uzrādītas īstermiĦa posteĦos.

Finanšu līzings
Gadījumos, kad pamatlīdzekĜi iegūti uz finanšu līzinga nosacījumiem un ir pārĦemti ar tiem saistītie
riski un atdeve, šie pamatlīdzekĜi tiek uzskaitīti tādā vērtībā, par kādu tos varētu iegādāties ar
tūlītēju samaksu. Līzinga procentu maksājumi un tiem pielīdzinātie maksājumi tiek iekĜauti peĜĦas
vai zaudējumu aprēėinā tajā periodā, kurā tie ir radušies.

AizĦēmuma izmaksu un citu izmaksu kapitalizācija
Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta par pamatlīdzekĜu izveidošanai
izmantoto aizĦēmumu procentiem un citām tiešajām izmaksām, kas radušās attiecībā ar attiecīgo
objektu līdz jaunizveidotā objekta nodošanai ekspluatācijā. Attiecīgā pamatlīdzekĜa sākotnējā
vērtība netiek palielināta par pamatlīdzekĜu izveidošanai izmantoto aizĦēmumu procentiem
periodos, kad netiek veikti aktīvi nepabeigtās celtniecības objekta attīstības darbi.

Krājumu novērtēšana
Krājumi novērtēti izmantojot FIFO metodi, novērtēti pēc iegādes pašizmaksas . Krājumi uzskaitīti
izmantojot nepārtrauktās inventarizācijas metodi. Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna
apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība ir norakstīta.
Krājumu atlikumi pārbaudīti inventarizācijā.

Debitoru parādi
Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos
uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem
parādiem tiek veidoti gadījumos, kad sabiedrības vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru
parādu atgūšana ir apšaubāma, Ħemot vērā katra debitora varbūtējo maksātspēju.
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NodokĜi
UzĦēmumu ienākuma nodokli pārskata periodā sastāda par pārskata periodu aprēėinātais un
atliktais nodoklis. UzĦēmumu ienākuma nodoklis tiek atzīts peĜĦas vai zaudējumu aprēėinā.
Par pārskata periodu aprēėinātais nodoklis ir aprēėināts ievērojot likuma "Par uzĦēmumu
ienākuma nodokli" prasības, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu, un piemērojot likumā
noteikto 15% nodokĜa likmi.
Atliktais uzĦēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēėināts pēc saistību metodes attiecībā uz visām
pagaidu atšėirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokĜu
aprēėināšanas vajadzībām. Atliktais nodoklis tiek aprēėināts, piemērojot likumā noteikto 15%
nodokĜa likmi. Minētās pagaidu atšėirības, galvenokārt, radušās, izmantojot atšėirīgas
pamatlīdzekĜu nolietojuma likmes finanšu uzskaitē un nodokĜu aprēėināšanas vajadzībām, kā arī
no nodokĜu zaudējumiem, kas pārnesami uz nākošajiem taksācijas periodiem. Gadījumos, kad
kopējais atliktā nodokĜa aprēėina rezultāts būtu atspoguĜojams bilances aktīvā, to iekĜauj finanšu
pārskatā tikai tad, kad ir sagaidāms, ka būs pieejama ar nodokli apliekama peĜĦa, uz kuru varēs
attiecināt atskaitāmās pagaidu atšėirības, kas veidojušas atliktā nodokĜa aktīvu.

Nauda un naudas ekvivalenti
Naudas plūsmas pārskata mērėiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo
bankas kontu atlikumiem.

Naudas līdzekĜi valūtā un LVL pēc LB kursa uz 31.12.
2008.
Valūtā
LVL
USD
EUR
Kopā

2055
6312

LVL
134086
1017
4436
139519

2007.
Valūtā
LVL
577852
2051
993
4019
2824
581669

Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība
Patiesā vērtība atspoguĜo vērtību, kādā līdzeklis var tikt realizēts vai saistība nokārtota normālos
tirgus apstākĜos.
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Salīdzinošā informācija
Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas centrs" 2008.gada
1.decembrī tika veikta reorganizācija apvienošanas ceĜā, tai pievienojot VSIA „ Vecpiebalgas
psihoneiroloăiskā slimnīca” , pārĦemot tās funkcijas, saistības un tiesības, kas mainīja kopējo
sabiedrības struktūru un palielināja darbības apjomus, kas, savukārt, ietekmē salīdzinošo
informāciju ar 2007.gadu.

