
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Pārskata periods (gads) 2020. gads

Ārstniecības iestāde /  SIA "Rīgas Dzemdību nams"

(euro)

6.2.par valsts finansēto zinātnisko darbību

7.1. Par sociālā darba veikšanu 12 247

10 556

99 699

198 542

183 960

5.1.1. valsts budžeta līdzekļi , tajā skaitā no līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem 

5.1.2.  līdzekļi no ES fondiem u.c.

5.1.3.  saņemtais finansējums pamatkapitāla palielināšanai

5.2. citi līdzekļi , kas neattiecas uz VTNP nodrošināšanu 

6. Citi saņemtie līdzekļi no valsts budžeta:

6.1. rezidentu apmācībai

12 2477.Pašvaldību līdzekļi (norādīt mērķi)

14 5826.5.citu valsts deleģēto funkciju nodrošināšanai (klīniskās prakses)

6.3. reģistru uzturēšanai/ organizatoriski metodiskā darba nodrošināšanai

6.4.no Valsts asinsdonoru centra saņemtie bezmaksas asins preparāti

5. Saņemtais publisko resursu ieguldījums  - kopā 110 255

5.1.Saņemtais publisko resursu ieguldījums (valsts atbalsts) valsts apmaksāto 
veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai 

110 255

3. Ieņēmumi no fiziskām un juridiskām personām par maksas medicīnas 
pakalpojumiem.

1 506 945

4.Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, kas nav saistīti ar 
ārstniecības pakalpojumiem

1 110

9 722 825

2.2. pacienta līdzmaksājums  par ambulatorajiem pakalpojumiem 4 749

2.1.pacienta līdzmaksājums par stacionārajiem pakalpojumiem 0

1.3. papildus piešķirtais finansējums no Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 
par piemaksām un virsstundām saistībā ar Covid-19 infekcijas ierobežošanu 
(STAC)

129 284

2.Pacienta līdzmaksājumspar neatbrīvotajām kategorijām (iekasē 
Ārstniecības iestāde)

4 749

Ieņēmumi no valsts budžeta finansējuma (NVD)

Ieņēmumu veids Faktiskie ieņēmumi

1.1. par stacionārajiem pakalpojumiem (STAC ) 8 751 008
1.2. par ambulatorajiem pakalpojumiem (AMBUL) 842 533

                                                                         KOPĀ,  
 tai skaitā:

11 556 673

1. Saņemtie valsts budžeta līdzekļi   par valsts apmaksātiem veselības 
aprūpes pakalpojumiem, ieskaitot pacientu līdzmaksājumu kompensāciju 
par personām, kuras atbrīvotas no pacienta līdzmaksājuma



(euro)

Rindas 
kods

Izdevumu veids

No valsts budžeta līdzekļiem 
par valsts finansētiem 

veselības aprūpes 
pakalpojumiem

No valsts budžeta līdzekļiem 
citiem mērķiem (rezidentu 

apmācībai, zinātniskai darbībai, 
ārstniecības reģistru darbības 

nodrošināšanai, interešu izglītības 
nodrošināšanai un citu valsts 

deleģēto funkciju nodrošināšanai)

1000 ATLĪDZĪBA 7 926 401 178 052

1100 Atalgojumi, tajā skaitā : 6 408 400 143 422

1110 ārsti, zobārsti un funkcionālie speciālisti 1 827 026 143 422

1120
ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo 
speciālistu asistenti (ārsta palīgi, vecmātes, medicīnas māsas, 
zobārstniecības māsas, fizioterapeita asistents u.c.)

2 681 444

1130 ārstniecības un aprūpes atbalsta personas: māsu palīgi 234 538

1140 administrācija 546 419

1150 ārstniecības un aprūpes procesu atbalsta personāls 423 325

1160 personāls, kas saistīts ar ēdināšanas nodrošināšanu 96 147

1170 saimnieciskais personāls 599 501

1200
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

1 518 001 34 630

1210 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 518 001 34 630

1220
Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi 
maksājumi

0

2000 PRECES UN PAKALPOJUMI 1 988 458 1 813

2100
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 
braucieni

0 1 045

2200 Pakalpojumi 651 600 0

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 14 054

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 224 936 0

2221 Izdevumi par apkuri 12 586

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 23 709

2223 Izdevumi par elektroenerģiju 133 214

2224
Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu un atkritumu 
utilizāciju

