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VALSTS SIA „RĪGAS PSIHIATRIJAS UN NARKOLOĢIJAS CENTRS” 
VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR DARBĪBU 2011. GADĀ 

 
 

 1.  PAMATINFORMĀCIJA  

  
 
Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 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 līdzekļu piemērošana saskaņā ar tiesas (tiesneša) lēmumu 
(ārstēšana ambulatorajā ārstniecības iestādē, ārstēšana vispārēja tipa psihiatriskajā slimnīcā 
(nodaļā), ārstēšana specializētajā psihiatriskajā slimnīcā (nodaļā) ar apsardzi); 

3. informatīva un konsultatīva atbalsta sniegšana valsts pārvaldes institūcijām garīgās veselības 
aprūpes un atkarību jomā; 

4. konsultāciju sniegšana citām ārstniecības iestādēm garīgās veselības aprūpes un atkarību jomā; 

5. psihiatriskās rehabilitācijas veikšana; 

6. tiesu psihiatriskās, tiesu psiholoģiskās 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 narkoloģiskās palīdzības sniegšana; 

10. sociālo pakalpojumu un ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšana. 

RPNC darbojas divi stacionāri ar vienotu uzņemšanas nodaļu: Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionārs un 
Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārs, abi adresē: Tvaika iela 2, Rīgā. 

Pārskata periodā pārējās RPNC struktūrvienības izvietotas šādās adresēs:  

1. Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs: Laktas iela 6, Rīgā.  

2. Psihiatriskās palīdzības dienesta ambulatori konsultatīvā daļa: Tvaika iela 2, Rīgā; 

3. Psihiatriskās palīdzības dienesta garīgās veselības aprūpes centrs „Veldre”: Veldres iela 1a, Rīgā;  

4. Psihiatriskās palīdzības dienesta garīgās veselības aprūpes nodaļa „Pārdaugava”: Ļermontova iela 1, 
Rīgā; 

5. Narkoloģiskās palīdzības dienesta Ambulatori konsultatīvā nodaļa: Tvaika iela 2, Rīgā; 

6. Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļa: Aptiekas iela 7/9, Rīgā; 

7. Narkoloģiskās palīdzības dienesta ambulatorās aprūpes nodaļa: Aptiekas iela 7/9, Rīgā; 

8. Narkoloģiskās aprūpes dienesta stacionāra 25. nodaļa (narkomānu rehabilitācijas nodaļa): Ļermontova 
iela 1, Rīgā; 

9. Ilgstošas sociālās aprūpes centrs „Vecpiebalga”: „Greiveri”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas 
novads. 

 

RPNC apsaimnieko Veselības ministrijas īpašumu adresē: Dārza iela 4, Rīga, kurā 2011. gadā 
saimnieciskā darbība netika veikta.  
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2011. gadu RPNC uzsāka kā uzņēmums ar 3 115 098.00 LVL lielu pamatkapitālu, 880 darbiniekiem un 
575 stacionāru gultām.  

2011. gadā RPNC pamatkapitāla lielums netika mainīts. 31.12.2011. RPNC bija 878 darbinieki un 
555 stacionāra gultas. 

 

Ziņojumā ietvertās abreviatūras: 

RPNC – Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs 

TPEPAC – Tiesu psihiatriskās ekspertīzes un piespiedu ārstēšanas centrs 

ANPREN – Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļa 

VNC – Veselības norēķinu centrs 

 

Ziņojumā ietverto tabulu fona krāsas: 

 Psihiatriskās palīdzības dienesta rezultāti 

 
 Narkoloģiskās palīdzības dienesta rezultāti 

 
 Psihiatriskās palīdzības dienesta un Narkoloģiskās palīdzības dienesta rezultātu apkopojums 

 

 Ilgstošas sociālās aprūpes centra „Vecpiebalga” rezultāti 

 

  Finanšu rādītāji 
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2.  FUNKCIJU VEIKŠANA  
 

2.1. Ambulatorās un stacionārās medicīniskās palīdzības sniegšana (arī terciārā aprūpe) personām, 
kurām konstatētas psihiskās slimības vai uzvedības traucējumi  
 

Psihiatriskās palīdzības dienesta darbības rādītāji. Stacionārs 
1.  tabula 

Nr. 
p.k. 

 

Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionārs 

Rādītāji  

2010. 2011. 

1. Hospitalizāciju skaits 5614 5844 

 uz 10 000 iedz. 79,7 84,0 

2. Izrakstīto (iesk. mirušos) skaits 5596 5823 

 uz 10 000 iedz. 79.5 83.7 

 t.s. mirušo skaits 64 77 

3. Gultas slodze % 91,02 96,18 

4. Gultas slodze dienās 332,21 351,07 

5. Vidējais gultdienu skaits uz 1 slimnieku 29,68  

26.4 (bez TPEPAC) 

30,15       

27.50 (bez TPEPAC) 

6. Gultas aprite 11.19 11,65 

7. Gultas dīkstāve dienās 2.93 1,20 

8. Letalitāte % 1,14 1,32 

9. Gultdienu skaits 166 106 175 535 
 

Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionārs 

Salīdzinot ar 2010. gadu, ir pieaudzis hospitalizāciju skaits par 230 stacionēšanas gadījumiem. 
Skaidrojums pieaugumam ir divējāds: ir pieaudzis stacionēšanas gadījumu skaits no Ogres un Tukuma 
reģionā (saskaņā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta stacionēšanas plānu pacienti no šiem 
reģioniem vairs netiek vesti uz VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” Jelgavā, bet gan uz RPNC), kā arī ir 
pieaudzis rehospitalizāciju skaits.  

Gan 2010. gadā, gan 2011. gadā vidējais gultdienu skaits ir salīdzināmi lielumi (2010. gadā - 29.68, 
2011. gadā - 30.15) un, ņemot vērā atkārtotu stacionēšanas skaita pieaugumu, turpmāk nav sagaidāms 
vidējā gultdienu skaita samazinājums. Šo rādītāju samazinājumu iespējams sagaidīt tikai tad, kad būs 
attīstīts ambulatorais dienests ar dienas stacionāriem un rehabilitācijas iespējām ne tikai Rīgā, bet arī 
Rīgas apkārtnē esošajos reģionos, kā arī Tukuma un Ogres reģionos. Nozīmīga loma arī būs pašvaldību 
un Labklājības ministrijas spējai tālāk attīstīt sociālo pakalpojumu pieejamību (dienas centri, sociālā 
palīdzība u.c.).  

Pašreizējais psihiatrijas gultu skaits pie esošās ambulatorās aprūpes apjoma vairs nav samazināms, kā arī 
nav iespējams samazināt vidējo ārstēšanās ilgumu. Pretējs lēmums varētu izraisīt sabiedrības 
apdraudējumu - personu ar psihiskiem traucējumiem izraisītu sabiedriskās kārtības pārkāpumu pieaugumu. 
To pierāda arī pieaugošais pacientu skaits, kuriem ar tiesas lēmumu noteikts medicīniska rakstura 
piespiedu līdzeklis (MRPL) – piespiedu ambulatorā ārstēšanās un piespiedu ārstēšanās vispārēja tipa 
psihiatriskajā slimnīcā (skat. tabulas Nr.19 un Nr. 20). Stacionārā pacienti, kuriem noteikts MRPL, aizņem 
gandrīz 10 % no psihiatriskajām gultām, tādējādi noslogojums tikai pieaug un gultu skaits neatliekamās 
psihiatriskās palīdzības sniegšanai samazinās.  

Risināms arī jautājums par bērnu (no 16 gadu vecuma) stacionēšanu pieaugušo psihiatriskajā stacionārā, 
kurā patlaban nav pilnā apjomā realizējami apstākļi atbilstoši prasībām, kādos jāārstējas nepilngadīgajiem. 
Uzņemto bērnu skaits gadā – 63 (ārstējušies 49, no tiem atkārtoti - 7, stacionārā tiesu psihiatriskā 
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ekspertīze veikta – 14) ekonomiski neattaisno atsevišķas nodaļas izveidi, kā arī esošo telpu platība neļauj 
izveidot atsevišķu nodaļu, jo tādējādi būtiski tiks samazināts telpu apjoms, ko var izmantot pieaugušo 
psihiatriskajai ārstēšanai, ko jau patlaban ierobežo esošo telpu daudzums.  

 
Psihiatriskās palīdzības dienesta darbības rādītāji. Ambulatorā aprūpe 

2. tabula  

Nr. p.k  

Ambulatorā aprūpe 

Rādītāji 

2010. 2011. 

1. Ambulatoro apmeklējumu skaits 57 050 57 818 

 uz 1 iedz. 0,08 0,08 

 Dienas stacionārs Veldres ielā 1a:   

 gultu skaits 25 25 

 pacientu skaits 393 327 

 

Psihiatriskās palīdzības dienesta ambulatorās nodaļas 

Ambulatorā psihiatriskā palīdzība tika realizēta trijās ambulatorajās nodaļās: 1) Ambulatori konsultatīvajā 
nodaļā Tvaika ielā 2; 2) Garīgās aprūpes nodaļā „Pārdaugava” Ļermontova ielā 1; 3) Garīgās veselības 
ambulatorās aprūpes centrā „Veldre” Veldres ielā 1a (arī dienas stacionārs 25 pacientiem). 

Salīdzinot ar 2010. gadu, ambulatoro apmeklējumu skaits ir nedaudz pieaudzis (par 768 apmeklējumiem), 
taču būtiskāks pieaugums ir tieši pirmreizēji reģistrēto pacientu skaitā, sevišķi pacienti ar organiskiem 
psihiskiem traucējumiem (skat. tabulu Nr. 4). Kā iemeslu šādam pieaugumam var minēt psihiatra atzinuma 
nepieciešamību vai nosūtījumu uz VDEĀK personām, kurām būtu formējama 1. invaliditātes grupa ar 
kopšanas pabalstu, kā arī ģimenes ārstu nosūtījumu skaita pieaugumu konsultēt pacientus ar psihotiskiem 
traucējumiem uz demences fona.  

Ir pieaudzis arī rehabilitologu nosūtīto pacientu skaits, kuriem nepieciešama psihiatra konsultācija saistībā 
ar iespējamo atbrīvošanu no valsts valodas pārbaudes eksāmena. Nedaudz ir arī pieaudzis pacientu skaits 
ar afektīviem traucējumiem, jo saglabājas kompensācijas kārtība medikamentiem, kā arī nedaudz 
mazinājušies sabiedrības aizspriedumi pret psihiatrisko palīdzību. Joprojām nav atrisināts jautājums par 
psihologa apmaksu, kurš nodarbojas ar pacientu diagnostisko konsultēšanu. 

Dienas stacionārā uzņemto pacientu kopējais skaits pēdējo 3 gadu laikā nav būtiski mainījies, t.i., 
2009. gadā – 304 pacienti, 2010. gadā – 300 pacienti, 2011. gadā – 301 pacients.  

2011. gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu samazinājies ārstēšanās laiks, t.i., gultu dienu skaits vienā 
ārstēšanās epizodē. Iepriekšējos gados bija vairāk pacientu, kas ilgstoši ārstējās dienas stacionārā, tā 
palielinot ārstniecības epizožu daudzumu. 2011. gadā epizožu skaits ir mazāks, jo ārstniecības process 
noritēja intensīvāk, iesaistot ārstniecības atbalsta personālu, pieņemot arī darbā psihoterapeitu, līdz ar to 
bija iespējams pacientu ātrāk izrakstīt no dienas stacionāra turpmākai ambulatorai aprūpei, kas samazināja 
ārstēšanās epizožu skaitu.  

Psihiatriskās palīdzības dienesta darbības rādītāji. Izmantotie resursi (bez finansiāliem) 
3. tabula 

Nr. 
p.k. 

 

Pamatresursi 

Rādītāji 

2010. 2011. 

1 Gultu skaits gada beigās 500  (t.sk. 60 - TPEPAC *)        500 (t.sk. 60 - TPEPAC *)       

 uz 10 000 iedz. 7,1 7,18 

2. Psihiatru skaits 69 70 

3. Speciālisti ar augstāko medicīnisko izglītību 
(ergoterapeiti)  

4 5 

4. Aprūpes personāls 192 191 

5 Aprūpes atbalsta personāls 265 265 
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STATISTISKĀ INFORMĀC IJA PAR PSIHIATRIJAS PACIENTIEM 

 
RPNC reģistrēto pieaugušo iedzīvotāju primārā saslimstība un pacientu skaits ar psihiskām 

slimībām un uzvedības traucējumiem 2010. / 2011.gadā  
4. tabula 

 

Slimības nosaukums 

SSK 
10. redakcijas 

kods 

 

Kopā 

2010. 2011. 

INCIDENCE (primārā saslimstība) abs.sk. F00–F99 1454 1664 

uz 100 000 iedz.  206 239 

Organiski psihiski traucējumi, ieskaitot 
simptomatiskos 

 

F00–F09 

 

745 

 

898 

uz 100 000 iedz.  105 129 

Šizofrēnija, šizotipiskie  traucējumi un murgi F20–F29 166 178 

uz 100 000 iedz.  24 25,5 

Garastāvokļa (afektīvie) traucējumi F30–F39 141 135 

uz 100 000 iedz.  20 19,4 

Garīgā atpalicība F70–F79 16 12 

uz 100 000 iedz  2 1,7 

PREVALENCE (kontingents) abs. sk.  F00-F99 15 367 16 398 

uz 100 000 iedz.  2182 2357 

Organiski psihiski traucējumi, ieskaitot 
simptomatiskos 

 

F00-F09 

 

3975 

 

4424 

uz 100 000 iedz.  564 635 

Šizofrēnija, šizotipiskie  traucējumi un murgi F20-F29 7073 7143 

uz 100 000 iedz.  1005 1026 

Garastāvokļa (afektīvie) traucējumi F30-F39 1234 1366 

uz 100 000 iedz.  175 196 

Garīgā atpalicība F70-F79 1263 1258 

uz 100 000 iedz.  179 180 
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RPNC reģistrēto pieaugušo iedzīvotāju invalīdu skaits ar psihiskām slimībām un uzvedības 
traucējumiem  

5. tabula 

 
Slimības nosaukums 

SSK 
10. redakcijas 

kods 

 
Kopā 

2010. 2011. 

Primārā invaliditāte, abs.sk. F00–F99 271 235 

Organiski psihiski traucējumi, ieskaitot 
simptomatiskos 

F00–F09 64 97 

Šizofrēnija, šizotipiskie  traucējumi un murgi F20–F29 161 99 

Garastāvokļa (afektīvie) traucējumi F30–F39 23 25 

Garīgā atpalicība F70–F79 19 10 

Aprūpē esošo invalīdu skaits F00–F99 4884 5545 

Organiski psihiski traucējumi, ieskaitot 
simptomatiskos F00–F09 

 

687 

 

851 

Šizofrēnija, šizotipiskie traucējumi un murgi F20–F29 3049 3423 

Garastāvokļa (afektīvie) traucējumi F30–F39 136 189 

Garīgā atpalicība F70–F79 979 1040 

 
 
 

RPNC Psihiatriskās palīdzības dienesta datu apstrādes sistēmā aktīvā uzskaitē 
6. tabula 

 

 

 

 
 
 

Psihiatriskās palīdzības dienesta psihiatru sniegtie atzinumi  
pēc fizisko personu (datu subjektu) pieprasījuma noteiktu mērķu īstenošanai 

7. tabula 

Saņēmēji 2010. 2011. 

Transportlīdzekļu vadītāji un kandidāti 475 435 

NBS Rekrutēšanas centra klienti 160 231 

Noteiktu darbu veikšanai 950 1641 

Ieroču atļaujas saņemšanai 687 560 

Cita veida jautājumu kārtošanai 117 22 

Kopā  2389 2889 

Gads 
Kopējais uzskaitē 
esošo pacientu 

skaits gada beigās  

t. sk. kopējais pirmo reizi 
reģistrēto pacientu skaits  

2006. 14 843  1515  

2007. 14 872 1519 

2008. 14 306 1297 

2009. 15 715  1734  

2010. 15 367 1454 

2011. 16 398 1859 
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Fiziskām personām (datu subjektiem) izsniegtās izziņas par viņu datu esamību vai neesamību 
Psihiatriskās palīdzības dienesta pacientu datu apstrādes sistēmā, noteiktu mērķu īstenošanai  

 
8. tabula  

 2010. 2011. 

Kopā 19 384 22 708 

no tām:   

Pārbaude transporta līdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai 545 435 

Pārbaude derīguma noteikšanai valsts militārajam 
dienestam (t.sk. zemessardzei) 

218 380 

Pārbaude pirms iestāšanās noteiktos darbos (piem., ar 
veselībai kaitīgu darba vides faktoru iedarbību vai darbā 
īpašos apstākļos; darbā, kas saistīts ar iespējamu risku citu 
cilvēku veselībai) 

 

1527 

 

1641 

Pārbaude piemērotībai ieroču iegādei, nēsāšanai un 
lietošanai 

785 560 

Pārbaude, ko pieprasa iestādes (piemēram, policija, tiesa) 9541 10 269 

Citas pārbaudes (sakarā ar adopciju, imigrāciju, 
naturalizāciju, laulībām u.c.) 

6768 9423 

 

 

 

2.2. Ambulatorās un stacionārās narkoloģiskās palīdzības sniegšana  

 

Narkoloģiskās palīdzības dienesta darbības rādītāji. Stacionārs 
9. tabula 

Nr. 
p.k. Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārs 

Rādītāji 

2010. 2011. 

1. Hospitalizāciju skaits 2055 1832 

 uz 10 000 iedz. 29.2 26.3 

2 Izrakstīto (iesk. mirušos) skaits 2051 1823 

 uz 10 000 iedz. 29.1 26.2 

 t.s. mirušo skaits 3 - 

3 Gultas slodze % 53.6 70.2 

4 Gultas slodze dienās 195.5 256.3 

5 Vidējais gultdienu skaits uz 1 slimnieku 7.2 8.0 

6 Gultas aprite 27.4 32 

7 Gultas dīkstāve dienās 6.2 3.4 

8 Letalitāte % 0.15 - 

9 Gultdienu skaits 14 664 14 609 
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Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārs 

2011. gadā Narkoloģiskās palīdzības dienestā ir samazinājies stacionārā ārstēto narkoloģisko pacientu 
skaits, bet palielinājies ārstēšanas ilgums. Akūti hospitalizēto pacientu vidējais ārstēšanās ilgums ir 
8,0 dienas (2009. gadā – 7,2 dienas). Atbilstoši PVO 2010. gada datiem, detoksikācijas ilgums alkohola 
atkarības pacientiem vidēji pasaulē ir 10,3 dienas, bet narkotisko vielu atkarības pacientu detoksikācijas 
vidējais ilgums ir 14 dienas. Īslaicīga ārstēšanas izskaidrojama ar pacientu nespēju segt pacientu 
iemaksas, bet pacientu skaita samazināšanās saistīta ar finansējuma samazinājumu narkoloģiskiem 
stacionāriem pakalpojumiem.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1046 „Veselības aprūpes 
organizēšanas un finansēšanas kārtība” ārstēšanās stacionārā no alkohola, narkotisko, psihotropo un 
toksisko vielu atkarības (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10: F10-F19) pacienta iemaksa ir 5,00 Ls par 
diennakti, tomēr daudzi pacienti nav spējīgi segt pacienta iemaksu, ņemot vērā atkarīgo pacientu sociāli 
nelabvēlīgo statusu. 