2. PASKAIDROJUMI PIE PEěĥAS VAI ZAUDĒJUMA APRĒĖINA POSTEĥIEM
Piezīme Nr.1
Neto apgrozījums
Neto apgrozījums ir ieĦēmumi no uzĦēmuma pamatdarbības un pakalpojumu sniegšanas, no
kuriem atskaitīts pievienotās vērtības nodoklis.
Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Pakalpojuma veids
Veselības aprūpes stacionārie un ambulatorie pakalpojumi
Pacientu iemaksa
IeĦēmumi no konsultācijām
IeĦēmumi no analīzēm
Ārstu atzinumu ieĦēmumi
Intensīvās terapijas ieĦēmumi
Ārstu komisiju ieĦēmumi
Pārējie medicīniskie pakalpojumi
Kopā

2008.
LVL
8513791
947190
33559
574819
51109
75098
65195
86552
10347313

2007.
LVL
6297217
23181
22212
281285
31480
20753
52715
95356
6824199

Saimnieciskās darbības apjoma pieaugumu 2008.gadā sekmēja reorganizācijas rezultātā
palielinātā saimnieciskā darbība un jauni maksas ieĦēmumu veidi un paaugstinātie cenrāži,
piemēram, kā ārstu psihiatriskās
un narkoloăiskās konsultācijām, ārstu neirologu un
psiholoăiskām konsultācijām, psihiatru un ekspertu atzinumiem, dažādām toksikoloăiskām
ekspertīzēm un citiem.
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Piezīme Nr.2
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās produkcijas, preču vai pakalpojumu izmaksas ražošanas vai
iegādes pašizmaksā.

Komunālie izdevumi
Medikamentu izmaksas
Ēdināšanas izdevumi
Ēku, telpu, iekārtu un inventāra uzturēšanas izdevumi
PamatlīdzekĜu nolietojums un materiālās izmaksas
Personāla izmaksas, t.sk.
Darba samaksa
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Citas izmaksas
Kopā

2008.
LVL
325611
406139
666403
197899
246909
6741422
5413655
1327767

2007.
LVL
176439
316560
397410
244857
252998
4596169
3674060
922109

614713
9199096

270857
6255290

Proporcionāli ieĦēmumu pieaugumam 2008.gadā , kopumā pieauguši arī sabiedrības
pamatdarbības nodrošināšanas izdevumi.
Piezīme Nr.3
Administrācijas izmaksas
IekĜauj ar tām saistītās personāla izmaksas, materiālu izmaksas, pamatlīdzekĜu nolietojuma un
nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu summas un citas ar tām saistītās izmaksas.

PamatlīdzekĜu nolietojums
Personāla izmaksas, t.sk.
Darba samaksa
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Atlīdzība par gada pārskata pārbaudi
Sakaru pakalpojumi
Komandējumu izdevumi
Profesionālo pakalpojumu izmaksas
Pārējie izdevumi
Kopā

2008.
LVL
23604
734433
594305
140128

2007.
LVL
24817
439532
354204
85328

7316
44708
3434
16626
43670
873791

7316
35102
4676
12262
50469
574174

Proporcionāli ieĦēmumu pieaugumam 2008.gadā, kopumā palielinājušies arī sabiedrības
administratīvie izdevumi.
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Piezīme Nr.4
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieĦēmumi

IeĦēmumi no darbinieku ēdināšanas un bufetes
Telpu nomas ieĦēmumi
IeĦēmumi no pētījumiem
Pārējie saimnieciskās darbības ieĦēmumi
Kopā

2008.
LVL
x
33241
4291
55099
92631

2007.
LVL
5499
16669
7748
50370
80286

Sabiedrībā darbinieku ēdināšana 2008.gadā netika piedāvāta. IeĦēmumi no telpu nomas pieauguši
dubultā, jo tika palielināti izcenojumi izīrējamām platībām, kā arī tika palielināts nomnieku skaits.
Piezīme Nr.5
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības izdevumi

Zaudējumi no valūtas kursa pazemināšanās
Samaksātās soda naudas, procenti bankas pakalpojumi
Norakstītie pamatlīdzekĜi
Kopā

2008.
LVL
306
1353
37119
38778

2007.
LVL
39
11822
739
12600

Salīdzinot 2008. gadu ar 2007.gadu, vērojams samazinājums soda naudu maksājumos, kas
izskaidrojams ar naudas līdzekĜu pietiekamību un nekavētiem maksājumiem. Salīdzinoši
palielinājies norakstīto nolietoto pamatlīdzekĜu vērtība pārvērtēšanas rezultātā.
Piezīme Nr.6
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
2008.
LVL
85

Procentu ieĦēmumi
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2007.
LVL
64
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Piezīme Nr.19
Atliktais uzĦēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

Atliktais uzĦēmuma ienākuma nodoklis
Kopā

2008.
LVL
306088
306088

2007.
LVL
57474
57474

2008.
LVL
10545

2007.
LVL
4427

Piezīme Nr.7
Pārējie nodokĜi

Nekustamā īpašuma nodoklis

NodokĜu apjoms palielinājies pieaugošo izcenojumu un reorganizācijas rezultātā.
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3. PASKAIDROJUMS PAR BILANCES POSTEĥIEM
Piezīme Nr.8
PamatlīdzekĜi
PamatlīdzekĜu kustības pārskats

Zemes
gabali

Sākotnējā vērtība
31.12.07.
Iegādāts 2008
Pievienots 2008
Likvidēts 2008
Pārklasificēts 2008
Pārvērtēts 2008
31.12.08.