55 427

2229 Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem 0

2230
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 
nodrošināšanu saistītie izdevumi

18 019

2240
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, 
būvju un ceļu kapitālo remontu)

288 564 0

2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 15 064

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 6 212

2243 Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 92 496

2244 Nekustāmā īpašuma uzturēšana 151 694

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 0

2247 Apdrošināšanas izdevumi, maksājumi Ārstniecības riska fondā 12 401



(euro)

Rindas 
kods

Izdevumu veids

No valsts budžeta līdzekļiem 
par valsts finansētiem 

veselības aprūpes 
pakalpojumiem

No valsts budžeta līdzekļiem 
citiem mērķiem (rezidentu 

apmācībai, zinātniskai darbībai, 
ārstniecības reģistru darbības 

nodrošināšanai, interešu izglītības 
nodrošināšanai un citu valsts 

deleģēto funkciju nodrošināšanai)

2249 Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 10 697

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 86 849

2260 Īre un noma 0

2270 Citi pakalpojumi 19 178 0

2272 Izdevumi par tiesvedības darbiem 0

2273 Maksa par zinātniskās pētniecības darbu izpildi 0

2276 Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem 0

2279 Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 19 178

2280 Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 0

2300
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

1 331 269 768

2310 Izdevumi par dažādām precēm un inventāru 0

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 61 456 0

2321 Kurināmais, ja iestāde apkuri nodrošina pati 60 394

2322 Degviela 1 062

2329 Pārējie enerģētiskie materiāli 0

2340
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, 
medicīniskie instrumenti

957 913 0

2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 957 913

2343 Asins iegāde (Izdevumi atlīdzībai donoriem)5 0

2344 Medicīnas instrumenti 0

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 0

2360 Izdevumi par slimnīcu pacientu uzturēšanu 311 900 0

2361 Mīkstais inventārs 85 092

2362 Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 534

2363 Izdevumi ēdiena pagatavošanai 56 443

2364 Izdevumi, ja ēdināšanu organizē cita juridiskā persona 0

2369
Pārējie pacientu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minēti  2360 
apakškodos

169 831

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 0 768

2390 Pārējās preces 0

2400
Izdevumi periodikas iegādei (bibliotēkas krājumiem pieskaitāmie 
izdevumi)

477

2500 Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 5 112 0

2510
Nodokļu maksājumi (PVN, nekustamā īpašuma nodoklis, dabas 
resursu nodoklis u.c.)

5 112



(euro)

Rindas 
kods

Izdevumu veids

No valsts budžeta līdzekļiem 
par valsts finansētiem 

veselības aprūpes 
pakalpojumiem

No valsts budžeta līdzekļiem 
citiem mērķiem (rezidentu 

apmācībai, zinātniskai darbībai, 
ārstniecības reģistru darbības 

nodrošināšanai, interešu izglītības 
nodrošināšanai un citu valsts 

deleģēto funkciju nodrošināšanai)

2520 Naudas sodu maksājumi 0

4000 PROCENTU IZDEVUMI 0 0

4100
Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu 
institūcijām

0

4200 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 0

4300 Pārējie procentu maksājumi 0

5000 PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA x x

5100 Nemateriālie ieguldījumi x x

5200 Pamatlīdzekļi x x

5210  Zeme, ēkas un būves x x

5220
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas (laboratorijas un medicīnas 
iekārtas)

x x

5230 Pārējie pamatlīdzekļi x x

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija x x

0000 PAMATLĪDZEKĻU NOLIETOJUMS 402 841 0

0100 Nolietojums nemateriāliem ieguldījumiem 15 533

0200 Pamatlīdzekļu nolietojums 387 308 0

0210 Ēku un būvju  nolietojums 133 153

0220
Tehnoloģisko iekārtu un mašīnu (laboratorijas un medicīnas 
iekārtu) nolietojums

232 735

0230 Pārējo pamatlīdzekļu nolietojums 18 804

0240
Nolietojums pamatlīdzekļiem, kas saistīti ar ēdināšanas 
nodrošināšanu 

2 616

8 000
DAŽĀDI IZDEVUMI, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un 
nav klasificēti iepriekš (zaudējumi valūtas kursa svārstību dēļ 
un šaubīgo debitoru uzkrājumu dēļ finanšu aktīvu 

9 000
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem 
izdevumiem

x x

10 000 Pamatsummas atmaksa, kas nav minēta kodā 9000 x x

KOPĀ (1000-10 000) 10 317 700 179 865