Lai panāktu ārstēšanas ilguma palielināšanos un līdz ar to - atkārtoti hospitalizēto pacientu skaita 
samazināšanos, nepieciešams atbrīvot narkoloģiskos pacientus no pacientu iemaksas, pielīdzinot tos 
psihiatriskā profila pacientiem, jo pēc Starptautiskā slimību klasifikatora atkarīgiem slimniekiem ir psihiski 
un uzvedības traucējumi psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ. Pacienti narkoloģisko ārstēšanu saņem novēloti, 
par ko liecina arī alkohola psihožu skaita pieaugums.  

Līdzīgi kā 2009. un 2010.gadā, 2011. gadā 83,8 % no visiem stacionārā ārstētiem pacientiem ir slimnieki ar 
alkohola lietošanas izraisītām problēmām. Nelabvēlīga tendence ir alkohola psihožu skaita pieaugums, kas 
liecina par neārstētiem, ielaistiem slimību gadījumiem, kad pacienti narkoloģisko ārstēšanu saņem novēloti, 
kā arī lieto nekvalitatīvu alkoholu.  

Arī 2011. gadā ir neliels stacionārā ārstēto nepilngadīgo skaits, kas izskaidrojams ar pacientu vāju 
motivāciju iesaistīties ārstēšanas programmās, kā arī tas norāda uz nepieciešamību valstī veidot  
atsevišķas nodaļas un programmas pusaudžiem. Analizējot pētījumu rezultātus valstī, var konstatēt, ka 
apreibinošo vielu lietošana bērnu vidū ir ļoti aktuāla. 

Gultu noslodze 2011. gadā Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārā ir palielinājusies salīdzinot ar 
2010. gadu, jo tika samazināts gultu skaits: no 75 gultām uz 55 gultām. Jāņem vērā, ka saņemtais 
finansējums neatbilst uzrādītajam gultu skaitam. 

Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārā pēdējo gadu laikā Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
brigādes no mājām, internātskolām, no ielas vai policijas iecirkņiem palīdzību hospitalizēja pacientus ar 
neadekvātu uzvedību. Pacienti iestājas stacionārā ar uztveres traucējumiem, uzbudinājumu, nemieru. Pēc 
viņu vārdiem – pirkuši vai arī viņus ir uzcienājuši draugi ar legāli veikalā nopirktiem pulverīšiem, kas 
skaitoties kā vīraki, aromatizētāji. Pārsvarā slimnieki īsti neatceras, kas ar viņiem noticis pēc uzpīpēšanas, 
un kā viņi nokļuvuši slimnīcā. Daži pacienti atzīst, ka ar šo vielu lietošanu nodarbojas sistemātiski jau ilgāku 
laiku. 

2011. gadā tika hospitalizēti vairāk kā 40 pacienti pēc augu maisījumu lietošanas. Veicot hospitalizēto 
pacientu asins un urīna paraugu ķīmiski toksikoloģisko izmeklēšanu ar esošiem standartiem un Latvijā 
apstiprinātām tehnoloģijām, nekādu vielu klātbūtni bioloģiskajās vidēs neizdodas atklāt. Jauno psihoaktīvo 
vielu identifikācijai bioloģiskās vidēs nepieciešams ieviest jaunas izmeklēšanas metodes, kurām 
nepieciešams papildus finansējums. 
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Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārā ārstētie pacienti 
10. tabula  

Nr. Ārstēto pacientu kontingenti 
Rādītāji 

2010. 2011. 

1. 

Ārstētie stacionārā ar alkohola lietošanas izraisītām 
saslimšanām 

1696 

82.7 % no visiem 
ārstētiem 

1527 

83.8  % no 
visiem ārstētiem  

tajā skaitā:   

ar alkohola psihozēm un psihotiskiem traucējumiem   584 556 

2. 
Ārstētie stacionārā ar psihoaktīvo vielu (izņemot 
alkoholu) lietošanas izraisītām saslimšanām 

353 

17.3 % no visiem 
ārstētiem 

290 

15.9  % no 
visiem ārstētiem 

3.  

 

 

Stacionārā ārstētie nepilngadīgie (0-17) 50 57 

tajā skaitā:   

ar alkohola lietošanas izraisītām saslimšanām 20 23 

ar psihoaktīvo vielu (izņemot alkoholu) lietošanas  

izraisītām saslimšanām 30 32 

 

 

Narkoloģiskās palīdzības dienesta darbības rādītāji. Ambulatorā aprūpe  
11. tabula 

Nr. p.k. Ambulatorā aprūpe   2010. 2011. 

1. Apmeklējumu skaits 23 127 23 925 

 

uz 100 000 iedz. (Rīgas) 3249.6 3439.5 

uz 1 iedz. (Rīgas) 0.03 0.03 

ambulatorie apmeklējumi 12 868 13 330 

ekspertīzes 5701 6261 

ārsta narkologa atzinumi 2305 1943 

specializētā medicīniskā komisija (pirmstermiņa 
autovadītāju) 498 409 

Metadona komisija 1704 1905 

Subutex komisija 51 77 

2. Subutex programma 54 55 

3. Metadona programma 188 178 

 
 

Narkoloģiskās palīdzības dienesta ambulatorā nodaļa  
2011. gadā ambulatoro narkoloģisko apmeklējumu kopējais skaits ir palielinājies - 23 925 apmeklējumi 
(2010. gadā – 23 127).  (skat. 11. tabulu) 

Turpina samazināties pirmstermiņa autovadītāju komisiju skaits, jo samazinās to autovadītāju skaits, kuri ir 
vadījuši automašīnu reibuma stāvoklī. 
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Narkoloģiskās palīdzības dienesta Ambulatori konsultatīvās nodaļas sniegtie pakalpojumi, 
2011. gads  

12. tabula 

Nr. 
p.k. 

Pakalpojums Skaits 

1.  Ārsta narkologa atzinums (transportlīdzekļa vadītāja 
tiesību iegūšanai, ieroča atļaujai, noteikta darba 
veikšanai) 

1943 

2.  Izziņas no Narkoloģiskās palīdzības dienesta 
pacientu datu apstrādes sistēmas 

60 

3.  Specializētā (pirmstermiņa) medicīniskā komisija 409 

4.  Metadona ilgtermiņa farmakoterapijas programma 
ĀKK 

1905 

5.  Subutex ilgtermiņa farmakoterapijas programma ĀKK 77 

 

Narkotisko vielu (opioīdu) atkarības pacientu ārstēšanai kā vienu no metodēm izmanto ilgtermiņa 
farmakoterapiju ar metadonu vai ārstēšanu ar zālēm, kuru aktīvā viela ir buprenorfīns.  

Ilgtermiņa farmakoterapija, izmantojot metadonu, RPNC darbojas kopš 1996. gada, bet buprenorfīna 
izmantošana ilgtermiņa farmakoterapijā tika uzsākta no 2005. gada.  

2011. gadā ir palielinājies ilgtermiņa farmakoterapijas programmas dalībnieku skaits visā Latvijā, tāpēc 
pieaudzis arī notikušo metadona komisiju skaits, jo visiem pacientiem, kuri iestājās šajā programmā, RPNC 
jāapmeklē ārstu komisija.  

2011. gadā notika 1905 šādas komisijas (2010. gadā - 1704) 

Metadona kabinetā ir nodrošināta metadona saņemšana katru dienu, kā arī ārsta, psihologa un sociālā 
darbinieka konsultācijas, infekcijas slimību laboratoriskie izmeklējumi un ķīmiski toksikoloģiskie 
izmeklējumi, lai noskaidrotu narkotisko un psihotropo vielu klātbūtni.   

2011. gadā metadona programmā kopā uzņemti 97 pacienti, no kuriem pirmo reizi dzīves laikā uzņemti 55 
pacienti – 11 sieviete un 44 vīrieši. Gada laikā metadona farmakoterapijas programmu pārtraukuši 69 
pacienti (15 sievietes un 54 vīrieši), galvenokārt, ārstēšanas režīma pārkāpumu dēļ (narkotisko, psihotropo 
vielu un alkohola lietošana), apcietināšana, nāves gadījumi un pacientu nelīdzestības dēļ. 2011. gada 
beigās programmā bija 218 pacienti, no tiem Rīgā - 138. Gada laikā ārstējušies Rīgā 178 
pacienti. 2011. gada beigās metadona kabineti darbojās 9 pilsētās (Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Kuldīgā, 
Jūrmalā, Olainē, Salaspilī, Rēzeknē un Daugavpilī). RPNC ir atbildīgs par metadona pacientu uzskaiti 
Latvijā. 2011. gada beigās metadona ilgtermiņa farmakoterapijas programmā ārstējās 287 pacienti. 
Salīdzinājumam 2010. gada beigās metadona programmā Latvijā ārstējās 237 pacienti, bet 2009. gadā -
139 pacienti. 
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Metadona ilgtermiņa farmakoterapijas programma 

13. tabula 

 

 

 

 

 

Pilsēta 

 

 

 

 

Gada laikā 
ārstējušies 
programmā 

 

Gada laikā uzņemti programmā 

Gada laikā 
ārstēšanu 
pārtraukuši 

Gada beigās 
programmā esošie 

 

 

 

Kopā 

Tajā skaitā  

 

 

Kopā 

Tajā skaitā  

 

 

Kopā 

Tajā skaitā 

Pirmo reizi dzīvē 
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Rīgā (RPNC) 178 59 8 21 15 44 40 10 30 138 32 106 

Jelgavā 38 7 0 3 2 2 11 2 9 27 2 25 

Liepājā 21 6 1 4 1 5 4 0 4 17 2 15 

Rēzeknē 7 7 1 4 1 6 0 0 0 7 1 6 

Kuldīgā 5 1 0 1 0 1 1 0 1 4 1 3 

Salaspilī 13 8 0 6 0 2 3 0 3 10 1 9 

Daugavpilī 4 2 0 2 0 2 1 0 1 3 0 3 

Olainē 7 3 1 1 1 2 0 0 0 7 2 5 

Jūrmalā 14 4 0 1 2 2 9 3 6 5 2 3 

Kopā Latvijā 287 97 11 44 22 66 69 15 54 218 43 175 

 

Opioīdu atkarīgie pacienti, kas saņem buprenorfīna ilgtermiņa farmakoterapiju, medikamenta izmaksas 
sedz paši. Buprenorfīna ilgtermiņa farmakoterapijas programmā gada laikā uzņemts 21 pacients, gada 
beigās programmā bija 63 pacienti. Gada laikā Rīgā ārstējušies 55 pacienti.  

2011. gadā pieaudzis arī notikušo buprenorfīna komisiju skaits - 77 gadījumi (2010. gadā - 51). 

Analizējot pacientu skaitu buprenorfīna ilgtermiņa farmakoterapijas programmā dinamikā trīs gadu laika 
posmā, neliels ir gan programmā uzņemto, gan gada beigās esošo pacientu skaits. Galvenokārt tas 
izskaidrojams ar to, ka buprenorfīna izmaksas jāsedz pašam pacientam. 

 

Buprenorfīna Ilgtermiņa farmakoterapijas programma, 2011. gadā 
14. tabula 

 
 
 
 

Pilsēta 

 
 
Gada laikā 
ārstējušies 
programmā 

 

Gada laikā uzņemti programmā 
Gada laikā 
ārstēšanu 

pārtraukuši 

Gada beigās 
programmā esošie 

 
 
 
Kopā 

Tajā skaitā  
 
 
Kopā  

Tajā skaitā  
 
 
Kopā 

Tajā skaitā 
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Rīgā (RPNC) 55 14 4 9 5 9 5 2 3 50 11 39 

Liepājā 4 3 0 2 0 3 2 0 2 2 0 2 

Salaspilī 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Daugavpilī 5 2 0 1 0 0 0 0 0 5 0 5 

Salaspilī  1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Jūrmalā -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Jūrmalā -2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Kopā Latvijā  70 21 4 14 5 12 7 2 5 63 12 51 
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Metadona ilgtermiņa farmakoterapijas programmā 2011. gadā Latvijā ārstējās: 

- 49 pacienti , kuri inficēti ar HIV vīrusu un no tiem 14 saņem antiretrovirālo terapiju; 

- 130 pacienti ar vīrusu hepatītu C un no tiem 4 saņem antiretrovirālo terapiju; 

- 5 pacienti ar aktīvu tuberkulozi un no tiem 5 saņem antibakteriālo terapiju; 

-  6 pacienti ar pārslimotu tuberkulozi. 

 
HIV, HCV un TBC izplatība i/v narkotiku lietotāju vidū  

 Metadona ilgtermiņa farmakoterapijas (IFT) programmas pacientiem 
15. tabula 

 

 

Infekcijas slimība 

2011. gadā 
ārstējās Metadona 

IFT 

2011. gadā uzņemti 
Metadona IFT 

2011. gadā pirmoreiz 
dzīvē uzņemti 
Metadona IFT 

Saņem 
antiretrovirālo un 

antibakteriālo 
terapiju 

 

kopā 
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kopā 
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HIV  49 12 37 15 5 10 6 2 4 14 5 9 

HCV 130 27 103 42 12 30 25 7 18 4 1 3 

TBC aktīvie 5 1 4 1 0 1 1 0 1 5 1 4 

TBC pārslimojušie 6 2 4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 

 

 

 

Narkoloģiskās palīdzības dienesta darbības rādītāji. Izmantotie resursi (bez finansiāliem) 

16. tabula 

Nr.  Pamatresursi Rādītāji 

2010. 2011. 

1 Gultu skaits gada beigās 75 55 

 uz 10 000 iedz. 1.1 0.8 

2 Narkologu skaits 28 28 

4 Aprūpes personāls 31 32 

5 Aprūpes atbalsta personāls 43 41 
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Psihiatriskās palīdzības dienesta un Narkoloģiskās palīdzības dienesta darbība 

(1., 2., 3, 9, 11. un 16.  tabulas rādītāju kopsavilkums) 
17. tabula 

   tajā  skaitā 

 STACIONĀRĀ  APRŪPE Kopā psihiatrija narkoloģija 

  2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 

1 Hospitalizāciju skaits  7669 7676 5614 5844 2055 1832 

 uz 10 000 iedz. 110,3 110.3 79,7 84,0 29.2 26.3 

2 Izrakstīto (iesk. mirušos) skaits 7647 7646 5596 5823 2051 1823 

  uz 10 000 iedz. 109,1 109.9 79,5 83,7 29.1 26.2 

 t.s. mirušo skaits 67 77 64 77 3 - 

3 Gultas slodze % 86,13  91,02 96,18 53.6 70.2 

4 Gultas slodze dienās 314,38  332,21 351,07 195.5 256.3 

5 Vidējais gultdienu skaits uz 1 
slimnieku 

23,64  29,68 30,15   

27,50 (bez 
TPEPAC*) 

7,2 

8.0 

6 Gultas aprite 13,30  11,19 11,65 27,4 32 

7 Gultas dīkstāve dienās 3,81  2,93 1,20 6,2 3.4 

8 Letalitāte % 0,88  1,14 1,32 0,15 - 

9 Gultdienu skaits 180 770 190 144 166 106 175 535 14 664 14 609 
 

   
Kopā 

tajā skaitā 

 AMBULATORĀ APRŪPE psihiatrija narkoloģija 

 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 

1 Ambulatoro apmeklējumu skaits 79 927 81 743 57 050 57 818 23 127 23 925 

 uz 100 000 iedz. 11 353,2  81 036,9 0,08 3249.6 3439.5 

 uz 1 iedz. 0,11  0,08  0,03 0.03 

 Dienas stacionārs Veldres ielā 1a:     - - 

gultu skaits 25  25 25 - - 

pacientu skaits 393  393 327 - - 
 

   
Kopā 

tajā skaitā 

 PAMATRESURSI  psihiatrija narkoloģija 

 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 

1 Gultu skaits gada beigās 575 555 500 500 75 55 

 uz 10 000 iedz.   7,1  1.1  

2 Ārstu skaits kopā (psihiatri, 
narkologi, citas specialitātes) 

105 100 69 71 36 29 

3 Psihiatru un narkologu skaits 97 98 69 70 28 28 

4 Speciālisti ar augstāko medicīnisko 
profesionālo izglītību (ergoterapeiti) 

4 5 4 5 - - 

5 Aprūpes personāls 223 223 192 191 31 32 

6 Aprūpes atbalsta personāls 308 306 265 265 43 41 
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ATRIJAS PACIENTIEM 

DAŽU  2007. – 2011. GADA  RĀDĪTĀJU  GRAFISKS  SALĪDZINĀJUMS 

 
 
 
1. grafiks 

Gultu skaits gada beigās

620

115

735
684

115

799

500

75

575
500

75

575
500

55

555

0

200

400

600

800

1000

Psihiatrija Narkoloģija Kopā

2007 2008 2009 2010 2011
 

 
 
 

2. grafiks 
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3. grafiks 

Vidējais gultdienu skaits uz 1 slimnieku
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4. grafiks 
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RMĀCIJA PALĪDZĪBAS DIENESTA PACIENTIEM  

2.3. Psihiatriskās palīdzības sniegšana bez pacienta piekrišanas  

Psihiatriskās palīdzības sniegšana ārstniecības iestādē pacientam bez viņa piekrišanas tiek veikta, 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 viņa aizbildnībā esošām personām un ārstniecības 
persona konstatē, ka pacientam ir psihiskās veselības traucējumi, kuru iespējamās sekas varētu būt 
nenovēršama un nopietna personas veselības pasliktināšanās.  

 
 

Psihiatriskā palīdzība bez pacienta piekrišanas Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionārā 
(Ārstniecības likuma 68. pants) 

18. tabula 

 

 2009. 2010. 2011. 

Tiesas sēdes, kurās lemts par psihiatriskās ārstēšanas 
nepieciešamību psihiatriskās ārstniecības iestādē bez 
pacienta piekrišanas                    

kopā 

 
 
 

35 

 
 
 

29 

 
 
 

40 

Tiesneša lēmums par psihiatriskās ārstēšanas 
nepieciešamību psihiatriskās ārstniecības iestādē bez 
pacienta piekrišanas, 

                                          no tiem:                                          

 

33 

 

27 

 

37 

līdz 2 mēnešiem 31 27 36 

līdz 6 mēnešiem  2 0 1 

Par pacientu tiesa lēmusi atkārtoti gada laikā 2 1 2 

Tiesa atteikusi psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez 
pacienta piekrišanas 

 

2 

 

2 

 

3 

Pacients tiesas sēdes laikā piekrīt ārstēties 0 2 0 

 
 
 

2.4. Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana  

Saskaņā ar tiesas (tiesneša) lēmumu par ārstēšanu ambulatorajā ārstniecības iestādē, ārstēšanu vispārēja 
tipa psihiatriskajā slimnīcā (nodaļā), ārstēšanu specializētajā psihiatriskajā slimnīcā (nodaļā) ar apsardzi 
RPNC Psihiatriskās palīdzības dienests veica ārstēšanu pacientiem, kurām uzsākts realizēt medicīniska 
rakstura piespiedu līdzekli kā sociāli bīstamām personām ar tiesas lēmumu krimināllietās. 