Tehn
oloăisk
ās
iekār
tas

Ēkas un
būves

2078603

2909419

60800

1574200

1769197
3908600

36168
889899
5409686

Nolietojums
31.12.07
Pievienots 2008
Aprēėinātais
nolietojums 2008
Izslēgts 2008
Pārklasificēts 2008
31.12.08

x
x
x
x

Bilances vērtība uz
31.12.2007
Bilances vērtība uz
31.12.2008

Pārējie
pamatlīdzekĜi

1210127
146169
94389
-29349

1421336

PamatlīdzekĜu
izveidošana

Avans
a
maksāj
u-mi
par
pamatl
īdzekĜi
em

974144
35574

854
1808
-854

-36168
-93338
880212

1808

Kopā

7173147
183551
1729389
-30203
0.00
2565758
11621642

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

1524661

312393
579030
38594

818738
33787
120975

x
x
x

-350987

-27869

579030

945631

2078603

2597026

391389

974144

854

6042016

3908600

4830656

475705

880212

1808

10096981
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Bilancē visi pamatlīdzekĜi ir atspoguĜoti to iegādes cenās atskaitot nolietojumu. Nolietojums ir
aprēėināts pēc lineārās metodes, izvēloties par pamatu šādas nolietojuma normas:
Ēkas un būves

1 - 6.67 %

Transporta līdzekĜi

10 %

Datori, datu uzkrāšanas iekārtas un citi pamatlīdzekĜi

10 - 33.33 %

Zemes gabaliem nolietojums netiek aprēėināts.

1) Zemes gabali, ēkas, būves, pārējais nekustamais īpašums un stādījumi: bilances vērtība uz
2008.gada 31.decembri sastāda 8739256LVL (9318286LVL – 579030LVL).
Zemes gabali: bilances vērtība uz 2008. gada 31.decembri 3908600 LVL vērtībā.
Ipašuma adrese

Zemesgabals
Zemesgabals
Zemesgabals
Zemesgabals
Zemesgabals
Zemesgabals
Zemesgabals
Zemesgabals
(ceĜš)
Zemesgabals
Zemesgabals

Tvaika iela 2, Rīga
Laktas iela 6, Rīga
Veldres iela 1a, Rīga
ěermontova iela 1, Rīga
Aptiekas iela 7/9, Rīga
Dārza iela 4, Rīga
Vecpiebalgas pag. Cēsu raj.
Greiveri
Vecpiebalgas pag. Cēsu raj.
Greiveri
Vecpiebalgas pag. Cēsu raj.
Greiveri
Vecpiebalgas pag. Cēsu raj.
Aidas

Kadastra Nr.

01000160053
01000170129
01001240294
01000590067
01000160167
01000640258
42920040015

76155
9242
11104
4768
2536
1358
3000

Kadastra
vērtība
LVL
149264
88452
111040
10966
5021
2716
80

42920040145

7360

119

42920040014

67000

1385

42920040025

4727

5318

187250

374361

Kopā:

Platība
kv.m

Sākotnējā vērtība uz 01.01.2008. sastādīja 2078603 LVL. Pievienojamās sabiedrības, t.i. Vecpiebalgas
psihoneiroloăiskās slimnīcas zemes gabali pievienoti kopsummā 60800 LVL. Pievienoti pārvērtēšanas
rezultāti par 1769197 LVL. Atlikums uz 2008.gada 31.decembri – 3908600 LVL vērtībā.
Ēkas, būves, pārējais nekustamais īpašums un stādījumi: bilances vērtība uz 2008.gada
31.decembri – 4830656 LVL vērtībā (5409686.14LVL - 579030.59LVL).
Sākotnējā vērtība uz 01.01.2008. sastādīja 2909418.81 LVL. Pārskata gadā pievienojamās sabiedrības
nekustamais īpašums pievienots kopsummā 1574200 LVL, pievienoti pārvērtēšanas rezultāti nekustamam
īpašumam par 889898.88 LVL, pārvietots no konta 1242 par summu 36168.45 LVL (Darbu nodošanas –
pieĦemšanas akts perimetram Laktas 6).Atlikums uz 2008.gada 31.decembri – 5409686.14 LVL
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Ēkām, būvēm un pārējam nekustamam īpašumam nolietojuma atlikums uz 01.01.2008. sastādīja
312392.34 LVL. Pārskata gadā pievienojamās sabiedrības nolietojums sastāda 579030.59 LVL. Pārskata
gadā aprēėināts nolietojums par 38594.37 LVL. Pārvērtēšanas rezultātā norakstīts nolietojums par
350986.71 LVL. Nolietojuma atlikums uz 31.12.2008. sastāda 579030.59 LVL vērtībā.
2) IlgtermiĦa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekĜos 2008. gadā netika veikti.
3) Iekārtas un māšīnas sadaĜā pamatlīdzekĜi nav uzskaitīti.
4) Pārējie pamatlīdzekĜi: bilances vērtība uz 2008.gada 31.decembri 475705 LVL vērtībā (1421336 LVL –
945631 LVL).
.
Pārējie pamatlīdzekĜi sadaĜā tiek uzskaitīti : transporta līdzekĜi konts 1231 , saimnieciskais inventārs
konts 12321, med. saimnieciskais inventārs konts 12322, datorprogrammas konts 1237, datortehnika,
sakaru u.c. biroja tehnika konts 1238, iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekĜi konts 1239.
Sākotnējā vērtība uz 01.01.2008. gadu sastādīja 1210126.91 LVL. Pārskata gadā iegādāts par
146168.54 LVL, pievienots par 94389.55 LVL, norakstīts par 29349.12 LVL. Atlikums uz 31.12.2008.
sastāda 1421335.88 LVL.
Aprēėinātā nolietojuma atlikums uz 01.01.2008. gadu sastādīja 818738.74 LVL.
Pārskata gadā
aprēėinātais nolietojums 120974.49 LVL , pievienots 33786.48 LVL, izslēgtiem no uzskaites
pamatlīdzekĜiem norakstīts aprēėinātais nolietojums 27869.35 LVL. Nolietojuma atlikums uz 31.12.2008.
gadu sastāda 945630.36 LVL.
5) PamatlīdzekĜu izveidošana un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas: bilances vērtība uz
2008. gada 31.decembri 880212.23 LVL.
PamatlīdzekĜu izveidošana un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas sākotnējā vērtība uz 01.01.2008.
sastādīja 974143.69 LVL.
Pārskata gadā pamatlīdzekĜu izveidošana konts 1241 – iekšējo siltumtīklu rekonstrukcija Tvaika 2 uz
01.01.2008. sastādīja 632837.93 LVL. Pārvērtēšanas rezultātā izmaksu samazinājums par 56737.93 LVL.
Atlikums kontam 1241 – 576100.00 LVL.
Kontam 1242 nepabeigtā celtniecība atlikums uz 01.01.2008. sastādīja 341305.76 LVL. Pārskata gada
izmaksas :
Nepabeigtā celtniecība slimnīcas ēku kompleksam Tvaika 2 uz 01.01.2008. sastādīja 14182.84 LVL.
Pārskata gadā izmaksas palielinās par 16331.20 LVL (t.i. biznesa plāna papildināšana saistībā ar plānoto
apvienošanos ar Vecpiebalgas psihoneiroloăisko slimnīcu 11741.00 LVL un biznesa plāna izmaiĦas
4590.20 LVL) un Nordic investment bank saistību maksājums pēc aizdevuma līguma par 7523.87 LVL.
Atlikums uz 31.12.2008. sastāda 38037.91 LVL.
Drošības sistēmas pilnveidošana Laktas 6 pārskata gadā izmaksas sastāda 11719.85 LVL.
Ugunsdrošības signalizācijas un drošības projekta izstrādes izmaksas Laktas 6 uz 01.01.2008. sastādīja
11764.60 LVL. Pārskata gadā izmaksas nav bijušas.
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Nepabeigtā celtniecības izmaksas Aptiekas 7/9 uz 01.01.2008. sastādīja 75189.87 LVL. Pārskata gadā
izmaksas nav bijušas.
Darbu nodošanas – pieĦemšanas akts perimetram Laktas 6, izmaksas par 36168.45 LVL pārvietots uz
kontu 1219 – pārējais nekustamais īpašums.
Nepabeigtā celtniecība Veldres 1a izmaksas uz 01.01.2008. sastādīja 204000.00 LVL. Pārskata gadā
pārvērtēšanas rezultātā samazinājums sastāda 36600.00 LVL. Atlikums uz 2008.gada 31.decembri –
167400.00 LVL.
Atlikums kontam 1242 – nepabeigtā celtniecība uz 2008.gada 31.decembri sastāda 304112.23 LVL.
PamatlīdzekĜu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksu atlikums uz 31.12.2008. gadu
pavisam kopā sastāda 880212.23 LVL.
6) Avansa maksājumi par pamatlīdzekĜiem :
Avansa maksājumi par pamatlīdzekĜiem sākotnēji uz 01.01.2008.gadu atlikums sastāda 854.11 LVL.
Pārskata gadā norakstīts par 854.11 LVL, saĦemti avansa norēėini par 1807.95 LVL. Atlikums uz
31.12.2008. gadu sastāda 1807.95 LVL.

Apgrozāmie līdzekĜi
Piezīme Nr.9
Krājumu atlikumi

Pārtikas produkti
Medikamenti un pārsiešanas materiāli
Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi
Kurināmais, degviela. Smērvielas
Mašīnu iekārtas un rezerves daĜas
Pārējie materiāli
Bibliotēku fondi
Mazvērtīgais un ātri nolietojamais inventārs
VeĜa, gultas piederumi, apăērbi, apavi
Kopā:

2008.
LVL
1224
83030
37644
22407
2782
624
183905
76807
408423

2007.
LVL
96
68 372
23 571
3 623
1 887
3
1 324
216 557
99 579
415 012

Krājumos par 2008.gadu uzskaitīti avansa maksājumi 1393 LVL vērtībā par saimniecības
materiāliem un kancelejas piederumiem. Krājumu atlikumu tabulā ir iekĜauti saimniecības materiālu
un kancelejas piederumu atlikumu vērtība (36251 LVL+ 1393 LVL= 37644 LVL).
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Piezīme Nr.10
Pircēju un pasūtītāju parādi
Pircēju parādi uzrādīti neto vērtībā, no pilnās parādu summas atskaitot uzkrājumus šaubīgiem
parādiem.
2008.
LVL
410813
155830
254983