 
 

Ārstēšana RPNC Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centra  
piespiedu ārstēšanas blokā 

(līdz 16.05.2010. - Psihiatriskās palīdzības dienesta piespiedu ārstēšanas nodaļa ar apsardzi) 
 

19. tabula 

 2009. 2010. 2011. 

Gultu skaits nodaļā 45 45 45 

Hospitalizēto pacientu skaits 12 19 18 

Izrakstīto pacientu skaits 13 10 14 
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Medicīniska rakstura piespiedu ārstēšana Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionāra vispārēja  
tipa nodaļās bez apsardzes 

20. tabula 

 2009. 2010. 2011. 

Hospitalizēto pacientu skaits no 
01. janvāra – 31. decembrim 

15 20 26 

Pacientu skaits 31. decembrī 17 35 40 

 
 
 

Medicīniska rakstura piespiedu ārstēšana Psihiatriskās palīdzības dienesta ambulatorajās nodaļās 
 

21. tabula 

 2009. 2010. 2011. 

Gada sākumā 79 93 100 

Gada laikā pēc tiesas nolēmuma 
ārstēšana uzsākta 

24 15 20 

Piespiedu ārstēšana atcelta  10 8 10 

Pacientu skaits gada beigās 93 100 110 

 
 

2.5. Informatīva un konsultatīva atbalsta sniegšana valsts pārvaldes institūcijām 

RPNC sniedzis informāciju pēc valsts institūciju un ārstniecības personu rakstveida pieprasījuma saskaņā 
ar Pacientu tiesību likuma 10. panta piekto daļu no Psihiatriskās palīdzības dienesta pacientu un 
Narkoloģiskās palīdzības dienesta pacientu datu bāzes. 

 

RPNC sniegtā informācija pēc institūciju un personu pieprasījuma 

22. tabula 

Informācijas pieprasītājs 
Skaits 

2010. 2011. 

Policijai, citām izziņas iestādēm 13 258 17 927 

Ieslodzījumu vietām (procesa virzītājam)  268 339 

Tiesām  858 982 

Bāriņtiesai 2246 3053 

Prokuratūrai 234 229 

Veselības inspekcijai 62 58 

Sociālajiem dienestiem 180 383 

Citām ārstniecības personām 3287 2845 

VDEĀK 14 4 

Citi  960 1636 

Kopā 21 367 27 456 

 
Skatīt arī 35. tabulu - „Dokumentu un konsultāciju sniegšana par veiktajām ekspertīzēm” (ANPREN) 
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RPNC speciālistu – tiesu ekspertu, psihiatru, narkologu - dalība tiesas sēdēs kā ekspertiem 

 
23. tabula 

 2009. 2010. 2011. 

Dalība tiesas sēdēs pēc tiesas uzaicinājuma (eksperta 
statusā, kas prasa speciālas zināšanas) 

267 279 323 

 
Šī informācija neattiecas uz tiesas sēdēm par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas 
saskaņā ar Ārstniecības likuma 68. pantu (par to – skat., tabulu Nr. 18). 

 

RPNC speciālistu dalība valsts un pašvaldību komisijās: 

 Nacionālajā alkoholisma ierobežošanas padomē; 

 Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes Piedāvājuma 
samazināšanas darba grupa, Pieprasījuma samazināšanas darba grupā, Informācijas 
analīzes darba grupā; 

 HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuāli transmisīvo slimību izplatības ierobežošanas 
koordinācijas komisijā; 

 Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijā; 

 UNODC (ANO Narkotiku un noziedzības biroja - United Nations Office on Drugs and 
Crime) projekta (2006.-2011.) „HIV/AIDS profilakse un aprūpe intravenozo narkotiku 
lietotāju vidū un ieslodzījuma vietās Igaunijā, Latvijā, Lietuvā” uzraudzības komisija; 

 Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja ir Pasaules Veselības organizācijas sadarbības 
partnere alkohola jautājumos un Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 
(EMCDDA) zinātniskās komitejas riska novērtēšanas ekspertu grupā; 

 Tabakas un alkohola kontroles Latvijas nacionālajā koalīcijā; 

 dalība ekspertu komisijā datorspēļu marķēšanas un klasifikācijas jautājumos;  

 Saeimas komisiju sēdēs jautājumos, kas saistīti ar garīgo veselību un atkarībām; 

 Tieslietu ministrijas darba grupā par Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu koncepcijas 
projekta izstrādi; 

 Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (VISC) Valsts pedagoģiski 
medicīniskās komisijas darbā saistībā ar apmācības veida un apjoma piemērošanu 
izglītojamiem ar īpašām vajadzībām. 

 

 Sniegtās konsultācijas normatīvo aktu projektu un politikas dokumentu izstrādē: 

1) Galvenais speciālists psihiatrijā, RPNC valdes priekšsēdētājs J. Buģins: 

 sniegts viedoklis Veselības ministrijai par iestāžu sadarbību vardarbības pret bērnu gadījumos; 

 sniegts viedoklis Veselības ministrijai par Ministru kabineta noteikumu projekta „Ārzemnieku 
piespiedu izraidīšanas kārtība, izbraukšanas rīkojuma un lēmuma par ārzemnieka piespiedu 
izraidīšanas standarta veidlapas paraugi, kā arī izceļošanas dokumentu paraugs un tā 
izsniegšanas kārtība”; 

 sniegts viedoklis Veselības ekonomikas centram par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un 
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas sistēmas attīstību un ierosinātas izmaiņas 
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esošajā zāļu un diagnožu sarakstā, kas būtu nepieciešamas, lai nodrošinātu pilnvērtīgu pacientu ar 
psihiskiem un uzvedības traucējumiem ārstēšanu; 

 sniegts viedoklis Veselības ministrijai par daļējas rīcībspējas piešķiršanu personām ar garīga 
rakstura saslimšanām, par iespēju noteikt daļēju rīcībspēju un iespējamām jomām, kurās 
iespējams piešķirt vai ierobežot personas rīcības spēju; 

 sniegti komentāri Veselības ministrijai par ES Padomes secinājumiem garīgās veselības jomā; 

 sniegts viedoklis Veselības ministrijai saistībā ar 19.05.2011. VSS izsludināto Ministru kabineta 
noteikumu projektu „Noteikumi par apsardzes sertifikātu izsniegšanas, pagarināšanas un 
anulēšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru” - par nepieciešamību 
apsargiem kā personām, kurām jānodrošina sabiedriskā kārtība, iziet veselības pārbaudi, saņemot 
psihiatra, atzinumu; 

 sniegts viedoklis Veselības ministrijai par Ministru kabineta noteikumu projektu „Veselības 
informācijas sistēmā glabājamie dati, to apstrādes un izsniegšanas kārtība”; 

 sniegts viedoklis Veselības ministrijai par Eiropas Savienības Komitejas reto slimību jomā 
izstrādātajiem kritērijiem Nacionālo Reto slimību ekspertīzes centru izveidei un darbības 
nodrošināšanai (Recommendations on Quality Criteria for National Centres of Expertise for Rare 
Diseases); 

 Veselības ministrijai iesniegts Tēžu projekts diskusijai „Prevention of brain diseases and 
neurodegenerative diseases, including Alzheimer's disease”; 

 sniegts viedoklis par Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu „Tiesu ekspertu likums"; 

 sagatavots informatīvais ziņojums ar priekšlikumiem veselības nozares kapitālsabiedrību 
menedžmenta modelim, kas nodrošina kapitālsabiedrības sabalansētu budžeta plānošanu un 
izstrādi, un darbības efektivitātes uzlabošanos, tādejādi novēršot situāciju ar atkārtotu parādu 
veidošanos; 

 sagatavoti priekšlikumi politikas dokumentam „Sabiedrības veselības rīcībpolitikas 
pamatnostādnes 2011. - 2017. gadam”; 

 ESF projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla 
tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” realizācija, nodrošinot teorētisko un praktisko nodarbību 
vadīšanu trim izglītības programmām: 

- „Garīgā veselība un atkarīgo pacientu aprūpe multidisciplinārā komandā”; 

- „Bērnu garīgā veselība”; 

- Psihisko un uzvedības traucējumu agrīnā diagnostika primārajā veselības 
aprūpē”. 

 sniegts viedoklis Veselības ministrijai par Tieslietu ministrijas Sabiedriskās drošības piespiedu 
līdzekļu koncepcijas projektu. 

  

2) Galvenā speciāliste narkoloģijā, RPNC Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja A. Stirna: 

o dalība Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē par alkohola, narkotisko, psihotropo, 
toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības slimnieku ārstēšanas kārtību; 

o dalība Ministru kabineta noteikumu grozījumu projektu izstrādē par alkohola, narkotisko un 
psihotropo vielu ietekmes pārbaudes veikšanas kārtību; 

o dalība Ministru kabineta noteikumu grozījumu projektu izstrādē par Latvijā kontrolējamām 
narkotiskām vielām, psihotropām vielām un prekursoriem; 
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o dalība likuma „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” 
grozījumu projekta izstrādē; 

o informatīvā ziņojuma sagatavošana par „Tabakas uzraudzības valsts programmas 2006.-2010. 
gadam” īstenošanu 2009. - 2010. gadā narkoloģijas jomā; 

o priekšlikumu sagatavošana „Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma 
ierobežošanas rīcības plāns 2012. - 2014.gadam”. 

o priekšlikumu sagatavošana „Sabiedrības veselības rīcībpolitikas pamatnostādnes 2011. -
 2017. gadam”; 

o ESF projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju 
personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” realizācija, nodrošinot teorētisko un 
praktisko nodarbību vadīšanu trim izglītības programmām: 

- „Garīgā veselība un atkarīgo pacientu aprūpe multidisciplinārā komandā”; 

- „Bērnu garīgā veselība”; 

- Psihisko un uzvedības traucējumu agrīnā diagnostika primārajā veselības aprūpē”. 

o opioīdu atkarīgo pacientu ilgtermiņa farmakoterapijas metodes sertifikācijas nolikuma izstrāde; 

o apmācību programmas izstrāde personālam, kuri strādā ilgtermiņa farmakoterapijas 
programmās; 

o priekšlikumi Veselības norēķinu centram par narkoloģisko pacientu aprūpi rajonos; 

o priekšlikumi Veselības ministrijai un Veselības ekonomikas centram darba grupas ziņojumam par 
dienas stacionārā sniedzamo veselības aprūpes pakalpojumu veidiem narkoloģijā; 

o priekšlikumi Veselības ministrijai Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par 
veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt 
transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumu 
segšanas kārtību"; 

o priekšlikumi Veselības ministrijai „Par narkoloģiskās ārstēšanas nodrošināšanu valstī”;  

o priekšlikumi Veselības ekonomikas centram par ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu un 
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas sistēmas attīstību;  

o priekšlikumi Veselības ministrijai „Par ārstniecības iestādēm valstī, kuras veic medicīniskās 
pārbaudes narkotisko, psihotropo un toksisko vielu ietekmes noteikšanai”; 

o sagatavota informācija iesniegšanai Saeimai par identificētām problēmām atkarību izraisošo vielu 
lietošanas izplatībā bērnu un jauniešu vidū; 

o priekšlikumi „Par bērnu medicīniskās rehabilitācijas nodrošināšanu valstī”; 

o priekšlikumi par iestāžu sadarbības uzlabošanu, lai mazinātu bērnu un pusaudžu personības un 
uzvedības traucējumus, risinot jautājumus par vardarbības gadījumiem pret bērnu; 

o sagatavotas atbildes privātpersonām par alkoholismu un bērnu ārstēšanu no atkarībām 
Veselības ministrijas uzdevumā; 

o sagatavota informācija iesniegšanai Saeimai par Minesotas 12 soļu programmu; 

o sniegts viedoklis Veselības ministrijai par Tieslietu ministrijas Sabiedriskās drošības piespiedu 
līdzekļu koncepcijas projektu; 

o sniegts viedoklis un priekšlikumi Veselības ministrijai „Par jaunu apreibinošu vielu izplatību un 
iedarbību”; 

o sniegts viedoklis un priekšlikumi Veselības ministrijai par tiesu ekspertiem ķīmiķiem- 
toksikologiem. 
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2.6. Konsultāciju sniegšana citām ārstniecības iestādēm   

 Regulāri nodrošinātas ārstu-psihiatru, ārstu-narkologu un psihologu konsultācijas cita profila 
stacionāros. 

 Regulāri nodrošinātas ārstu-psihiatru, ārstu-narkologu un psihologu konsultācijas pēc VDEĀK, 
ģimenes ārstu u.c. speciālistu lūguma.   

 Narkoloģiskās palīdzības dienesta speciālisti veikuši apmācības alkohola, narkotiskā reibuma 
ekspertīžu veikšanai 8 rajona slimnīcu ārstiem, kopā apmācīti 93 ārsti (Jēkabpils, Kuldīga, 
Daugavpils, Saldus, Cēsis, Krāslava, Ludza, Ogre). 

 

2.7. Psihiatriskās rehabilitācijas veikšana 

 Nodrošināts rehabilitācijas speciālistu – ergoterapeitu darbs gan Psihiatriskās palīdzības dienesta 
stacionārā, gan RPNC garīgās veselības ambulatorās aprūpes centrā „Veldre”. 

 RPNC garīgās veselības ambulatorās aprūpes centrā „Veldre” nodrošinātas plašākas rehabilitācijas 
iespējas – treniņvirtuve, radošo aktivitāšu iespējas: māla apstrāde, kokapstrāde u.c. Pacientam ir 
iespējas saņemt arī mākslas un mūzikas terapeita, kustību un sporta nodarbību terapeita 
konsultāciju. 

 Nodrošinātas plašas rehabilitācijas iespējas RPNC Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionāra 
Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centra piespiedu ārstēšanas blokā - 
kokapstrādes darbnīcas, māla apstrāde, dārzniecība. 

Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu mērķis ir pacientiem ar noteiktiem funkcionāliem ierobežojumiem 
nodrošināt šo ierobežojumu mazināšanu vai novēršanu 

 

2.8. Tiesu psihiatriskās, tiesu psiholoģiskās un kompleksās tiesu ekspertīzes veikšana  

RPNC ir vienīgā ārstniecības un ekspertīžu iestāde, kas veic visa veida ekspertīzes psihiatrijas, 
psiholoģijas jomā: 

o tiesu psihiatriskā ekspertīze gan ambulatorā, gan stacionārā, 

o kompleksā tiesu psihiatriskā tiesu psiholoģiskā ekspertīze gan ambulatorā, gan stacionārā; 

o psiholoģiskā ekspertīze. 

Šīs ekspertīzes RPNC eksperti veic gan brīvībā esošām personām, gan apcietinātajām personām un 
atbild uz visiem procesa virzītāja uzdotajiem jautājumiem savas kompetences ietvaros. 

 

 

RPNC veikto tiesu psihiatrisko ekspertīžu skaits 
24. tabula 

 2010. 2011. 

Skaits % Skaits % 

Kopā 768 100 % 832 100% 

No tām      

ambulatorās 622 81 % 667 80 % 

stacionārās 146 19 % 165 20 % 
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Tiesu psihiatriskās ekspertīzes kriminālprocesā 

25. tabula 

 2010. 2011. 

Skaits % Skaits % 

Ekspertīžu skaits kopā 643 100 % 713 100% 

No tām:     

ekspertīzes aizdomās turētajiem, 
apsūdzētajiem   

 

480 

 

75 % 

 

504 

 

71 % 

ekspertīzes cietušajiem 163 25 % 209 29 % 

ambulatorās ekspertīzes 509 79 % 557 78 % 

stacionārās ekspertīzes 134 21 % 156 22 % 

 

 

Tiesu psihiatriskās ekspertīzes civilprocesā 

26. tabula 

 2010 2011 

Skaits % Skaits % 

Ekspertīžu skaits kopā 125 100% 119 100% 

no tām:     

ambulatorās 113 90 % 110 92 % 

stacionārās 12 10 % 9 8 % 

 

 

Tiesu psihiatriskās, kompleksās un psiholoģiskās ekspertīzes kriminālprocesā un civilprocesā   

27. tabula 

 2010 2011 

Skaits % Skaits % 

Ekspertīžu skaits kopā 768 100 % 832 100 % 

No tām     

psihiatriskās 483 63 % 515 62 % 

kompleksās 215 28 % 235 28 % 

psiholoģiskās 70  9 % 82 10 % 

 

1. No tabulām redzams, ka, salīdzinājumā ar 2010. gadu, nav būtisku izmaiņu. Tas skaidrojams ar kvotu 
sistēmu. Taču ir pilnīgi skaidrs, ka kvotu ir par maz, jo ekspertīzes to veikšanai reģistrē jau trīs mēnešu 
garā rindā.  

Šāda kvotu sistēma kavē pirmstiesas un tiesas izmeklēšanu un aizskar vispārējās cilvēktiesības gan 
aizdomās turētajām, gan cietušajām personām. Sevišķi tas attiecas uz cietušajiem bērniem un 
nepilngadīgajiem.  



27 

 

Va ls t s  S IA  „R ī g as  ps ih i a t r i j a s  u n  na rk o lo ģ i j as  ce n t r s ”  
GADA P ĀRSK ATS p a r   20 11 . ga du  

27 

Par šo problēmu interesējas ne tikai bērnu tiesību aizsardzības institūcijas, bet arī Tiesībsargs, Tieslietu 
ministrija, Prokuratūra un Valsts policija. 

2. No tabulām nav redzama vēl viena problēma – VNC līdz šim, jau vairāku gadu garumā neapmaksā tās 
ekspertīzes, kas ir veiktas kriminālprocesā jau mirušām personām, tām personām, kas nav Latvijā 
reģistrētas (ārzemnieki u.c.). 

3. Esošā apmaksas sistēma liedz veikt (negrib apmaksāt) ambulatorās tiesu psihiatriskās ekspertīzes tām 
personām, kas uz ekspertīzes veikšanas noteikto laiku atrodas stacionārā. To pamato ar norādi, ka 
ekspertīze ir ambulators pakalpojums un kā tāds nevar tikt veikts personām stacionārā. Taču tiesu 
psihiatriskā ekspertīze nav ārstnieciska manipulācija, tā ir procesuāla darbība. Tikai iekļauta ambulatoro 
pakalpojumu sadaļā. 

 

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 Stradiņa 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. 