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem
Bilances vērtība

2007.
LVL
213363
155830
57533

Debitoru parāda pieaugumu salīdzinot ar 2007.gadu sastāda Veselības obligātās apdrošināšanas valsts
aăentūras parāds par decembra mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem 139701 LVL apmērā, kā arī Iekšlietu
ministrijas Valsts policijas parāds par veiktajām narkoloăiskajām analīzēm.
Šaubīgo debitoru uzkrājumu kustības tabula pa finansu pārskata gadiem uz 31.12.2007. LVL
Pārskat
a gadi

N
pk

Šaubīgo debitoru
nosaukums

Reă.Nr.un
adrese

Parādu
rašanās
brīdis

Parādu
summa

2002.

1
1

2004.

1

Rīga,Baz-nīcas
ielā 19/23
Rīga,Baz-nīcas
ielā 19/23
Rīga,Baz-nīcas
ielā 19/23
Rīga,Baz-nīcas
ielā 19/23
Rīga,Baz-nīcas
ielā 19/23
Rīga,Baz-nīcas
ielā 19/23
Rīga,Baz-nīcas
ielā 19/23

31.12.
2002.g.
31.12.
2002.g.
31.12.
2002.
31.12.
2002.g.
31.12.
2002.g.
31.12.
2002.g.
31.12.
2002.g.

158665,60

2003.

PU BO SIA “Rīgas
novada slimokase”
PU BO SIA “Rīgas
novada slimokase”
PU BO SIA „Rīgas
novada slimokase”
PU BO SIA „Rīgas
novada slimokase”
PU BO SIA „Rīgas
novada slimokase”
PU BO SIA „Rīgas
novada slimokase”
PU BO SIA „Rīgas
novada slimokase”

1
2005.
2006.

1

2007.

1

2008.

1

Aprēė
inātā
soda
nauda

Atgūts
parāds

Atgūts
parāds
(gads)

2834.77

2003

Uzskaitīts
kā
bezcerīgs

Uzskaitīts
kā
bezcerīgais
(gads)

Ie

39666,25

2002.g.

Likvidācija

98739,89

2003.g.

Likvidācija

1.424,69

2004.g.

Likvidācija

155830,83

2005.g.

Likvidācija

155830,83

2006.g.

Likvidācija

155830,83

2007.g.

Likvidācija

155830,83

2008.g.

Likvidācija

Debitoru parādu atšifrējums uz 31.12.2008.
2008.
LVL

Valsts un pašvaldību iestādes
SIA un akciju sabiedrības
Fiziskās personas
Pārējie
Kopā:

62

237075
17264
613
31
254983

2007.
LVL
51758
5382
291
102
57533
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Piezīme Nr.11
Citi debitori

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Norēėini par pacientu iemaksām
Dabas resursu nodoklis
Norēėinu persona
Pievienotās vērtības nodoklis
Darbinieku parāds sabiedrībai
VSAOI
Kopā:

2008.
LVL
111088
75
X
3
X
833
136208
248207

2007.
LVL
6378
X
33
1
5292
X
11704

Pārskata gadā pārmaksātās summas veido nodokĜu nomaksa avansā .

Piezīme Nr. 12
Nākamo periodu izdevumi
2008.
LVL
Preses abonēšana
"Lietišė.inform.dienests", nodokĜu sistēmas abonēšana
Apdrošināšanas maksājumi
Sakaru pakalpojumi
Pārējie pakalpojumi
Nākamo periodu izdevumi darba samaksas norēėinos
Kopā:

1823
89
54578
1268
4481
10924
73163

2007.
LVL
1890
164
5687
1316
11687
5950
26694

2008.gada nākamo periodu izdevumu palielināšanos veido noslēgtais darbinieku veselības
apdrošināšanas līguma izmaksas.

63

V SI A " Rīg a s p s ih i at rij as u n n a rko lo ă ij as cen t r s" g ad a p ā rsk at s p a r 2 008 . g ad u

Piezīme Nr.13
Nauda

Nauda kasē
Pamatbudžeta līdzekĜi - Valsta kase
EQUAL projekta līdzekĜi – Valsts kase
Pacientu nauda – SEB "Unibanka"
Multikonts A/S "Hansabanka"
Naudas līdzekĜi ceĜā
Naudas līdzekĜi kopā:

2008.
LVL
5221
80983
X
46238
5453
1644
139539

2007.
LVL
3946
542284
4601
27004
3834
X
581669

Pārskata gada beigās salīdzinot ar 2007.gadu samazinājušies naudas līdzekĜu atlikumi . DaĜa brīvo
naudas līdzekĜu tika novirzīti nodokĜu segšanai avansā, kā arī izmaksāta darba samaksa par
decembra mēnesi.

Pašu kapitāls
Pašu kapitāla kustību skatīt atsevišėā pārskatā.
Piezīme Nr.14
Pamatkapitāls
Sabiedrības pamatkapitāls ir veidojies no Dalībnieku ieguldījumiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas UzĦēmumu reăistra 2007.gada
5.jūlija lēmumu Nr.6-12/80072, apmaksātais pamatkapitāls arī 2008.gadā sastāda 3115098.00 LVL
, kā rezultātā ir ieraksts komercreăistrā.
Uz 2008.gada 31.decembri sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 3115098 daĜās. Vienas
kapitāldaĜas nominālvērtība ir 1 ( viens ) lats.

Piezīme Nr.15
IlgtermiĦa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
IlgtermiĦa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves sākotnējā vērtība uz 01.01.2008.gadu
sastādīja 3102206 LVL. Pārskata gadā reorganizācijas rezultātā, pievienojot VSIA „ Vecpiebalgas
psihoneiroloăiskā slimnīca”, uzskaitē esošā pārvērtēšanas rezerve palielinājusies kopsummā par
961170 LVL . 2008.gadā arī VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas centrs" tika veikta ēku, būvju
un zemes pārvērtēšana, palielinot jau uzkrāto ilgtermiĦa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi par
2978588 un samazinot par 24724 LVL. Atlikums uz 31.12.2008.gadu sastāda 7017240 LVL
vērtībā.
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Piezīme Nr.16
Pārējās rezerves
2007.gada rezerves 21929 LVL, kuras tika izveidotas vēl iepriekšējo gadu darbības rezultātā, pēc
2007.gada pārskata apstiprināšanas sabiedrības valdē, tika ieteikts norakstīt 2008.gada citos
ieĦēmumos. Taču, pamatojoties uz valdes sēdes protokolu Nr.31 no 2008.gada 29.decembra,
atbilstoši 2009.gada 5.augusta Ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumam par to, ka VSIA "Rīgas
psihiatrijas un narkoloăijas centrs" ( turpmāk Iegūstošā sabiedrība) un VSIA ”Vecpiebalgas
psihoneiroloăiskā slimnīca” ( turpmāk Pievienojamā sabiedrība) dalībnieks ir viena un tā pati
persona, Iegūstošās sabiedrības kapitāla daĜas netika apmainītas pret Pievienojamās sabiedrības
kapitāla daĜām un netika noteikts daĜu apmaiĦas koeficients un piemaksa, netika nodotas
Iegūstošās sabiedrības kapitāla daĜas un netika palielināts pamatkapitāls, līdz ar to Pievienojamās
sabiedrības kapitāla daĜas tika ieskaitītas rezerves fondā 133422 LVL apmērā.
Atlikums uz 31.12.2008. gadu pārējās rezervēs sastāda 133422 LVL.

Piezīme Nr.17
Nesadalītā peĜĦa
Gada peĜĦa 11731 LVL tiek uzrādīta bilancē, kā sabiedrības pašu kapitāla pieaugums uz
31.12.2008.

IlgtermiĦa parādi
Piezīme Nr.18
Pārējie kreditori

2008.
LVL

2007.
LVL

Līzingkompānija
21054
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Automašīnu iegāde VSIA Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas centrs
SaskaĦā ar Publisko iepirkumu likuma 8.pantu un Cenu aptaujas „Automašīnu iegāde
VSIA”Rīgas Nr.RPNC/2008/CA/04 ar SIA „Baltijas Autolīzings” par 3(trīs) jaunu, vieglo
automašīnu KIA CEED SW 2.0 Crdi iegādi RPNC īpašumā ar lietošanas un izpirkšanas
tiesībām.

Automašīnu iegāde 2008.gadā
Inv.nr.
82679
82680
82678

Nosaukums
A/m HG 609 Kia Ceed
Wagon
A/m HG 610 Kia Ceed
Wagon
A/m HG 611 Kia Ceed
Wagon

Ekspluat.no

Uzsk.vērtība

2008.11.12.

10577.10

2008.11.12.

10577.10

2008.11.12.
Kopā:

10577.10
31731.30

Finansu līzinga izpirkuma maksājumi tiek aprēėināti, izmantojot fiksēto procentu likmi, pēc
nomas maksājuma grafika. Nomaksas termiĦš 2011.gada 30.novembris.

Piezīme Nr.19

Atliktā nodokĜa saistības
Atliktais uzĦēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

Atliktais uzĦēmuma ienākuma nodoklis
Kopā
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2008.
LVL
370754
370754

2007.
LVL
57887
57887
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Atliktā ienākuma nodokĜa aprēėins 2008.gadā
N.p.k.