2011. gadā RPNC bija darba tiesiskajās attiecībās ar 26 rezidentiem: 22 psihiatrijas programmā, 4 – 
narkoloģijas programmā. Apmācīti arī citu ārstniecības iestāžu rezidenti no Rīgas Stradiņa universitātes un 
Latvijas universitātes. 

 

2.10. Narkotisko, psihotropo vielu un alkohola ietekmes ekspertīzes veikšana  

Narkotisko, psihotropo vielu un alkohola ietekmes ekspertīzes veic RPNC Narkoloģiskās palīdzības 
dienesta Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļā (ANPREN) sertificēti tiesu 
eksperti. 

Ekspertīzes tiek veiktas, gadījumos, kad likums paredz disciplināru, administratīvu vai kriminālatbildību par 
alkohola, narkotisko un psihotropo vielu lietošanu. 2011. gadā tika pārbaudītas 6395 personas (2010. gadā 
- 5701), no tām 877 veiktas alkohola reibuma medicīniskās pārbaudes un 5294 - narkotisko un psihotropo 
vielu reibuma medicīniskās pārbaudes. 

ANPREN Ķīmiski toksikoloģiskā laboratorija ir vienīgā valstī, kas veic bioloģisko objektu paraugu ķīmiski 
toksikoloģisko izmeklēšanu alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu noteikšanai, pildot references 
laboratorijas funkcijas. Analīzes uz laboratoriju tiek nosūtītas no visas Latvijas. Laboratorija izmanto 
Apvienoto Nāciju Organizācijas metodikas un regulāri veic starptautiskas kontrolanalīzes. 

ANPREN eksperti regulāri sniedz atzinumus administratīvajās un krimināllietās, piedalās tiesas sēdēs, 
sniedz konsultācijas tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem izziņas procesā, sniedz konsultācijas 
privātpersonām (vecākiem un bērniem, ģimenes locekļiem u.c.). 2011. gadā ir palielinājies konsultāciju 
skaits tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem un veikto ekspertīžu skaits pēc valsts institūciju lēmumiem. 
2011. gadā tika sagatavoti 539 lēmumi (2010. gadā - 98).Tas izskaidrojams ar nelegālo apreibinošo vielu 
straujo izplatību un ar to saistītiem pārkāpumiem. Lēmumu sagatavošana ir darbietilpīga, eksperti parasti to 
veic ārpus darba laika un valsts finansējums šim darbam netiek paredzēts. 

ANPREN speciālisti 2011. gadā piedalījušies 2 policijas organizētos reidos: Limbažos un Saldū. 

Sakarā ar jaunu psihoaktīvu vielu lietošanas straujo izplatību, pacienti tiek nogādāti ANPREN, lai veiktu 
medicīniskās pārbaudes narkotisko, psihotropo un toksisko vielu ietekmes noteikšanai. 2011. gadā bija 
vairāk kā 170 šādi gadījumi, kad nebija iespējams identificēt vielu klātbūtni bioloģiskās vidēs, kaut arī 
klīniski un pēc izmeklējamo personu vārdiem tika apstiprināta vielu lietošana.  
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Jauno psihoaktīvo vielu identifikācijai bioloģiskās vidēs nepieciešams ieviest jaunas izmeklēšanas metodes 
Eiropā, sakarā ar šo jauno vielu straujo izplatību, tiek strauji ieviestas biočipu matricu tehnoloģijas, kas ir 
pasaulē jaunākā inovatīvā tehnoloģija, kurā izmanto pilnībā jaunu imūnķīmijas testēšanas principu. 

Centrs ir sagatavojis priekšlikumus Veselības ministrijai par jaunu izmeklēšanas metožu ieviešanu valstī un 
nepieciešamo finansējumu.  

 
 

Medicīniskās pārbaudes 
(pārbaudīto personu skaits) 

28.  tabula 

 2009. 2010. 2011. 

Kopā  6130 5701 6395 

No tām:    

            alkohola reibuma medicīniskās pārbaudes 1213 1085 877 

            narkotisko un psihotropo vielu reibuma medicīniskās pārbaudes 4417 4272 5294 

            Latvijas Bankas darbiniekiem (Rīga, Liepāja, Daugavpils, 
Rēzekne) 

106 94 90 

            Klīniskās izmeklēšanas jūrniekiem 394 250 134 

 
 
 

Analīzes uz narkotiskām un psihotropām vielām 
(pārbaudīto personu skaits) 

29. tabula 

 2009. 2010. 2011. 

Kopā 8140 7843 9245 

 No tām    

                      no citām ārstniecības iestādēm  3729 4179 4717 

 
 
 

Testēšana ar enzimātisko imūnmetodi  
narkotisko un psihotropo vielu noteikšanai bioloģiskās vidēs 

30. tabula  

 2009. 2010. 2011. 

Testu skaits 41 868 38 214 57 648 

 

 
Ekspertu atzinumi pēc valsts institūciju (policijas, prokuratūras, tiesas) lēmuma 

31. tabula  

 2009. 2010. 2011. 

Kopā 35 98 539 

No tām:    

           Ķīmiski toksikoloģiskās ekspertīzes pēc tiesas lēmuma 31 91 251 

           Narkoloģiskās ekspertīzes pēc tiesas lēmumiem 2 6 286 

           Kompleksās 2 1    2 
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Analīzes uz alkoholu 
32. tabula 

 2009. 2010. 2011. 

Kopā (pārbaudīto personu skaits) 1100 844 902 

  
 
 

Mirušo personu biomateriāli 
( izpētes objekti) 

33. tabula 

Uz alkoholu, alkohola surogātiem, narkotiskām, psihotropām, 
toksiskām vielām : 

 

43 

asinis 29 

urīns 7 

mirušo orgāni (kuņģis ar saturu) 3 

aknas 2 

 niere 2 

 

 
 

ANPREN tiesu ekspertu sagatavotie atzinumi  
34. tabula 

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

2009. 2010. 2011. 

par narkoloģiskajām ekspertīzēm 2 6 286 

par ķīmiski-toksikoloģiskajām ekspertīzēm 2 91 251 

par kompleksajām ekspertīzēm 31 1 2 

Kopā 35 98 539 

 

 

Dokumentu un konsultāciju sniegšana par veiktajām ekspertīzēm 
35. tabula 

 2009. 2010. 2011. 

Atbildes pēc valsts institūciju (policijas, prokuratūras) 
pieprasījuma: 

   

       par narkoloģiskajām ekspertīzēm 74 66 81 

       par ķīmiski-toksikoloģiskajām ekspertīzēm 73 47 105 

Atbildes tiesām: 

             par narkoloģiskajām ekspertīzēm 

             par ķīmiski-toksikoloģiskajām ekspertīzēm 

 

31 

17 

 

5 

2 

 

8 

11 

Kopā: 195 120 205 
 

Konsultācijas tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem izziņas 
procesā 

564 787 476 

Konsultācijas privātpersonām (vecākiem par bērniem, 
personām, kas vēlas veikt analīzes u.c.) 

219 173 201 

Izziņas privātpersonām par viņiem veiktām ekspertīzēm 20 4 8 
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Narkotisko un psihotropo vielu lietošanas kombinācijas 

36. tabula  
 

 

 

Vielas nosaukums 
Konstatēto gadījumu 

skaits 

2010. 2011. 

Opiāti - amfetamīni 172 381 

Opiāti – trankvilizatori 300 382 

Opiāti – trankvilizatori - barbiturāti 75 81 

Opiāti – amfetamīns - trankvilizatori 152 398 

Opiāti – amfetamīns – THC - trakvilizatori 52 65 

Opiāti - barbiturāti 22 21 

Opiāti – amfetamīns - THC 59 56 

Opiāti – THC - trankvilizatori 15 58 

Opiāti – amfetamīns – barbiturāti – trankvilizatori - THC 8 12 

Amfetamīns - THC 125 214 

Opiāti – amfetamīns – barbiturāti - trankvilizatori 35 74 

Amfetamīns - trankvilizatori 60 95 

Opiāti – THC 25 41 

Amfetamīns - barbiturāti 30 13 

Amfetamīns – THC - trankvilizatori 7 18 

Fenobarbiturāti - trankvilizatori 13 10 

Opiāti – amfetamīns - barbiturāti 10 22 

THC - trankvilizatori 6 - 

Tramadols - THC 3 - 

Amfetamīns – fenobarbiturāti - trankvilizatori 8 - 

Opiāti – trankvilizatori – THC - fenobarbiturāti 3 - 

Kokaīns 8 18 

Kokaīns - THC 10 - 

THC - klonazepāms 3 - 

Amfetamīns – THC - fenobarbiturāti 2 - 

Amfetamīns – THC – barbiturāti - trankvilizatori 1 8 

Amfetamīns - kokaīns 1 4 

Amfetamīns – THC – tramadols - trankvilizatori 1 4 

Opiāti – amfetamīns – THC – trankvilizatori - tramadols 2 8 

Opiāti – amfetamīns – barbiturāti – trankvilizatori - tramadols 2 12 

Opiāti – amfetamīns – kokaīns – trankvilizatori 1 2 

Opiāti – amfetamīns – kokaīns 1 3 

Opiāti  – kokaīns - barbiturāti 1 1 

Opiāti  – kokaīns 2 2 

Opiāti – tankvilizatori - tramadols 3 27 

Opiāti  320 

Amfetamīns   914 

Hašišs  302 

Barbiturāti  24 

Trankvilizatori  102 

Tramadols  4 
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2.11. Narkomānu rehabilitācijas pakalpojumi  

  

Narkomānu rehabilitācijas nodaļas darbība 
37. tabula 

 

Rādītājs 

Skaitliskie dati 

2009. 2010. 2011. 

Uzņemto pacientu skaits 15 15 12 

Priekšlaicīgi izrakstīto pacientu skaits 17 17 8 

Pacientu skaits gada beigās 5         3         3 

No Latvijas reģioniem nākušo pacientu skaits Rīga - 9 

Rīgas raj. - 5 

Jelgava - 1 

Rīga -14 

Ventspils -
 1 

Rīga - 9 
Jelgava -1 
Tukums -1 
Jūrmala -1 

Pārejas mājas pakalpojumus izmantojošie pacientu 
skaits 

14 8 6 

 

RPNC Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionāra 25. nodaļa (narkomānu rehabilitācijas nodaļa) ir 
vienīgā Latvijā, kas veic no narkotiskām un psihotropām vielām atkarīgo pacientu psihosociālās 
rehabilitāciju pilsētas apstākļos saskaņā ar apstiprinātu medicīniskās tehnoloģijas metodes aprakstu.  

Iepriekšējas gados finansējums rehabilitācijas bija samazināts, arī šogad situācija nav mainījusies. 
Salīdzinot ar 2010. gadu, šogad priekšlaicīgi izrakstīto pacientu skaits ir mazinājies par 52,9 % 
(9 pacientiem), kas atspoguļo pozitīvo tendenci. Savukārt uzņemto pacientu skaits paliek apmēram vienā 
līmenī.  

2011. gadā uzņemtie pacienti ir iestājušies no vairākiem Latvijas reģioniem (t. sk. Jelgava, Tukums un 
Jūrmala). 

Pārejas mājas pakalpojumus 2011. gadā izmantoja 6 pacienti. 

 

2.12. Sociālais darbs   

RPNC sociālo pakalpojumu darbu 2011.gadā pildīja 7 sociālie darbinieki, pieci no tiem tiek finansēti no 
RPNC budžeta (piecu slodžu apmērā), viens tiek finansēts no Rīgas pašvaldības (vienas slodzes apmērā). 

Gada laikā sociālie darbinieki piedalās 2000 – 2500 klientu (RPNC pacientu) sociālo problēmu risināšanā. 
RPNC sociālo darbinieku darba specifika saistās ar 27 pakalpojumu veidiem. 

Katram pacientam-klientam tiek aizpildīta klienta karte, tiek sniegtas konsultācijas ģimenes locekļiem, 
notiek izskaidrošanas un padomdevēja darbs ar pacientu ģimenēm, tuviniekiem, kuri bieži vien neizprot 
slimības norisi un pacientu pašu. Gadījumos, kad trūkst jebkādas informācijas par klientu, ģimenes locekļi 
tiek meklēti un apzināti, sadarbojoties ar sociālajiem dienestiem, policiju, bāriņtiesām u.c. Daudziem 
klientiem nepieciešams kārtot dokumentus pārvešanai uz ilgstošas sociālās aprūpes institūcijām.  

Ikdienā tiek novērtēta klienta pašaprūpes spēja, notiek intervēšana, anketēšana, sociālās diagnozes 
izvirzīšana, problēmsituācijas noskaidrošana. Tiek atjaunoti dokumenti (pase, dzimšanas apliecība, VDEĀK 
izziņa, invalīda apliecība u.c.), ja klients to nespēj veikt patstāvīgi vai viņam nav aizgādņa. Nereti 
nepieciešams noformēt pensijas un pabalstus. Notiek koordinācijas darbs ar valsts un pašvaldību 
iestādēm, dažādām institūcijām – policija, namu apsaimniekotājiem, namīpašniekiem (pacientu īpašumu 
apzināšana, komunālo maksājumu pārrēķini), kontaktēšanās ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem u.c 
personām un institūcijām pacientu interešu aizstāvībā). 
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Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumi Nr. 1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas 
kārtība”, pēc kuriem tiek aprēķināts finansējums RPNC, neparedz sociālo darbinieku apmaksu. 

 

2.13. Ilgstoša sociālā aprūpe un rehabilitācija 

Ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas darbs RPNC aizsākās ar Ilgstošas sociālās aprūpes centra 
„Vecpiebalga” izveidošanu 01.07.2009. personām ar smagām psihiskām saslimšanām. Ilgstošas sociālās 
aprūpes centrs „Vecpiebalga” (ISAC) paredzēts 74 personām. 

Ilgstošas sociālās aprūpes centra „Vecpiebalga” klienti 
38. tabula 

 

Rādītāji 

Skaitliskie dati 

2009.    
VII-XII 

2010. 2011. 

No jauna iestājušies klienti  79 15 12 

No tiem                                                         rīcībspējīgi 

rīcībnespējīgi 

60 

19 

13 

2 

12 

- 

sievietes 

vīrieši 

33 

46 

5 

10 

7 

5 

Izrakstīto klientu skaits  6 15 12 

no tiem mirušie 6 5 4 

29.12.2011. ISAC tika izsniegta jauna sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecība ar reģistrācijas 
datumu sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā - 04.12.2006., apliecības reģistrācijas numurs - Nr. 187. 
RPNC sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā piešķirtais kods ir 0429392872012010702. 

ISAC klientu aprūpē darbojas ārstniecības personāls (medicīnas māsas) un ārstniecības atbalsta personāls 
(centra vadītāja, darba terapeits, sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, saimniecības māsa, 
aprūpētāji). 

 

Resursi Ilgstošas sociālās aprūpes centra „Vecpiebalga” darbības nodrošināšanai 

39. tabula 

Pamatresursi 2011. 

Klientu vietu skaits 74 

Personāla skaits  

No tiem:  

Ārsti 

 

1 

Ārstniecības personāls  7 

Ārstniecības atbalsta personāls  18 

 

 

2.14. pasākumi HIV infekcijas izplatības ierobežošanas programmas izpildei 

 
RPNC ir atbildīgs par metadona pacientu uzskaiti Latvijā. (skat. tabulu nr. 13) 
 

RPNC speciālisti piedalījās: 

 HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuāli transmisīvo slimību izplatības ierobežošanas 
koordinācijas komisijā; 
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 UNODC (ANO Narkotiku un noziedzības biroja - United Nations Office on Drugs and 
Crime) projekta (2006.-2011.) „HIV/AIDS profilakse un aprūpe intravenozo narkotiku 
lietotāju vidū un ieslodzījuma vietās Igaunijā, Latvijā, Lietuvā” uzraudzības komisijā. 

 

 

3.  BŪTISKĀKĀS IZMAIŅ AS  

 

1. Gultu skaita samazinājums 

Gultu skaita samazinājums Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārā no 75 gultām uz 55 gultām 
(RPNC 01.02.2011. rīkojums nr. 01-05/18). 

2. Attīstības projekts   

06.12.2011. tika ielikts pamatakmens Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētai jaunas Garīgās 
veselības ambulatorās aprūpes nodaļas ēku celtniecībai un renovācijai Ļermontova ielā 1, Rīgā, un 
uzsākta ēku celtniecība. 

Projekts paredz jaunas ambulatorā un dienas stacionāra ēkas celtniecību, kā arī esošās ēkas renovāciju.  

ERAF līdzfinansējums projektam ir Ls 773 705.  

3. Rezidentu apmācība 

Ar 01.09.2011. spēkā stājās Ministru kabineta 30.08. noteikumi Nr. 685 „Rezidentu sadales un rezidentūras 
finansēšanas noteikumi", kas paredz jaunu kārtību rezidentu apmācībā un finansēšanā. Rezidentu 
apmācības organizācija, atbilstoši studiju programmām, pilnībā tiek nodota ārstniecības iestāžu rokās. 

Izdots iekšējais normatīvais akts 28.10.2011. „Rezidentūras un finanšu plūsmas organizācijas kārtība VSIA 
„Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”” un šādi rīkojumi:  

o RPNC 28.10.2011. rīkojums nr. 01-05/130 „Par rezidentūras organizāciju valsts SIA „Rīgas 
psihiatrijas un narkoloģijas centrs”; 

o RPNC 28.10.2011. rīkojums nr. 01-05/131„Par rezidentūras finanšu līdzekļu sadali”; 

o RPNC 28.10.2011. rīkojums nr. 01-05/132 „Par apmācīttiesīgajiem ārstiem” ; 

o RPNC 08.11.2011. rīkojums nr. 01/05/135 „Par rezidentu darba laika organizāciju, 
uzskaites kārtību un dokumentāciju”. 