+
-

Atšifrējums
PamatlīdzekĜu atlikusī vērtība finanšu grāmatvedībā uz
1 31.12.2008.
Datorprogrammas
Zeme
Mākslas priekšmeti
IlgtermiĦa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekĜos
Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas
Avansa maksājumi par pamatlīdzekliem
Ar saimniecisko darbību nesaistītie pamatlīdzekĜi
2 Atlikusī vērtība nodokĜu grāmatvedībā

=
3

4
5
6
7

PamatlīdzekĜu pagaidu atšėirības
Uzkrājumi atvaĜinājumiem uz 31.12.2008.
NodokĜu zaudējumi UIN deklarācijā (zaudējumi pēc UIN
deklarācijas par periodu no 2004. līdz 2008.gadam ieskaitot - ja
2008.gads arī ir noslēgts ar zaudējumiem)
Uzkrājumi garantijas remontiem uz 31.12.2008.
Krājumu vērtības samazinājums (GP likuma 32.pants)
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (UIN likuma 9.pants)

8 Kopā pagaidu atšėirības
9 UIN nākotnes likme
=

Atliktā nodokĜa aktīvs (-) vai saistības (+) uz 31.12.2008.

2006.gadā atliktais nodoklis sastādīja
2007.gadā atliktais nodoklis sastādīja
2008.gadā atliktais nodoklis aprēėināts
2008.gadā reorganizācijas rezultātā atliktā nodokĜa palielinājums sastādīja
Starpība
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Summa,
Zīme LVL
+
+
.=+/
-

10042284
52889
3908600
0
0
880212
1808
0
2424491

.=+/
%
.=+/
-

313301
0
0
0

2880062
95069

2471692
15%
370753.8

Ls 412.65
Ls 57887.10
Ls 370753.80
Ls 6779.00
Ls 306087.70
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2007.gada un 2008.gada UIN salīdzinājums

Ar 2006.gada peĜĦu tika segtia daĜa iepriekšējo gadu zaudējumi un zaudējumu
atlikums
uz 2007.gada sākumu sastādīja Ls
10509.
2007.gadā notika sabiedrību apvienošanās ar budžeta iestādēm un
saimnieciskās
darbības rezultātā gūta peĜĦa ls 584 apmērā.
2008.gada reorganizācijas rezultātā sabiedrībai pievienoja VSIA "
Vecpiebalgas psihoneiroloăiskā slimnīca"
Sakarā ar to, ka sabiedrības 2008.gada UIN deklarācijā tiek uzrādīta 2007.gada
zaudējumu summa, kas samazina apliekamo ienākumu ( iepriekšējo gadu
zaudējumi), UIN netiek aprēėināts.

ĪstermiĦa parādi
Piezīme Nr.20
No pircējiem saĦemtie avansi
2008.
LVL

2007.
LVL

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts
aăentūra
264334

403604

Līdzīgi, kā 2007.gadā, arī 2008.gada decembra beigās Veselības obligātās apdrošināšanas valsts
aăentūra veica avansa maksājumus par stacionārajiem un ambulatorajiem pakalpojumiem
pakalpojumiem.
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Piezīme Nr. 21
Parādi piegādātājiem un darbuzĦēmējiem
2008.
LVL
Parāds par produktu piegādi
Parāds par medikamentiem
Parāds par pārējiem pakalpojumiem
Parāds par darba samaksu darbiniekiem
Kopā

2007.
LVL

762
6041
95262
31161
133226

66
225
137952
224903
363147

2008.gada beigās naudas līdzekĜu bija pietiekoši, lai segtu izmaksas par decembra mēnesī
sniegtajiem pakalpojumiem un precēm, samazinot kreditoru apjomu.

Piezīme Nr.22
NodokĜi
2008.
LVL
UzĦēmējdarbības riska valsts nodeva
Norēėini par obligātajām sociālās apdrošināšanas
darba Ħēmēju iemaksām

2007.
LVL
297
X

267
9966

76

X

UzĦēmumu ienākuma nodoklis

2001

X

Pievienotās vērtības nodoklis

1109

X

3483

10233

Dabas resursu nodoklis

Kopā

NodokĜi par pārskata gadu tika segti decembra mēnesī, samazinot nodokĜu parādu.
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Piezīme Nr.23
Pārējie kreditori

Strenču psihoneiroloăiskā slimnīca
Jelgavas psihoneiroloăiskā slimnīca „Ăintermuiža”
Vecpiebalgas psihoneiroloăiskā slimnīca
Bērnu psihoneiroloăiskā slimnīca „Ainaži
Daugavpils psihoneiroloăiskā slimnīca
Aknīstes psihoneiroloăiskā slimnīca
Slimnieku depozīti
Norēėini par pakalpojumiem
Kopā

2008.
LVL
X
X
X
X
X
X
47059
5
47064

2007.
LVL
2089
1537
1439
1579
1770
1383
27706
X
37503

2008.gada sākumā tika pabeigts norēėins ar sadarbības partneriem EQUAL projekta ietvaros.
Reorganizācijas rezultātā palielinājušies slimnieku personīgās naudas apjomi.

Piezīme Nr.24
Uzkrātās saistības

Norēėini ar pakalpojumu sniedzējiem:
t..sk.zvērināto revidentu pakalpojumi
Norēėini par neizmantotajiem atvaĜinājumiem
Kopā

2008.
LVL
8237
7316
95069
103306

2007.
LVL
8283
7316
14156
22439

Saistības veido revidentu audita pakalpojums, % par galvotā kredīta neizmantošanu, kā arī
saistības darbinieku atvaĜinājumiem. Grāmatvedības programma HORIZON veic atvaĜinājumu
rezerves aprēėinu katram darbiniekam, uzkrājot atvaĜinājumam nepieciešamās summas un dienas.
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Vispārīga informācija
Piezīme Nr.25
NodokĜi

NodokĜu
Nosaukums
Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis
UII
PVN
UzĦēmējdarbības
riska nodeva
Sociālās apdroš.
obligātās
iemaksas
DRN par ieguvi
KOPĀ

Pārmaksa
Uz
31.12.2007.

Atlikums
uz
gada
sākumu

6378
5292

Aprēėinātie
nodokĜi
2008.g.

Samaksātie
nodokĜi
2008.g.

Parāds uz
31.12..08.

1154957
2001
10820

1259667
4419

2001
1109

3322

3292

297

1927618
109
3098828

2073793

267

Pārmaksa uz
31.12.08.

111088

9966
33
1170 3

10233

3341171

136208
76
3483

247296

NodokĜu parādu veido aprēėinātās, bet nesamaksātās nodokĜu summas par decembra mēneša
darbinieku darba samaksu, kā arī piev ienojamās sabiedrības uzĦēmuma un dabas resursu
nodoklis, savukārt, iedzīvotāju ienākuma nodokĜa un sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
pārmaksas veido avansa maksājums par darbinieku darba samaksu nākamā gada janvāra
mēnesī.

Piezīme Nr.26
Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

Vidējais uzĦēmumā nodarbināto personu skaits gadā

2008.gada reorganizācijas rezultātā palielinājies darbinieku skaits.
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Piezīme Nr.27
Personāla izmaksas
Izmaksu veids

2008.
LVL
6007960
X
1467895
7475855

Algas
Pensijas no uzĦēmuma līdzekĜiem
Pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas
Kopā

2007.
LVL
4028264
X
1007437
5035701

Darba samaksa 2007.gadā sastādīja 74% no visiem sabiedrības izdevumiem pirms nodokĜu
aprēėiniem,līdzīgi arī 2008.gadā - 73% no visiem izdevumiem. Vidējais sabiedrībā nodarbināto
skaita pieaugums( 26.piezīme) un sabiedrības darbības funkciju palielinājums raksturo izmaksu
skaitlisko pieaugumu. Ne 2008., ne 2007.gadā sabiedrība neveica savu līdzekĜu maksājumus
privātajos pensiju fondos.

Piezīme Nr.28
Informācija par atlīdzībām padomes locekĜiem, valdes un vadības locekĜiem
Valde/Amats

Summa
LVL

valdes priekšsēdētājs
25395
valdes locekĜi
43886
kapitālsabiedrības atbildīgais 2589
darbinieks

Darba devēja
obligātās
apdrošināšanas
sociālās
iemaksas
LVL
6118
10572
624
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Kopā
LVL

31513
54458
3213
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Piezīme Nr.29
PeĜĦas norakstīšanas kārtība un apmēri.
Pārskata gada peĜĦa 11731 LVL tiek uzrādīta bilancē kā sabiedrības pašu kapitāla pieaugums uz
31.12.2008.
Pamatojoties uz valdes sēdes protokola Nr.17 no 2009.gada 27.jūnija lēmumu saskaĦā ar
2004.gada 30.novembra MK noteikumiem nr.996 „ Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts
budžetā izmaksājamā peĜĦas daĜa un citi maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” 3. 1punktu,
sabiedrības vadība ierosina par valsts kapitāla izmantošanu 80% apmērā valstij piekritīgo
dividenžu summu no 2008.gada peĜĦas ieskaitīt valsts budžetā un atlikušo daĜu novirzīt
sabiedrības rezervēs.

Piezīme Nr.30
15.11.2007. RPNC noslēdza aizdevuma līgumu ar ZiemeĜu Investīcijas banku par Ls 18 514 000
lielu kredītu RPNC attīstībai un attiecīgi izrietošus līgumus: par galvojuma apkalpošanu un
uzraudzību – ar Latvijas Republikas Finanšu ministriju un līgumu par valsts vārdā sniegtā
galvojuma nodrošinājumu ( noslēdza Latvijas Republikas Finanšu ministrija, Latvijas Republikas
Veselības ministrija, Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aăentūra un RPNC).
Jau 2007.gada decembrī Veselības Ministrijas valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas
uzraudzības komitejā tika iesniegts slimnīcas modernizācijas projekta pieteikums, bet līdz
2008.pārskata gada beigām projekta saskaĦojums no VM netika saĦemts. Līdz ar to atbilstoši
noslēgtā aizdevuma līgumam līdz pārskata gada beigām VSIA RPNC netika izmaksāts un
izsniegts neviens piešėīrums.

Nekādi būtiski notikumi no gada noslēguma līdz gada pārskata sastādīšanas dienai, kas
varētu ietekmēt gada finansu rādītājus nav notikuši.

Valdes priekšsēdētājs:

Jānis Buăins

Valdes locekĜi:

Irina Starkova
Astrida Stirna

2009.gada 27. jūnijā
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