4. No jauna apstiprināti maksas pakalpojumu cenrāži 

o Ar 03.01.2011.spēkā Psihiatriskās palīdzības dienesta un Diagnostiskās un sociālās 
rehabilitācijas daļas maksas pakalpojumu cenrādis (valdes sēdes 28.12.2010. lēmums, 
RPNC 03.01.2011. rīkojums nr. 01-05/1). 

o Ar 03.01.2011. spēkā Dokumentu noformēšanas maksas pakalpojumu cenrādis (RPNC 
03.01.2011. rīkojums nr. 01-05/2). 

o Ar 01.04.2011. spēkā Narkoloģiskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis 
(valdes sēdes 28.03.2011. lēmums, RPNC 28.03.2011. rīkojums nr. 01-05/40). 

o Ar 05.12.2011. spēkā Psihiatriskās palīdzības dienesta un Diagnostiskās un sociālās 
rehabilitācijas daļas maksas pakalpojumu cenrādis (valdes sēdes 25.11.2011. lēmums, 
RPNC 05.12.2011. rīkojums nr. 01-045/144).  
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 5. IEKŠĒJĀ KONTROLE 

 

1. Pasākumi līdzekļu lietderīgai un ekonomiskai izmantošanai 

o Gultu skaita samazinājums Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārā no 75 gultām uz 55 
gultām (RPNC 01.02.2011. rīkojums nr. 01-05/18) 

o Tiesu psihiatrisko ekspertīžu darba optimizācija (valdes 28.03.2011. lēmums, RPNC 04.01.2011. 
rīkojums nr. 01-05/42): likvidēta Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionāra 17. nodaļas 1 tiesu 
psihiatrijas eksperta slodze uz 1 ekspertīžu psihologa slodze. 

o Precizēta mājas vizīšu pieteikumu pieņemšanas un veikšanas kārtība (RPNC 05.07.2011. rīkojums 
nr. 01-05/91). 

o Samazināts apmaksāto mobilo telefona limits valdes locekļiem (RPNC 22.07.2011. rīkojums nr. 01-
05/100). 

o Noteikta kārtība autotransporta izdevumu aprēķinam sakarā ar izsaukumiem uz tiesu (RPNC 
08.11.2011. rīkojums nr. 01-05/134). 

o Noteikta kārtība veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas organizēšanai, ja stacionēts ārvalsts 
pilsonis. Apstiprināta veidlapa: „Informācija par stacionētu ārvalstu pacientu” un „Vienošanās par 
veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu” forma (RPNC 09.08.2011. rīkojums nr. 01-05/105). 

o Izveidota pastāvīga komisija, lai nodrošinātu atbilstīgu līdzekļu izmantošanu un novērtētu līgumos 
paredzētās būvniecības un renovācijas darbu atbilstību un kvalitāti, veiktu esošo ēku un būvju kārtējo 
un ārkārtas apsekošanu renovācijas nepieciešamības noteikšanai un priekšlikumu sagatavošanai 
esošo ēku un būvju tehniskā stāvokļa uzlabošanai. (RPNC 22.02.2011. rīkojums Nr. 01-05/27) 

 

2. Darbības darba kvalitātes un sniegto ārstniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, kontrolei 
un ārstniecības rezultātu analīzei: 

 2.1. ar rīkojumiem izveidotas komisijas, darba grupas 

o Ambulatorās aprūpes centra darba grafiku ievērošanu un talonu aizpildīšanas kārtības ievērošanai 
(RPNC 19.01.2011. rīkojums nr. 01-05/10). 

o Par medikamentu uzglabāšanu Ambulatorās aprūpes nodaļā „Pārdaugava” (RPNC 20.01.2011. 
rīkojums nr. 01-05/13. 

o Tiesu psihiatrijas eksperta darba izvērtēšanai (RPNC 16.02.2011. rīkojums nr. 01-05/26). 

o Par neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešamajiem medikamentiem (RPNC 
23.02.2011. rīkojums nr. 01-05/28) 

o Pacienta N. stacionēšanas apstākļu noskaidrošanai (RPNC 11.04.2011. rīkojums nr. 01-05/46). 

o Par kompensējamo zāļu izlietojumu (RPNC 15.04.2011. rīkojums nr. 01-05/50 un RPNC 
15.04.2011. rīkojums nr. 01-05/51). Komisijas atsevišķu ārstu darba pārbaudei. 

o Komisija pacienta E.D. iesnieguma satura izmeklēšanai (RPNC 19.04.2011. rīkojums nr. 01-
05/54).  

o Komisija sociālo darbinieku sabiedrisko transportlīdzekļu izmantošanas izdevumu pamatotības 
pārbaudei un apmaksas dokumentācijas atbilstības pārbaudei (RPNC 20.04.2011. rīkojums nr. 01-
05/55). 

o Komija autovadītāju darba laika uzskaites un c ceļazīmju noformēšanas pārbaudei (RPNC 
03.05.2011. rīkojums Nr. 01-05/59). 

o Komisija sociālo darbinieku sniegto pakalpojumu pārbaudei (RPNC 30.05.2011. rīkojums nr. 01-
05/74). 
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o Pēkšņās inventarizācijas komisija (RPNC 15.06.2011. rīkojums nr. 01-05/80). 

o Komisija sakarā ar Veselības inspekcijas kontroles aktu nr. VIS/Am/Kz-4/2011 (RPNC 16.06.2011. 
rīkojums nr. 01-05/84). 

o Pastāvīga nozokomiālo infekciju kontroles komisija (RPNC 07.10.2011. rīkojums nr. 01-05/120). 

2.2. izdoti iekšējie normatīvie akti    

o  12.11.2011. „Grozījumi iekšējā normatīvajā aktā „Kārtība narkotisko vielu atkarības 
slimnieku uzņemšanai aizvietojošās ārstēšanas programmā un nodrošinot aizvietojošo 
ārstēšanu” (izdota 17.04.2007.) 

o 04.02.2011. „Kārtība, kāda ievērojama Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma 
ekspertīzes nodaļā medicīniskās pārbaudes laikā un informējot pārbaudāmās personas”. 

o 28.03.2011. „Grozījumi iekšējā normatīvajā aktā „Alkohola, narkotisko vielu un psihotropo 
vielu ietekmes pārbaudes kārtība jūrniekiem pirms nosūtīšanas reisā” (izdots 08.08.2007.). 

o 31.03.2011. „Ārējās videonovērošanas teritorijā Tvaika ielā 2, Rīgā, un videonovērošanā 
iegūto personas datu turpmākās apstrādes kārtība”. 

o 05.04.2011. „Dokumentu pārvaldības kārtība”. 

o 28.10.2011. „Rezidentūras un finanšu plūsmas organizācijas kārtība VSIA „Rīgas 
psihiatrijas un narkoloģijas centrs””. 

2.3. no jauna izstrādāti un apstiprināti ar Ministru kabineta noteikumiem paredzēti dokumenti   

Jauns Higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plāns (RPNC 07.10. 2011. rīkojums nr. 01-
05/119), ko paredz Ministru kabineta 11.07.2006. noteikumi Nr. 574 „Noteikumi par higiēniskā 
un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”. 

2.4. apstiprinātas iekšējās lietošanas medicīniskās un pieprasījumu veidlapas  

o Jaunas ANPREN Ķīmiski toksikoloģiskās laboratorijas veidlapas (RPNC 21.03.2011. rīkojums 
nr. 01-05/37) 

o Veidlapa „Iesniegums pakalpojuma veikšanai” (RPNC 06.04.2011 rīkojums nr. 01-05/43). 

o „Par informēto piekrišanu” (veidlapa pie iestāšanās stacionārā) - atbilstīgi Pacientu tiesību likuma 
nosacījumam par pacienta piekrišanu ārstniecībai un pacienta informēšanu (RPNC 27.05.2011. 
rīkojums nr. 01-05/71). 

o „Par saimniecības preču iegādes pieprasījuma veidlapas apstiprināšanu” (RPNC 30.05.2011. 
rīkojums nr. 01-05/72). 

o Psihiatra atzinums un narkologa atzinums fiziskām personām ieroča atļaujas saņemšanai (RPNC 
30.09.2011. rīkojums nr. 01-05/116). 

 

3. Pasākumi personas datu aizsardzībai 

o Apstiprināts ikgadējais Ierobežotas pieejamības informācijas saraksts (RPNC 11.02.2011. rīkojums 
nr. 01-05/24). 

o Par izziņu par personas datu esamību/neesamību pacientu datu bāzē (RPNC 03.03.2011. rīkojums 
Nr. 01-05/31) – noteikta izsniegšanas kārtība, apstiprināta veidlapa. 

o Izveidots Klientu reģistrs Ilgstošas sociālās aprūpes centrā „Vecpiebalga” (RPNC 23.03.2011. 
rīkojums nr. 01-05/38). 

o Rīkojums „Par pacienta personas datu aizsardzību” – paredz kārtību, kā pacients, iestājoties 
stacionārā, norāda personas, kurām ārstniecības iestāde stacionēšanas laikā tiesīga sniegt viņa 
personas datus (RPNC 30.05.2011. rīkojums nr. 01-05/73). 
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6. PERSONĀLS. PERSONĀLA ATTĪSTĪBA 

 
RPNC 31.12.2011. bija nodarbināti 878 darbinieki: 672 sievietes un 206 vīrieši.  
30 % RPNC strādājošo ir augstākā izglītība, tajā skaitā - 21 % augstākā medicīniskā izglītība.  
 
10. grafiks 

Izglītības līmeņi

Vidējā medicīniskā

 32%

Augstākā cita

 9%

Augstākā medicīniskā

 21%

Vidējā speciālā cita

 13%

Vidējā vispārējā un 

pamata

 25%

 

No visiem darbiniekiem RPNC pamatfunkciju:   

- psihiatriskās medicīniskās palīdzības veikšanai nodarbināti 69% darbinieku; 

- narkoloģiskās palīdzības sniegšanai – 12 % darbinieku; 

- ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas sniegšanai – 3 % darbinieku.  

 
 11. grafiks  

Darbinieku sadalījums pa nozarēm

Pārējie

3%

Psihiatriskās 

palīdzības dienests

69%

Ilgstošas sociālās 

aprūpes centrs 

"Vecpiebalga"

3%

Narkoloģiskās 

palīdzības dienests

12%

 

Šobrīd pirmspensijas vai pensijas vecumā ir 28 % ārstu un 19 % vidējā medicīniskā personāla. 
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12. grafiks 

Ārstu sadalījums pa vecuma grupām

45-59 gadi

 48%

30-44 gadi

 21%

līdz 30 gadiem

3%

60 un vairāk gadi 

28%

 

 

13. grafiks 

Medicīnas māsu sadalījums pa vecuma grupām

60 un vairāk gadi

19%

līdz 30 gadiem

3%

30-44 gadi

 27%

45-59 gadi

51%

 

2011. gadā darbā RPNC tika pieņemti 105 darbinieki, atlaisti 107 darbinieki. Personāla mainības analīze 
rāda, ka galvenais iemesls darba tiesisko attiecību izbeigšanai 2011. gadā ir darbinieka uzteikums. 
Visaugstākā kadru mainība ir bijusi jaunākajam medicīniskajam personālam (41 % no visiem atlaistajiem). 
 
14. grafiks 

Pieņemtie un atlaistie darbinieki

7

13

52

33

8

22

44

33

0

10
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Ārsti Vidējais med. personāls Jaunākais med.

personāls

Pārējie

Pieņemti Atlaisti
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Personāla kvalifikācijas celšana 

 

Ārstu klīniskās konferences, 2011. gads 

 
40 . tabula  

Nr.p.k.                    Tēma Referents Atbildīgais 

1.  Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumi Nr.1209 
"Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, 
invaliditātes un darbspēju zaudējuma 
noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību"  

VDEĀK 

ārste A. Ādmine 

 

dr. Ādmine 

2.  1) Seksuālās neirozes.  

2) Serdolect iespējamā pielietošana, indikācijas 

Seksopatologs I. Roja 

dr. R. Manuilovs 

dr. Roja 

dr. Arāja 

3.  Psihiatrija un māksla prof. B. Kupča B. Kupča 

4.  Demenču diferenciāldiagnoze rez. dr. Vrubļevska prof. Caune 

5.  Vēlīnā šizofrēnija prof. V. Kuzņecovs prof. Kuzņecovs 

6.  Atrofiska CNS saslimšana rez. dr. L. Štāne prof. Caune 

7.  Netradicionālās ārstēšanas metodes K. Krimane prof. Kupča 

8.  Efektīva autipsihotiska terapija prof. E. Rancāns prof. E. Rancāns 

9.  Organiski šizofrēnijai līdzīgi traucējumi. 
Pacientes X demonstrācija 

 

rez. dr. J. Iznovs 

 

prof. M. Caune 

10.  Informācija par pasaules psihiatru kongresu Vīnē prof. B. Kupča prof. B. Kupča 

11.  Metadona pētniecības projekta prezentācija narkologs dr. A. Stirna  dr. Stirna 

12.  Pacienta X demonstrācija dr. L. Štāne prof. Caune 

13.  Pacienta X demonstrācija dr. Lucēvica prof. Caune 

14.  Juridiskie jautājumi Juristi L. Arāja 

15.  Jauno psihiatru konference M. Rusaka prof. E. Rancāns 

16.  Konference Parīzē par demencēm prof. Kuzņecovs prof. Kuzņecovs 

17.  Pacienta X demonstrācija I. Zārde prof. Caune 

18.  Pacienta X demonstrācija I. Zārde prof. Caune 

19.  Maiņu darba ietekme prof. B. Kupča prof. B. Kupča 

20.  Pacienta X demonstrācija (anorexia) dr. Gorbačova prof. M. Caune 

21.  Literatūras apskats par anorexia nervosa I. Sestule I. Sestule 

22.  Kardioloģiskie preparāti psihisko slimību 
ārstēšanā 

A. Strēlnieks A. Strēlnieks 

23.  Pacientes X demonstrācija rez. J. Iznovs prof. M. Caune 

24.  Jaunākie psihotropie medikamenti prof. A. Skutelis dr. I. Ķiece 
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Medicīnas māsu tālākizglītības (pēcdiploma izglītības), kvalifikāciju uzturoši pasākumi 
 

41. tabula 

 

N. 

p.k 

 
Realizētājs 

 

Pasākuma veids 

 

2011.gada augustā 
studiju programmu 
pamatspecialitātēs  

 
pabeidza 

2011.gada septembrī 
studiju programmu 

apguvi 
pamatspecialitātēs  

 sāka 

1. Rīgas Stradiņa 
Universitātes 
pasniedzēji, 
Eiropas sociālais 
fonds 

Studiju programmas 
māszinībās 

Garīgās veselības aprūpes 
māsas pamatspecialitāte 

23 medicīnas māsas 

 

5 medicīnas māsas 

Ambulatorās aprūpes māsas 
pamatspecialitāte 

4 medicīnas māsas 2 medicīnas māsas 

Operāciju māsas 
pamatspecialitāte 

2 medicīnas māsas 

 

1 medicīnas māsa 

Ķirurģiskās aprūpes māsas 
pamatspecialitāte 

1 medicīnas māsa 

 

- 

2. Latvijas Valsts 
Universitātes 
pasniedzēji, 
Eiropas sociālais 
fonds 

Internās aprūpes māsa 7 medicīnas māsas 4 medicīnas māsas 

Bērnu aprūpes māsa 3 medicīnas māsas - 

Anestēzijas, intensīvās un 
neatliekamās aprūpes māsa 

1 medicīnas māsa 

 

1 medicīnas māsa 

 
 

Papildus izglītojošie pasākumi medicīnas māsām  
42 . tabula  

Nr. 
p.k. 

Pasākuma veids Tēmas Organizētājs/realizētājs/ Dalība 

1. Kvalifikāciju 
uzturošs, izglītojošs 
kurss 

Neatliekamā palīdzība vitālo 
funkciju atjaunošanai 

Atbilstošas kvalifikācijas 
speciālists 

 

34 medicīnas māsas 

(no tām 4 
narkoloģijas) 

3. Izglītojošs 
seminārs 

Ergonomika pacientu 
pārvietošanā 

Sertificēti ergoterapeiti 5 medicīnas māsas 

4. Seminārs  

Programma 
apstiprināta 
2009. 11.03. 
Medicīnas 
Profesionālās 
izglītības centrā 

Nozokomiālo infekciju 
profilakse – higiēniskā un 
pretepidēmiskā režīma 
noteikumu ievērošana 

Ārsts –epidemiologs 

E. Klemjato; 

Galvenā medicīnas 
māsa 

Infekciju kontroles māsa 

 

9 medicīnas māsas 

    5. Konference  

Latvijas Māsu 
asociācijas Garīgās 
veselības aprūpes 
māsu apvienība. 

Bērnu 
psihoneiroloģiskā 
slimnīca „Ainaži”  

Starptautiskā māsu diena  Bērnu psihoneiroloģiskā 
slimnīca - Ainaži -  

 

19 medicīnas māsas 
(no tām 
6 Narkoloģiskās 
palīdzības dienesta 
māsas) 
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Nr. 
p.k. 

Pasākuma veids Tēmas Organizētājs/realizētājs/ Dalība 

6. Ikgadēja izglītojoša 
informācija  

Epidemioloģiskā 

situācija Latvijā, pasaulē 

Ārsts - epidemiologs 

E. Klemjato 

9 medicīnas māsas 

7. Konference  

Latvijas Māsu 
asociācijas Garīgās 
veselības aprūpes 
māsu apvienība  

Izglītojošas tēmas psihiatrijā, 
narkoloģijā, pacientu aprūpē 

Garīgās veselības 
aprūpes māsu 
apvienība 

66 medicīnas māsas 

  8. Papildspecialitātes 
iegūšana 

Onkoloģijas aprūpes māsas  
papildspecialitāte 

Latvijas Universitāte 
P. Stradiņa medicīnas 
koledža 

Eiropas sociālais fonds 

1 medicīnas māsa 

 

  9. Pārkvalifikācijas 
programma 

Medicīnas darbinieku 
profesionālās darbības 
atjaunošana 

Latvijas Universitāte  

Rīgas Medicīnas 
koledža Eiropas 
sociālais fonds 

1 medicīnas māsa 

 

 

10. Tālākizglītība  

Vispārējo zināšanu 
un prasmju 
pilnveides 
programma 

Medicīnas informācijas 
meklēšana elektroniskajos 
resursos 

Rīgas Stradiņa 
universitāte 

Eiropas sociālais fonds 

2 darbinieki:  

medicīnas māsa, 
sociālais darbinieks 

 

11. Konference Diagnostiskās radioloģijas 
izmeklējumu veidi un pacientu 
sagatavošana 

Rīgas Austrumu 
Klīniskā universitātes 
slimnīca 

1 medicīnas māsa 

 

12. Konference Stress darba vietā Rīgas Austrumu 
klīniskā universitātes 
slimnīca 

1 medicīnas māsa 

 

13. Tālākizglītība  

Vispārējo zināšanu 
un prasmju 
pilnveides 
programma 

Veselības aprūpes un 
veicināšanas institūcijās 
iesaistītā personāla izglītošana 
pacientu tiesību aktuālajos 
jautājumos 

Latvijas Ārstu biedrība 

 

 

Eiropas sociālais fonds 

3 medicīnas māsas 

 

 

 

 

14. Tālākizglītība  

Vispārējo zināšanu 
un prasmju 
pilnveides 
programma 

Veselības aprūpes un 
veicināšanas institūcijās 
iesaistītā personāla un 
pacienta komunikācijas 
prasmju pilnveidošana 

Latvijas Ārstu biedrība 

 

Eiropas sociālais fonds 

4 medicīnas māsas 

 

 

15. Tālākizglītības 
kurss 

Fiziskās veselības aprūpe un 
veicināšana bērniem un 
pieaugušajiem māsas un ārsta 
palīga praksē 

Sporta medicīnas valsts 
aģentūra 

2 medicīnas māsas 

 

 

16. Tālākizglītība  

Profesionālo 
zināšanu un 
prasmju pilnveides 
programma 

Garīgā veselība un atkarīgo 
pacientu aprūpe 
multidisciplinārā komandā 

Latvijas Ārstu biedrība 

Eiropas sociālais fonds 

6 medicīnas māsa 
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Nr. 
p.k. 

Pasākuma veids Tēmas Organizētājs/realizētājs/ Dalība 

17. Tālākizglītība , 

Profesionālās 
pilnveides 
programma   

Infekciju kontroles metodes 
nodrošināšana pacientu 
aprūpē 

Latvijas universitāte 
P.Stradiņa medicīnas 
koledža 

Eiropas sociālais fonds 

1 medicīnas māsa 

 

 

 

18. Tālākizglītība , 

Vispārējo zināšanu 
un prasmju 
pilnveides 
programma 

Veselības aprūpē strādājošo 
apmācība padziļinātās 
vispārīgās IT prasmēs 

SIA Biznesa augstskola 
„Turība” 

Eiropas sociālais fonds 

6 medicīnas māsas 

 

19. Konference Māsas loma anestēzijas 
nodrošināšanā intensīvajā un 
neatliekamajā aprūpē 

Rīgas Austrumu 
Klīniskā universitātes 
slimnīca 

1 medicīnas māsa 

 

20. Konference Artrīti bērniem Latvijas Pediatru 
asociācija 

1 medicīnas māsa 

 

21. Konference 

 

Līdzatkarības attīstība un 
izpausmes. Palīdzība ar 
līdzatkarību sirgstošiem 
cilvēkiem  

VSIA „Ģintermuiža” 

 

1 medicīnas māsa 

 

22. Konference Māsas un māsas palīga darba 
specifika sniedzot atbalstu un 
aprūpi garīgi slimam 
pacientam sāpju gadījumā 

VSIA „Ģintermuiža” 1 medicīnas māsa 

 

23. Tālākizglītības 
kurss 

Mūsdienu aktualitātes klientu / 
pacientu izglītošanā par 
HIV/AIDS un vīrusa hepatītu 
A,B un C 

Diagnostikas centrs  

 

13 medicīnas māsas 

 

24. Izglītojošs 
seminārs 

Roku higiēna  

Intrahospitālo infekciju kontrole 
ārstniecības iestādē 

Dezinfekcijas un sterilizācijas 
plāns ārstniecības iestādē 

SIA „Chemi Pharm 
Group” 

1 medicīnas māsa 

 

25. Informatīvs 
pasākums 

Medicīnas Karjeras diena Latvijas Ārstu biedrība 

Latvijas Māsu 
asociācijā 

2 medicīnas māsas 

 

26. Konference Tēmas dažādākas saistītas ar 
jaundzimušo barošanu, aprūpi. 

Latvijas Māsu 
asociācijas 
Neonatoloģijas māsu 
apvienības valde 

1 medicīnas māsa 

 

27. Konference Pasaules Veselības Diena  

Pacientu drošība, ar veselības 
aprūpi saistītas infekcijas, 
mikroorganismu rezistence: 
jauni izaicinājumi Latvijai un 
Eiropai 

PVO Eiropas 
Reģionālais birojs, LR 
Veselības ministrija, 
Rīgas Stradiņa 
universitāte, Latvijas 
Ārstu biedrība, Pacientu 
Ombuds 

4 medicīnas māsas 
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Nr. 
p.k. 

Pasākuma veids Tēmas Organizētājs/realizētājs/ Dalība 

28. Konference Tēmas dažādākas saistītas ar 
bērnu veselību un aprūpi 

Latvijas Māsu 
asociācijas Bērnu 
aprūpes māsu 
apvienības valde 

1 medicīnas māsa 

 

29. Izglītojošs 
seminārs 

Inkontinences pacientu aprūpe SIA “Bella Rīga” 13 .medicīnas māsas 

 

30.. Konference Psihiskā veselība kā 
somatiskās veselības 
profilakse 

Latvijas Ārstu biedrība 

 

2 medicīnas māsas 

 

31. Konference Tēmas saistītas ar aprūpi 
neonatoloģijā 

Latvijas Neonatologu 
asociācija 

Latvijas Māsu 
asociācijas 
Neonatoloģijas māsu 
apvienības valde 

1 medicīnas māsa 

 

 

 

 32. Pirmā 

Konference - 
Tiešsaiste 

Pacientu aprūpe – pieejamība, 
iespējas, ieguvumi Rīga – 
Daugavpils 

Latvijas Māsu 
asociācijā 

1 medicīnas māsa 

 

33. Konference Vai mēs varam uzvarēt 
pneimoniju? 

Rīgas Stradiņa 
universitātes 
Tālākizglītības fakultāte 

8 medicīnas māsas 

 

34. Izglītojošs 
seminārs 

Personības psiholoģija un 
profesionālā saskarsme 

Diagnostikas centrs  1 medicīnas māsa 

 

35. Apmācību kurss Atšķirīgs klients daudzveidīgā 
Latvijā II 

Latvijas Cilvēktiesību 
centrs 

1 darbinieks 

Sociālais darbinieks 

36. Konference Tēmas dažādākas saistītas ar 
bērnu un jaundzimušo aprūpi 

Latvijas Māsu 
asociācijas 

Bērnu aprūpes māsu 
apvienības un 
Neonatoloģijas māsu 
apvienības valde  

1 medicīnas māsa 

 

 

 

37. Konference Tēmas saistītas  jaundzimušo 
aprūpi 

Latvijas Māsu 
asociācijas 
Neonatoloģijas māsu 
apvienība 

1 medicīnas māsa 

 

 

38. Apmācību kurss Profesionālā saskarsme 
pacientu aprūpē 

Diagnostikas centrs  2 medicīnas māsas 

Ergoterapeite 

39. Apmācību kurss Nedziedināmi slimo pacientu 
un piederīgo psiholoģiskās 
problēmas, aprūpe un 
saskarsme 

Diagnostikas centrs  

 

1 medicīnas māsa 

 

40. Konference  Bērnu aprūpes attīstība māsu 
praksē Baltijā 

Latvijas Māsu 
asociācijas, Bērnu 
aprūpes māsu un 
Neonatoloģijas māsu 
apvienība 

1 medicīnas māsa 
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Nr. 
p.k. 

Pasākuma veids Tēmas Organizētājs/realizētājs/ Dalība 

41. Izglītojošs 
seminārs 

Integrēta veselības un sociālā 
aprūpe mājās  

Latvijas māsu un māsu 
palīgu profesionālo 
organizāciju  savienība. 
Latvijas “Aprūpe mājās” 
asociācija 

1 medicīnas māsa 

 

 

42. Apmācību kurss Intensīvās terapijas pacientu 
aprūpe 

Diagnostikas centrs 

Vad. E. Bakša 

1 medicīnas māsa 

 

 

43. Konference Tēmas dažādākas: peritoneālā 
dialīze, katetru aprūpe, 
medikamentozā aprūpe pēc 
nieru transplantācijas 

  

Latvijas Māsu 
asociācijas Anestēzijas, 
intensīvās un 
neatliekamās aprūpes 
māsu apvienība 

1 medicīnas māsa 

 

44. Apmācību kurss Nozokomiālo infekciju  
attīstības veicinošie faktori 

Latvijas infektoloģijas 
centrs 

1 medicīnas māsa 

 

 

45. Apmācību kurss Māsas un māsas palīga 
profesijas identitāte 

VSIA „Ģintermuiža” 1 medicīnas māsa 

 

46. Tālākizglītības 
kurss 

Pulmonoloģija VSIA „Rīgas Austrumu 
klīniskā universitātes 
slimnīca” 

1 medicīnas māsa 

 

47. Apmācību kurss Bronhiālā astma, citas 
biežākās augšējo elpceļu 
saslimšanas bērnu vecumā 

 

Ēdināšanas organizēšana 
izglītības iestādēs 

Rīgas Domes Izglītības, 
kultūras un sporta 
departaments 

1 medicīnas māsa 

 

 

1 medicīnas māsa 

 

48. Izglītojošs 
seminārs 

Psihofarmakoterapijas 
aktuālākās blaknes pacientu 
garīgās  

veselības aprūpē.” 

 

Semināra programmas mērķis: 
Pilnveidot medicīnas māsu 
zināšanas un sniegt kvalitatīvu 
aprūpi  centra pacientiem. 

RPNC 167 medicīnas māsas 

( psihiatrijas un 
narkoloģijas) 
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7. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA  

 

Turpinājās 1996. gadā aizsāktais divpusējas sadarbības projekts ar Vācijas Oberfrankenas zemes 
Baireitas pilsētas psihiatrisko klīniku garīgās veselības aprūpes profesionāļu apmācībai. Projekta mērķis: 
veicināt RPNC garīgās veselības aprūpes profesionāļu (ārstu, māsu, psihologu, sociālo darbinieku, 
ergoterapeitu, aprūpes organizētāju, rezidentu u.c.) apmācību gan Latvijā (ikgadēji lekciju cikli ar 
vieslektoru uzstāšanos), gan Vācijā.  

Kopumā Baireitas klīnikā apmācībā piedalījušies vairāk nekā 70 garīgās veselības aprūpes profesionāļu no 
Latvijas. 2011. gadā apmaiņas vizīšu apjoms sašaurinājās līdz šauri zinātniskam līmenim Rīgas Stradiņa 
universitātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedras ietvaros. Vērtējot rezultātus, būtu vēlams sadarbību 
turpināt un iespējami paplašināt. Šāda sadarbība ļauj sekot jaunākajām tendencēm garīgās veselības 
aprūpes organizēšanā un pacientu ārstēšanā pasaulē, klīnikas darba organizēšanā un zinātniski 
pamatotas labas prakses pielietošanā garīgās veselības aprūpē. Sadarbību ierobežo pietiekošu vācu 
valodas zināšanu trūkums apmācības mērķauditorijas vidū.    

 

Turpinājās 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.).  

Projekta mērķis ir HIV/AIDS epidēmijas apturēšana un mazināšana intravenozo narkotiku lietotāju vidū un 
ieslodzījumu vietās, paplašinot opioīdu aizvietojošās terapijas pieejamību. Projekta ietvaros izveidoti 10 
aizvietojošās terapijas kabineti visos Latvijas reģionos: Jelgavā, Liepājā, Ventspilī, Jūrmalā, Daugavpilī, 
Olainē un Salaspilī un citur, kā arī apmācīti speciālisti darbam šajos kabinetos. Projekta realizācijas laikā 
panāktas un veiktas atbilstošas izmaiņas saistītajā likumdošanā. Projekta rezultātu apkopošana turpinājās 
arī 2011. gadā, izveidotās struktūras un pakalpojumu tīkls turpina darboties. 

 

2011. gadā tika sagatavots projekta pieteikums dalībai mobilitātes projektā saistībā ar ilgtermiņa psihiatrijas 
pacientu alternatīvām aprūpēs formām ar ES valstu piedalīšanos. Mobilitātes projekta pieteikums Latvijas 
Leonardo Aģentūrā tika iesniegts 2011. gada februārī, tomēr netika akceptēts. Projekta aktivitātēm tiek 
sekots līdzi neklātienē. 

 

2011. gada sākumā RPNC iesaistījās ES kopīgas veselības programmas par Alcheimera slimību (EU 
Health Programme for a Joint Action on Alzheimer disease) darbībā. Oficiālais projekta sākums 2011. gada 
1. aprīlī. Kopumā paredzētas trīs tikšanās ar projekta partneriem. Projekta ilgums 24 mēneši. Projektu 
finansē ES, RPNC piedalās kā asociētais partneris. Projekta paredzētas sekojošas aktivitātes: 

1. epidemioloģisko datu apkopošana. 

2. agrīnās diagnostikas uzlabošana. 

3. ārpusstacionāra aprūpes uzlabošana. 

4. uzlabojumi pacientu tiesību un rīcībspējas jomā. 
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8. INVESTĪCIJU PROGRAMMAS APGUVE 

 

RPNC investīciju finanšu apjomi 
43. tabula 

Nr. p.k.  

Rādītāji 

Izpilde Plāns Izpilde Plāns 

2010 2011 2011 2012 

1 Attīstības projekta izdevumi kopā 72 517 2 651 878 454 410 1 787 646 

1.1. RPNC stacionāra Tvaika ielā 2 
infrastruktūras attīstība 

59 014 2 221 828 93 873 640 000 

1.2. Ambulatorā centra Ļermontova ielā 1 
izveide 

13 503 410 050 357 489 1 127 646 

1.3. Projekta sadārdzinājuma risks 0 20 000 3 048 20 000 

2. Ambulatorā centra Rīgā, Veldres ielā 1a 
otrās kārtas rekonstrukcija 

 0 500 000  469 712 329 400 

3. Projektu finanšu līdzekļu avoti       

3.1. ERAF līdzekļi 10 500 1 688 229 198 205 1 527 489 

3.2. Valsts galvotais aizdevums 62 017 963 649 216 149 220 000 

3.2. RPNC finansējums  0 500 000 509 768 369 557 

 

 

NĀKOTNES PERSPEKTĪVAS UN PRIEKŠLIKUMI ZAUDĒJUMU SEGŠANAI 

 

Nākotnes perspektīvas 

 
           RPNC turpinās savu funkciju izpildi un nodrošinās apsaimniekošanā esošās infrastruktūras 
attīstību faktiski pieejamā finansējuma ietvaros. Tādējādi, lai nodrošinātu līdzekļu lietderīgu un 
likumīgu izmantošanu, RPNC turpinās realizēt sabalansētā budžeta principu, infrastruktūras 
attīstībai novirzot RPNC Attīstības projekta aktualizētajā Biznesa plānā paredzētos līdzekļus. 
Ņemot vērā RPNC iepriekšējo gadu darbības rādītājus un esošo ekonomisko situāciju valstī, 
paredzams, ka tuvākajā perspektīvā RPNC apkalpošanas teritorijā nesamazināsies nepieciešamās 
psihiatriskās un narkoloģiskās palīdzības apjomi. Tādējādi, lai nodrošinātu vispusīgu un pēctecīgu 
garīgās veselības aprūpi un narkoloģisko palīdzību apkalpošanas teritorijā, RPNC attīstīs visus 
iespējamos ārstniecības veidus: 

 ambulatoro palīdzību;  

 dienas stacionārus psihiatrijā, narkoloģijā un narkomānu rehabilitācijā; 

 ārstēšanu stacionārā;  

 medicīnisko un sociālo rehabilitāciju; ekspertīžu veikšanu. 
Vienlaikus, RPNC turpinās veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu gultu fonda izvietošanu 
atbilstoši Eiropas Savienības prasībām stacionārās palīdzības iestādēm. Šī mērķa ietvaros RPNC 
plāno veikt šādu minimālo darbu apjomu: 
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1. Izbūvēt jaunu vienotu psihiatrijas un narkoloģijas dienestu uzņemšanas nodaļu ar 
mūsdienu prasībām atbilstoši aprīkotu narkoloģisko un toksikoloģisko laboratoriju 
Rīgā, Tvaika ielā 2; 

2. Veikt infrastruktūras – ēku un komunikāciju Rīgā, Tvaika ielā 2 renovāciju un 
rekonstrukciju; 

3. Attīstīt ambulatorās palīdzības centrus Rīgā, Ļermontova ielā 1 un Veldres ielā 1a. 
Visas minētās aktivitātes veicinās pieprasījumu pēc RPNC sniegtajiem pakalpojumiem arī turpmāk, 
nodrošinot RPNC finansiālo stabilitāti. 
 
Priekšlikumi zaudējumu segšanai 
 
         Pārskata perioda zaudējumi nav radušies RPNC saimnieciskās vai finansiālās darbības 
rezultātā, bet uzraugošo iestāžu ārkārtas lēmumu ietekmē banku darbības regulēšanas jomā. 
Tādējādi RPNC zaudējumu segšanas kārtība tuvākajā perspektīvā būs atkarīga no AS „Latvijas 
krājbanka” uzsāktā bankrota procesa administratora un tiesas lēmumiem. 
Ņemot vērā faktu, ka RPNC saimnieciskās darbības budžets tiks sabalansēts, zaudējumu summa 
nākotnē būtiski neietekmēs RPNC faktisko finansiālo stāvokli. Vienlaikus gadījumā, ja AS „Latvijas 
Krājbanka” uzsāktā bankrota procesa ietvaros RPNC, kā bankas kreditoram neizdosies atgūt 
zaudējumos norakstītos līdzekļus, RPNC aktualizēs Attīstības projekta Biznesa plānu, paredzot 
iepriekš plānoto kapitālieguldījumu daļēju samazināšanu. 

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

 

 

 

 

 
 Valdes priekšsēdētājs       Jānis Buģins 
 
 
 
 Valdes locekle        Irina Starkova 
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F I N A N Š U  P Ā R S K A T S  
  

 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2011.gadu 

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes) 
 

44. tabula 

Nr. RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS 
PIEZĪMES 
NUMURS 

2011. 

LVL 

2010. 

LVL 

1 Neto apgrozījums 1 7 007 565 6 421 764 

2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2 (6 628 658) (6 408 195) 

3 Bruto peļņa vai zaudējumi  378 907 13 569 

4 Administrācijas izmaksas 3 (416 978) (281 279) 

5 
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības 
ieņēmumi 

4 486 582 28 240 

6 
Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības 
izmaksas 

5 (80 513) (961) 

7 
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi 
ieņēmumi 

6 166 489 280 054 

8 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 7 - (1 210) 

9 
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas 
posteņiem un nodokļiem 

 534 487 38 413 

10 Ārkārtas izdevumi 8 (2 635 198)  

11 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem  (2 100 711) 38 413 

12 Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis 24 (7 835) (14 286) 

13 Pārējie nodokļi 9 (14 253) (11 757) 

14 Pārskata gada peļņa vai zaudējumi  
 

(2 122 799) 

 

12 370 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs:                              Jānis Buģins 

 

Valdes locekle:                                        Irina Starkova 
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F I N A N Š U  P Ā R S K A T S  

  F I N A N Š U  P Ā R S K A T S  

 

Bilance 2011.gada 31.decembrī 

45. tabula 

Aktīvs Piezīme 
 

31.12.2011. 
LVL 

 
31.12.2010. 

LVL 

Nemateriālie ieguldījumi    

        Koncesijas,patenti,licences,preču zīmes un   
tamlīdzīgas tiesības 

10 
12 894 29 028 

         Nemateriālie ieguldījumi kopā  12 894 29 028 

 Pamatlīdzekļi    

Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie 
stādījumi. 

 
9 010 839 9 166 908 

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.  366 955 359 027 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto 
celtniecības objektu izmaksas 

 
1 112 479 373 631 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem  306 183 28 892 

                                                               
        Pamatlīdzekļi kopā 

 
11 

 
10 796 456 

 
9 928 458 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā  10 809 350 9 957 486 

 Apgrozāmie līdzekļi    

 Krājumi    

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.  204 929 164 119 

Avansa maksājumi par precēm.  - 34 

Krājumi kopā 12 204 929 164 153 

 Debitori     

Pircēju un pasūtītāju parādi 13 125 389 190 924 

Radniecīgo sabiedrību parādi  13 635 662 

Citi debitori 14 15 019 18 446 

Nākamo periodu izmaksas 15 11 135         7 970 

Uzkrātie ieņēmumi 14 53 937 - 

       Debitori kopā  206 115 218 002 

       
       Īstermiņa finanšu ieguldījumi 

 
  

       Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos  - 679 558 

       Depozītu noguldījumi  2 530 094 5 529 443 

      Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā 16 2 530 094 6 209 001 

       Nauda 17 1 893 649 1 297 812 

Apgrozāmie līdzekļi kopā  4 834 787 7 888 968 

Aktīvu kopsumma  15 644 137   17 846 454 

Valdes priekšsēdētājs:                                Jānis Buģins 

 
Valdes locekle:                                             Irina Starkova 
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F I N A N Š U  P Ā R S K A T S  

 
 

                                                       Bilance 2011.gada 31.decembrī 
46.tabula 

Pasīvs Piezīme 
31.12.2011. 

LVL 
31.12.2010. 

LVL 

 Pašu kapitāls    

 Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls). 18 3 115 098 3 115 098 
 Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 19 6 544 533 7 017 240 
 Rezerves: 20 133 422 133 422 

d) pārējās rezerves  133 422 133 422 
 Nesadalītā peļņa: 21   

a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa  25 001 12 631 
b) pārskata gada nesadalītā peļņa  (2 122 799) 12 370 

Pašu kapitāls kopā  7 695 255 10 290 761 

Uzkrājumi    
Citi uzkrājumi  82 017 71 083 

Uzkrājumi kopā  82 017 71 083 

Kreditori    
Ilgtermiņa kreditori    
Aizņēmumi no kredītiestādēm 22 5 529 651 5 529 651 
Nākamo periodu ieņēmumi 23 1 268 596 815 652 
Atliktā nodokļa saistības 24 451 027 443 779 

Ilgtermiņa kreditori kopā  7 249 274 6 789 082 

 Īstermiņa kreditori    
 No pircējiem saņemtie avansi. 25 - 7 202 
 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 26 170 031 126 581 
 Parādi radniecīgajām sabiedrībām 26 666 987 

        Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas      
        obligātās   iemaksas 

27 39 767 64 082 

        Pārējie kreditori 28 275 565 220 103 
        Nākamo periodu ieņēmumi 23 1 818 254 660 

Uzkrātās saistības 29 129 744 21 913 

Īstermiņa kreditori kopā  617 591 695 528 

Kreditori kopā  7 866 865 7 484 610 

Pasīvu kopsumma  15 644 137 17 846 454 

 
 

Valdes priekšsēdētājs:                                Jānis Buģins 

 
Valdes locekle:                                           Irina Starkova    
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F I N A N Š U  P Ā R S K A T S  

 
Naudas plūsmas pārskats 

 ( sagatavots, izmantojot tiešo metodi) 

47.tabula     

Mainīgā izdevumu un ieņēmumu posteņa nosaukums Piezīme 2011. 2010. 

 
A. Pamatdarbības naudas  plūsma  

   
(1 762 498) 

 
(28 296) 

1. Ieņēmumi no preču un pakalpojumu pārdošanas    
7 055 292 

 
5 698 665 

2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem 
pamatdarbības izdevumiem 

  
(6 922 079) 

 
(5 973 771) 

3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai 
izdevumi 

  
(1 895 711) 

 
246 810 

 
B.Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 

   
2 262 702 

 
152 306 

1.Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde   
(849 199) 

 
(146 545) 

2.Saņemtie procenti  112 552 280 054 

3.Finanšu ieguldījumi (depozīti un vērtspapīri)  2 999 349 18 797 

 
C. Finansēšanas darbības naudas plūsma 

   
95 633 

 
990 161 

1.Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam  - (14 356) 

2.Samaksātie procenti  (102 652) (65 804) 

3. ERAF līdzfinansējums  198 285 431 381 

4. Valsts SIA RPNC līdzfinansējums ES projektam  - 638 940 

Naudas līdzekļu plūsma kopā ( A+B+C)    
595 837 

 
1 114 171 

Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā    
1 297 812 

 
183 641 

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās  
17 

 
1 893 649 

 
1 297 812 

2011.gada pārskatā ir veiktas izmaiņas posteņu klasifikācijā salīdzinājumā ar 2010. gadu attiecībā uz 
īstermiņa finanšu ieguldījumiem (naudas depozītiem). Pārskatā naudas līdzekļu plūsma depozītu 
ieguldījumos atspoguļota neto vērtībā.  2009.gada 31.decembrī depozītu noguldījumu un vērtspapīru 
kopsumma  LVL 6 325 905, 2010.gada 31.decembrī - LVL 6 209 001. 
Pārklasifikācijai nav ietekmes uz 2010. un  2011.gada finanšu rezultātu.                                 

Valdes priekšsēdētājs:                               Jānis Buģins 

 
Valdes locekle                                            Irina Starkova 
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                                                      F I  

F I N A N Š U  P Ā R S K A T S  

N A N Š U  P Ā R S K A T S  
F IPašu kapitāla izmaiņu pārskats (LVL) 

 
48.tabula 

    
Pamat-
kapitāls 

Ilgtermiņa 
pārvērtē-

šanas 
rezerve 

Pārējās 
rezerves 

Nesadalītā 
peļņa vai 
nesegtie 

zaudējumi 
Kopā 
LVL 

Par iepriekšējo 
gadu Atlikums 2009.12.31. 3 115 098 7 017 240 133 422 12 631 10 278 391 

2009.gada nesadalītā peļņa    9 701 9 701 

 
2009.gada peļņas pārvietošana uz 
iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu      (9 701)  (9 701) 

Pārskata gada peļņa    12 370 12 370 

Atlikums        
Pārskata gadā 2010.12.31. 3 115 098 7 017 240 133 422 25 001 10 290 761 

2010.gada nesadalītā peļņa       12 370 12 370 

 
2010.gada peļņas pārvietošana uz 
iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu       (12 370) (12 370) 

Korekcija atliktā nodokļa saistībām    (468 790)      (468 790) 

 
Pārvērtēto ilgtermiņa ieguldījumu 
izslēgšana   (3 917)     (3 917) 

Pārskata gada zaudējumi       (2 122 799) (2 122 799) 

Atlikums 2011.12.31. 3 115 098 6 544 533 133 422 (2 097 798) 7 695 255 

 
 

 

 

Valdes priekšsēdētājs:                                 Jānis Buģins 

 
Valdes locekle                                              Irina Starkova 
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FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS 

 

1 .  GRĀMATVEDĪBAS POLITIKA 

 
Pārskata sagatavošanas pamats 
Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un 
“Gada pārskatu likumu”. Gada pārskata sastādīšanā piemēroti Latvijas Republikas Ministru 
kabineta noteikumi Nr.488  "Gada pārskata likuma piemērošanas noteikumi" un Latvijas 
Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.481 "Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu 
kapitāla izmaiņu pārskata saturu un  sagatavošanas kārtību". 
Latvijas grāmatvedības standarti gada pārskata sastādīšanā piemēroti kā labākās prakses 
apraksti. 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins 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 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim. 

Pielietotie grāmatvedības principi 

 
Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 

1) pieņemts, 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 iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa, 

          b) ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā 
vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un dienu, 
kad gada pārskatu paraksta vadība; 

          c) aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas 
neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem; 

4) peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas 
neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas 
saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos; 

5) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi; 
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6) katra pārskata gada sākuma bilance saskan ar iepriekšējā gada slēguma bilanci; 

7) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu 
pieņemšanu. Nav norādīti  maznozīmīgi posteņi, kuri būtiski nemaina gada pārskatu, bet padara to 
pārāk detalizētu. Šajā gadījumā bilancē, peļņas vai zaudējumu aprēķinā, naudas plūsmas pārskatā 
un pašu kapitāla izmaiņu pārskatā norādīti apvienoti posteņi, bet to detalizējums sniegts pielikumā;  

8) uzņēmuma saimnieciskie darījumi iegrāmatoti un atspoguļoti gada pārskatā, ņemot vērā to 
ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu. 

Atkāpes no grāmatvedības principiem paskaidrotas pielikumā, norādot, kā tās ietekmē sabiedrības 
līdzekļus un saistības, finansiālo stāvokli un finanšu rezultātus. 

Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums 
 
Neto apgrozījums ir gada laikā realizēto pakalpojumu vērtības kopsumma bez piešķirtajām 
atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa. 
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti tad, kad tie tiek sniegti. 
Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi: 
a) ieņēmumi no īres – to rašanās brīdī; 
b) ieņēmumi no soda un kavējuma naudām – saņemšanas brīdī. 
 
Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana 
 
Šajā finanšu pārskatā  atspoguļotie 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 posteņi pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa 
pārskata perioda pēdējā dienā. 
 
49.tabula 

Valūta 31.12.2011. 31.12.2010. 

USD                   0.544 LVL 0.535      LVL 

EUR                   0.702804 LVL 0.702804 LVL 

 
Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda 
peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 
 
 

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS 
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Nemateriālie ieguldījumi un   pamatlīdzekļi 
 
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes  vērtībā, kurai pieskaitītas visas 
izmaksas, kas tieši attiecas uz ilgtermiņa ieguldījumu iegādi, atskaitot uzkrāto nolietojumu un 
uzkrāto vērtības samazinājumu. Iegādāto datorprogrammu licenču iegādes vērtība iekļauj licenču 
iegādes izmaksas un izmaksas, kas radušās, ieviešot tās lietošanā. 
 
Pamatlīdzekļu kārtējā remonta un uzturēšanas izmaksas, kā arī datorprogrammu uzturēšanas 
izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās. 
F I N A N Š U  P Ā R S K A T S  
Nolietojumu vērtības samazinājumu  aprēķina atbilstoši to paredzamajam lietderīgās lietošanas 
laikam, sākotnējo vērtību sistemātiski sadalot pa periodiem, atzīst pārskata perioda izdevumos un 
uzskaita kā uzkrāto nolietojumu. Par nolietojuma uzskaites kārtību ir  vadītāja apstiprināts 
nolikums.  
 
Pamatlīdzekļus pārvērtējot, noraksta uzkrāto nolietojumu. Pārvērtēšanas rezultātā vērtības 
palielinājums tiek uzrādīts Ilgtermiņu ieguldījumu pārvērtēšanas rezervē. Ja konstatēts vērtības 
samazinājums, tad to vispirms attiecina uz pārvērtēšanas rezervēm, kuras samazina tikai par 
konkrēta ilgtermiņa aktīva pārvērtēšanas rezerves samazinājuma vērtību. 
 
Pārvērtētam pamatlīdzeklim nolietojumu sāk rēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc 
pārvērtēšanas. 
 
Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Pamatlīdzekļiem nolietojumu un nemateriālajiem 
ieguldījumiem vērtības samazinājumu aprēķina atbilstoši to paredzamajam lietderīgās lietošanas 
laikam, sākotnējo vērtību sistemātiski sadalot pa periodiem, atzīst pārskata perioda izdevumos un 
uzskaita kā uzkrāto nolietojumu, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes:  
 

 % gadā 

Nemateriālie ieguldījumi, datorprogrammas 20 

Ēkas, būves, inženierbūves 1 - 6.67 

Transporta līdzekļi 10 

Datortehnika, sakaru, biroja, saimniecības un pārējie 
pamatlīdzekļi 

10 - 33.33 

 
Pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem ieguldījumiem, kurus iegādājas saskaņā ar līzinga 
nosacījumiem, nolietojumu rēķina pēc tādiem pašiem noteikumiem, kādi piemērojami pārējiem 
īpašumā esošiem tās pašas grupas aktīviem. 
 
Ja ilgtermiņa ieguldījumi tiek likvidēti vai atsavināti, tos izslēdz no uzskaites, atzīstot izdevumus 
ilgtermiņa ieguldījuma uzskaites atlikušajā vērtībā. 
Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta perioda laikā par aizņēmumu 
izmaksām un citām tiešajām izmaksām, kas radušās, finansējot attiecīgo objektu laika periodā, kas  

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS 
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nepieciešams, lai sagatavotu jaunizveidoto objektu tā paredzētajai lietošanai. Nepabeigtai 
celtniecībai nolietojums netiek aprēķināts, kamēr attiecīgie aktīvi nav pabeigti un nodoti 
ekspluatācijā. 
FINANŠU PĀRSKATA PIELI 
Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi 
 
Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas vai norakstīšanas termiņi 
iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. I N A N Š U  P Ā R S K A T S 
Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā uzrādītas īstermiņa posteņos. 

Finanšu līzings 

 

Gadījumos, kad pamatlīdzekļi iegūti uz finanšu līzinga nosacījumiem un ir pārņemti ar tiem saistītie 
riski un atdeve, šie pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti tādā vērtībā, par kādu tos varētu iegādāties ar 
tūlītēju samaksu. Līzinga procentu maksājumi un tiem pielīdzinātie maksājumi tiek iekļauti peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā tajā periodā, kurā tie ir radušies. 

Aizņēmuma izmaksu un citu izmaksu kapitalizācija 

Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta par pamatlīdzekļu izveidošanai 
izmantoto aizņēmumu procentiem un citām tiešajām izmaksām, kas radušās attiecībā ar attiecīgo 
objektu līdz jaunizveidotā objekta nodošanai ekspluatācijā. Attiecīgā pamatlīdzekļa sākotnējā 
vērtība netiek palielināta par pamatlīdzekļu izveidošanai izmantoto aizņēmumu 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, ņemot vērā katra debitora varbūtējo maksātspēju. 

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS 
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Uzņēmumu ienākuma nodoklis, atliktā nodokļa aktīvi vai saistības 
 
Par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis ir aprēķināts ievērojot likuma "Par uzņēmumu 
ienākuma nodokli" prasības, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu, un piemērojot likumā 
noteikto 15% nodokļa likmi. Atliktais nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar saistību metodi attiecībā 
uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām 
nodokļu aprēķinu mērķiem. Pagaidu atšķirības galvenokārt rodas, izmantojot atšķirīgas 
pamatlīdzekļu nolietojuma likmes un no nodokļu zaudējumiem, kas pārnesami uz nākošajiem 
taksācijas gadiem. Gadījumos, kad kopējais uzkrātā nodokļa aprēķina rezultāts būtu 
atspoguļojams bilances aktīvā, to iekļauj gada pārskatā tikai tad, kad tā atgūšana ir droši 
sagaidāma.  
 

Uzkrājumi 
 
Uzkrājumi tiek atzīti, ja Sabiedrībai ir pagātnes notikumu rezultātā radies pašreizējs juridisks vai 
prakses radīts pienākums, pastāv liela varbūtība, ka pienākuma nokārtošanai būs nepieciešama 
saimniecisko labumu aizplūšana un summu var ticami aplēst.  Sabiedrība veido uzkrājumus 
saistībām par darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem un atbilstošajām sociālās apdrošināšanas 
iemaksām.  
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem, kuri aprēķināti saskaņā ar neizmantoto atvaļinājuma 
dienu skaitu uz pārskata gada 31. decembri un dienas vidējo darba algu pārskata gada pēdējos 
sešos mēnešos. 
 
Saistītās puses 
 
Puse tiek uzskatīta par saistīta ar sabiedrību, ja: 
a) Puse tieši vai netieši ar vienu vai vairākiem starpniekiem:  
- kontrolē, tiek kontrolēta vai atrodas kopīgā kontrolē ar sabiedrību (tai skaitā mātes 
uzņēmumu, meitas uzņēmumu un citiem koncerna meitas uzņēmumiem); 
- pusei ir līdzdalība sabiedrībā, kas ļauj tai īstenot būtisku ietekmi sabiedrībā; 
- pusei ir kopīga kontrole pār sabiedrību; 
b) Puse ir sabiedrības asociētais uzņēmums vai radniecīga sabiedrība. 
 
Salīdzinošā informācija 
 
2010. gada salīdzinošajiem rādītājiem nepieciešamības gadījumā mainīta atsevišķu posteņu 
klasifikācija, lai tā atbilst 2011. gada izmantotajai posteņu klasifikācijai. 
 
Notikumi pēc pārskata gada beigām 
 
Finanšu pārskatos tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu 
informāciju par sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie 
notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu 
pārskatu pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski.. 
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Nauda un naudas ekvivalenti 
 
Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo 
bankas kontu atlikumiem. 
 
Naudas līdzekļi  un īstermiņa finanšu ieguldījumi valūtā un LVL pēc LB kursa uz 31.12.2011. 
 
50.tabula 

 2011. 2010. 

Valūtā Latos Valūtā Latos 

LVL X 1 874 016 X 4 231 329 

USD 8 964 4 876 1 502 804 

EUR 3 620 997 2 544 851 3 692 526 2 595 122 

Kopā X 4 423 743 X 6 827 255 

 

Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība 

 
Patiesā vērtība atspoguļo vērtību, kādā līdzeklis var tikt realizēts vai saistība nokārtota normālos 
tirgus apstākļos. 
 

2.  PASKAIDROJUMI PIE PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMA APRĒĶINA POSTEŅIEM 

 
Piezīme Nr.1 
 
Neto apgrozījums 
 
Neto apgrozījums ir ieņēmumi no Valsts SIA „ Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
pamatdarbības un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīts pievienotās vērtības nodoklis. 
F I 
 N A N Š U  P Ā R S K A T F I N A N Š U  P Ā R S K A T S 

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem: 
51.tabula 

Pakalpojuma veids 
2011. 

LVL 
2010. 

LVL 

Veselības aprūpes stacionārie un ambulatorie pakalpojumi 5 903 333 5 296 201 

Pacientu iemaksa un līdzmaksājumi 58 136 58 985 

Ieņēmumi no konsultācijām 12 682 12 596 

Ieņēmumi no analīzēm 308 103 301 017 

Ārstu atzinumu ieņēmumi 35 264 37 895 

Intensīvās terapijas ieņēmumi   18 858 35 899 

Ārstu komisiju un medicīnisko pārbaužu ieņēmumi 153 541 160 640 

Pārējie medicīniskie pakalpojumi 517 648 518 531 

                                                                                  Kopā 7 007 565 6 421 764 
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2011.gadā vērojams neto apgrozījuma palielinājums 9.12% salīdzinot ar 2010.gadu.Lielāko 
īpatsvaru 84.24% no kopējā neto apgrozījumā sastāda veselības aprūpes stacionārie un 
ambulatorie pakalpojumi. Pieaudzis apgrozījums ieņēmumos par analīzēm. Par 47.47% 
samazinājušies intensīvās terapijas ieņēmumi. Par 4.42% samazinājušies ārstu komisiju un  
medicīnisko pārbaužu ieņēmumi, tas izskaidrojams ar skaitliski mazāku fizisko personu 
pieprasījumu pēc medicīniskajiem pakalpojumiem. 
 

Piezīme Nr.2 

 
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas  

Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās produkcijas, preču vai pakalpojumu izmaksas ražošanas vai 
iegādes pašizmaksā. 

52.tabula 

 2011. 
LVL 

2010. 
LVL 

Komunālie izdevumi 348 384 348 285 

Medikamentu izmaksas 344 205 317 450 

Ēdināšanas izdevumi 547 204 513 261 

Ēku, telpu, iekārtu un inventāra uzturēšanas izdevumi 77 266 295 821 

Pamatlīdzekļu nolietojums  282 482 262 125 

Personāla izmaksas, t.sk. 4 521 976 4 232 768 

                  Darba samaksa 3 662 096 3 430 922 

                  Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 859 880 801 846 

Citas izmaksas 507 141 438 485 

Kopā 6 628 658 6 408 195 

 
Palielinoties neto apgrozījumam, proporcionāli palielinājušies arī sabiedrības pamatdarbības 
nodrošināšanas izdevumi. Palielinājums vērojams medikamentu izlietojuma un ēdināšanas 
pozīcijā, kā arī darba  samaksā. Darba samaksas pozīcijā izdevuma daļu palielina rezidentu darba 
samaksa, savukārt, samazinājums ar iepriekšējo pārskata periodu vērojams ēku un būvju 
remontdarbos. Tika uzsākta attīstības projekta realizācija. 
 A N  
 
Piezīme Nr.3 
 
Administrācijas izmaksas 
 
Tajās iekļauj ar tām saistītās personāla izmaksas, materiālu izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojuma 
un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu summas un citas ar tām saistītās izmaksas. 
Skatīt 53.tabulā! 
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Š U  P Ā R S K A  
53.tabula 

 2011. 
LVL 

2010. 
LVL 

Pamatlīdzekļu nolietojums 6 759 7 575 

Personāla izmaksas, t.sk. 348 737 200 829 

                 Darba samaksa 281 284 162 121 

                 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās  iemaksas 67 453 38 708 

Atlīdzība par gada pārskata revīziju 1 565 2 360 

Sakaru pakalpojumi 38 334 38 696 

Komandējumu izdevumi 933 1 217 

Profesionālo pakalpojumu izmaksas  13 105 12 472 

Pārējie izdevumi 7 545 18 130 

Kopā 416 978 281 279 

 
Administratīvās izmaksas pārskata periodā ir pieaugušas, izpildot VM  rīkojumu par vienotas 
uzskaites sistēmu kapitālsabiedrībām. Tajā tika norādītas administratīvo izmaksu pozīcijas, īpaši 
norādot, kādi darbinieki ir uzskatāmi par administratīvo personālu. Rādītāji nav salīdzināmi. 
 
 
Piezīme Nr.4 
 
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi  
54.tabula 

 
2011. 
LVL 

2010. 
LVL 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 3 584 6 598 

Ieņēmumi no LRF 3 619 20 938 

Ziedojumi un tiem pielīdzināmie ieņēmumi 10 002 519 

Ieņēmumi no valūtas kursa paaugstināšanās X 185 

Ieņēmumi no pārvērtēšanas rezerves izslēgšanas 469 377 X 

Kopā 486 582 28 240 

 
 
Pārskata gadā nav  ieņēmumi no valūtas kursa paaugstināšanās, ja salīdzina ar 2010. gadu. 2011. 
gadā ir būtiski samazinājušies ieņēmumi no Latu rezerves fonda, ko var pamatot ar to, ka naudas 
līdzekļi netika noguldīti uz pilnu gadu., kā arī ieguldījuma likmes bija krietni zemākas. Salīdzinoši 
būtiski palielinājušies ziedojumiem pielīdzinātie ieņēmumi – medicīnisko aparātu uzstādīšana. 
Sagatavojot  2011.gada pārskatu, tika pieņemts lēmums precizēt atliktā nodokļa aprēķinu attiecībā 
uz pārvērtēšanas rezerves ietekmi. 2007. un 2008.gadā, aprēķinot atlikto nodokli netika ņemts 
vērā, ka šajos pārskata periodos ir veikta nekustamo īpašumu pārvērtēšana un pārvērtēšanas 
rezultāts atspoguļots gada pārskatā. Lai izslēgtu pārvērtēšanas rezerves ietekmi uz pārskata 
periodu finanšu rādītājiem, tika veikti atbilstoši labojumi. 
I N A N Š U  P Ā R S K A T S  
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Piezīme Nr.5 
 
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības izdevumi 
55.tabula 

 2011. 
LVL 

2010. 
LVL 

Zaudējumi no valūtas kursa pazemināšanās 1 092 308 

Samaksātās soda naudas, procenti bankas pakalpojumi 525 563 

Citi izdevumi 78 896 90 

Kopā 80 513 961 

 
Pārējos saimnieciskās darbības izdevumus ir  ietekmējuši  citi izdevumi, kā iepriekšējo periodu 
nodokļu korekcija, kā arī NVD ieturējums par iepriekšējo periodu darbību LVL 43 988. 
 
Piezīme Nr.6 
 
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 
56.tabula 

 2011. 
LVL 

2010. 
LVL 

Procentu ieņēmumi 166 489 280 054 

Ieņēmumus pārskata gadā veido galvotā kredīta noguldījums, kas tika noguldīts komercbanku 
depozītos . Salīdzinot ieņēmumus ar 2010.gadu, tie ir samazinājušies gan noguldījuma zemo % 
likmju ietekmē, kā arī šobrīd zaudējot naudas līdzekļus AS ”Latvijas Krājbanka” 
 
Piezīme Nr.7 
 
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 
57.tabula 

 2011. 

LVL 

2010. 

LVL 

Samaksāti procenti un tiem pielīdzināmie izdevumi X 1 210 

 Procentu maksājumi par ilgtermiņa aizņēmumu (piezīme nr.22) tiek attiecināti uz ilgtermiņa 
ieguldījumiem 
 
Piezīme Nr.24N A N   P Ā R S K A T S  

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu  

58.tabula 

 2011. 
LVL 

2010. 
LVL 

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis 7 835 14 286 

Aprēķinu skatīt 75.lpp.  A N Š U  P Ā R S KA T S  
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Piezīme Nr.8 
 
Ārkārtas izdevumi 
59.tabula 

 2011. 
LVL 

2010. 
LVL 

Ārkārtas izdevumi 2 635 198 X 

 
           2011.gada 21.novembrī tika apturēta AS ”Latvijas Krājbanka” darbība. Bankā RPNC kontos 
tika iesaldēti Valsts galvotā kredīta finanšu līdzekļi. Ar Rīgas apgabaltiesas 2012.gada 8.maija 
lēmumu ir uzsākta AS ”Latvijas Krājbanka” bankrota procedūra. Minētais apstāklis lika apšaubīt 
RPNC iespējas atgūt no bankas savus noguldījumus un citus naudas līdzekļus. Tā rezultātā tika 
izveidoti uzkrājumi nedrošiem parādiem, iekļaujot šobrīd neatgūstamo summu zaudējumos. 
 
Piezīme Nr.9 
 
Pārējie nodokļi 
 
60.tabula 

 2011. 
LVL 

2010. 
LVL 

Nekustamā īpašuma nodoklis  14 253 11 757 

 
 

3. PASKAIDROJUMS PAR BILANCES POSTEŅIEM 

 
Piezīme Nr.9 un 10  
 

Bilancē visi pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi ir atspoguļoti to iegādes cenās, atskaitot 
nolietojumu. Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes, izvēloties par pamatu šādas 
nolietojuma normas: 

61.tabula 

Ēkas un būves 1 - 6.67 % 

Transporta līdzekļi 10 % 

Datori, datu uzkrāšanas iekārtas un citi pamatlīdzekļi 10 - 33.33 % 

 

Zemes gabaliem nolietojums netiek aprēķināts. 
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ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMU PĀRSKATI 
 
I. Nemateriālie ieguldījumi (piezīme Nr.10) 
Nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats 
 
62.tabula 

  Nemateriālā  Nemateriālā  Nemateriālie 

  ieguldījuma ieguldījuma ieguldījumi 

  veids veids kopā 

    Datorprogrammas   

Sākotnējā vērtība       

31.12.2010.   136 068 136 068 

Iegādāts 2011.   327 327 

Pievienots 2011.    0 

Likvidēts 2011.   -480 -480 

Pārklasificēts 2011.    0 

31.12.2011.   135 915 135 915 

       

Nolietojums      

31.12.2010. x 107 040 107040 

Pievienots 2011. x x x 

Aprēķināts 2011. x 16 461 16 461 

Izslēgts 2011. x -480 -480 

Pārklasificēts 2011. x x x 

31.12.2011. x 123 021 123 021 

       

Bilances vērtība uz      

31.12.2010. x 29 028 29 028 

Bilances vērtība uz      

31.12.2011. x 12 894 12 894 
 

 
Nemateriālie ieguldījumi 
 
1) Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības:  bilances vērtība uz 2011.gada 
31.decembri sastāda 12894 LVL (135915 LVL – 123021 LVL).  
       Datorprogrammas: sākotnējā vērtība uz 01.01.2011. sastādīja 136068 LVL. Pārskata gadā iegādātas 
datorprogrammas par 327 LVL, norakstītas par 480 LVL. Atlikums uz 2011.gada 31.decembri – 135915 
LVL. 
 
Datorprogrammām nolietojuma atlikums uz 01.01.2011. sastādīja 107040 LVL. Pārskata gadā aprēķināts 
nolietojums par 16461 LVL, norakstīts par 480 LVL. Atlikums uz 2011.gada 31.decembri – 123021 LVL. 
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II. Pamatlīdzekļi ( piezīme Nr.11) 
 
Pamatlīdzekļu kustības pārskats 
 
63.tabula 

      Pārējie Pamat- Avansa   

  Zemes Ēkas un pamat- līdzekļu maksājumi Kopā 

  gabali būves līdzekļi izveido- 
par 

pamat-   

        šana līdzekļiem   

Sākotnējā vērtība             

31.12.2010. 3 908 600 6 097 346 1 340 203 373 631 28 892 11 748 672 

Iegādāts 2011.   38 229 113 495 738 848 391 831 1 282 403 

Pievienots 2011.          

Likvidēts 2011.   -9 700 -59 600   -114 540 -183 840 

Pārklasificēts 2011.          

31.12.2011. 3 908 600 6 125 875 1 394 098 1 112 479 306 183 12 847 235 

            

Nolietojums           

31.12.2010. x 839 038 981 176 x   1 820 214 

Pievienots 2011. x     x     

Aprēķināts 2011. x 184 832 104 409 x   289 241 

Izslēgts 2011. x -234 -58 442 x   -58 676 

Pārklasificēts 2011. x     x     

31.12.2011. x 1 023 636 1 027 143 x   2 050 779 

            

Bilances vērtība uz           

31.12.2010. 3 908 600 5 258 308 359 027 373 631 28 892 9 928 458 

Bilances vērtība uz           

31.12.2011. 3 908 600 5 102 239 366 955 1 112 479 306 183 10 796 456 
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Pamatlīdzekļi 
 
1) Zemes gabali, ēkas, būves, pārējais nekustamais īpašums un stādījumi: bilances vērtība uz 
2011.gada 31.decembri sastāda 9010839LVL (10034475LVL – 1023636LVL).                                      
        Zemes  gabali: bilances vērtība uz 2011. gada 31.decembri 3908600.00 LVL vērtībā. 
64.tabula 

 Ipašuma adrese Kadastra Nr. Platība 
kv.m 

Kadastra 
vērtība 

LVL 

Zemesgabals Tvaika iela 2, Rīga 01000160053 76155 416 446 

Zemesgabals Laktas iela 6, Rīga 01000170129 9242 443 616 

Zemesgabals Veldres iela 1a, Rīga 01001240294 11104 359 770 

Zemesgabals Ļermontova iela 1, Rīga 01000590067 4768 114 432 

Zemesgabals Aptiekas iela 7/9, Rīga 01000160167 2536 4 5192 

Zemesgabals Dārza iela 4, Rīga 01000640258 1358 21 728 

Zemesgabals Vecpiebalgas pag. Cēsu raj. 
Greiveri 

42920040015 3000 61 

Zemesgabals 
(ceļš) 

Vecpiebalgas pag. Cēsu raj. 
Greiveri 

42920040145 7360 87 

Zemesgabals Vecpiebalgas pag. Cēsu raj. 
Greiveri 

42920040014 67000 1 121 

Zemesgabals Vecpiebalgas pag. Cēsu raj. 
Aidas 

42920040025 4727 1 773 

  Kopā: 187250 1 404 226 

 
Sākotnējā vērtība uz 01.01.2011. sastādīja 3 908 600 LVL. Atlikums uz 2011.gada 31.decembri – 3 908 
600 LVL vērtībā.         
                                           
       Ēkas, būves, pārējais nekustamais īpašums  un stādījumi: bilances vērtība uz 2011.gada 
31.decembri – 5102239 LVL vērtībā (6125875 LVL – 1023636 LVL ).  
 
Sākotnējā  vērtība uz 01.01.2011. sastādīja 6097346 LVL. Pārskata gadā veikta rekonstrukcija siltumtrasei 
4.posms Tvaika 2, kontā 1218 - inženierbūves par summu 10373 LVL, Aptiekas 7/9 veikta katlu mājas 
pievada izbūve par summu 27856 LVL. Kontā 1212 – nedzīvojamās ēkas norakstīta būve Nr.010 par 
summu 9700 LVL.  Atlikums uz 2011.gada 31.decembri – 6125875 LVL. 
 
Ēkām, būvēm un pārējam nekustamam īpašumam nolietojuma atlikums uz 01.01.2011. sastādīja 839038 
LVL. Pārskata gadā aprēķināts nolietojums par 184832 LVL, norakstīts nolietojums 234 LVL.  Nolietojuma 
atlikums uz 31.12.2011. sastāda 1023636 LVL vērtībā.  
 
2) Ilgtermiņa  ieguldījumi  nomātajos  pamatlīdzekļos  2011.  gadā  netika  veikti. 
 
3) Iekārtas un mašīnas   sadaļā  pamatlīdzekļi nav uzskaitīti.  
 
4) Pārējie pamatlīdzekļi: bilances vērtība  uz 2011.gada 31.decembri 366955 LVL vērtībā (1394098 LVL – 
1027143 LVL).                                            
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Pārējie  pamatlīdzekļi  sadaļā  tiek  uzskaitīti : transporta līdzekļi  konts  1231 , saimnieciskais inventārs  
konts  12321, med. saimnieciskais inventārs konts 12322,  datortehnika, sakaru u.c. biroja tehnika konts 
1238, iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi   konts   1239. 
 
Sākotnējā  vērtība  uz  01.01.2011.  gadu  sastādīja 1340203 LVL.  Pārskata  gadā iegādāti pamatlīdzekļi 
par 113495 LVL, norakstīts par 59600 LVL. Atlikums uz 31.12.2011. sastāda 1394098 LVL.   
 
Aprēķinātā nolietojuma atlikums uz 01.01.2011. gadu   sastādīja  981176 LVL.     Pārskata  gadā  
aprēķinātais  nolietojums  104409 LVL ,  izslēgtiem  no  uzskaites  pamatlīdzekļiem norakstīts aprēķinātais 
nolietojums 58442 LVL. Nolietojuma  atlikums  uz  31.12.2011.  gadu   sastāda  1027143 LVL.  
 
5) Pamatlīdzekļu izveidošana un  nepabeigtās  celtniecības objektu izmaksas: bilances vērtība uz 
2011. gada 31.decembri 1112479 LVL.  
Sākotnējā vērtība uz 01.01.2011.gadu sastādīja 373631 LVL. Pārskata gadā celtniecības  izmaksas 
palielinājās par 738848 LVL. Atlikums uz 31.12.2011. sastāda 1112479 LVL. 
 
Kontam 1241 – pamatlīdzekļu  izveidošana - atlikums uz 01.01.2011.gadu sastādīja 00 LVL.  
                  Pārskata gadā slimnīcas ēkai Nr.056 izmaksas sastāda  par inženierģeoloģiskiem izpētes 
darbiem SIA Ūdenslīnija 2996 LVL, par tehniskās apsekošanas atzinumu 1400 LVL un tehniskās 
apsekošanas atzinuma konsultācijām 1400 LVL Fridrihsonam Aigaram.  
Atlikums  kontā 1241 uz 31.12.2011.gadu sastāda 5796 LVL. 
  
Kontam 1242 -  nepabeigtā celtniecība atlikums uz 01.01.2011. sastādīja 373631 LVL.  Pārskata gada  
izmaksas sastāda 618055 LVL:  
 
Nepabeigtā celtniecība slimnīcas ēku kompleksam Tvaika 2 uz 01.01.2011. sastādīja 200318 LVL. 
 Pārskata gadā  izmaksas palielinās par 229905 LVL t.i. Rīgas Domes finanšu departaments -  pašvaldības 
nodevas maksājums ēku nojaukšanai – 257 LVL, Nordic Investment Bank saistību maksājums pēc 
aizdevuma līguma no 01.01.2011. līdz 15.05.2011. par 33737 LVL, Valsts Zemes Dienests -  būves 
neesības konstatēšana par 147 LVL, SIA Akers – demontāžas darbi ēkām  2.posms – 19316 LVL, SIA 
Lejnieku projektēšanas birojs – autoruzraudzība tehniskam projektam ēku nojaukšanai 732 LVL, Rīgas 
Domes finanšu departaments -  pašvaldības nodeva izziņai par būves neesamību dabā 33 LVL, Valsts 
Kase – Ziemeļu investīciju bankas piešķirtā aizdevuma galvojuma apkalpošana 2058 LVL, SIA Lejnieku 
projektēšanas birojs – būvprojekta ekspertīze uzņemšanas nodaļas ēkas jaunbūves tehniskajam projektam 
5490 LVL, SIA Ozola un Bula arhitektu birojs – tehniskais projekts jaunās apvienotās uzņemšanas nodaļas 
ēkai 95008 LVL, Valsts Kase – Ziemeļu investīciju bankas piešķirtā aizdevuma galvojuma apkalpošana 
2826 LVL, Nordic Investment Bank saistību maksājums pēc aizdevuma līguma no 16.05.2011. līdz 
15.11.2011. par 57315 LVL, Valsts Kase – uzkrātie komisijas (apkalpošanas) maksas procenti no 16.11.11. 
līdz 31.12.11. par 722 LVL, Nordic Investment Bank saistību maksājums pēc aizdevuma līguma no 
15.11.2011. līdz 31.12.2011. par 12264 LVL.  
 Atlikums Tvaika 2 uz 31.12.2011. sastāda 430223 LVL. 
 
Nepabeigtā celtniecība Veldres 1a izmaksas uz 01.01.2011. sastādīja 170873 LVL. Pārskata gadā 
izmaksas palielinājušās par 380330 LVL t.i. SIA Ozola un Bula arhitektu birojs par būvprojekta metu 
savienojošās galerijas rekonstrukcijai ēkai 1830 LVL,. Rīgas Domes finanšu departaments -  pašvaldības 
nodevas maksājums ēkas rekonstrukcijai 39 LVL, SIA Ūdenslīnija – inženierģeoloģiskie izpētes darbi par 
621 LVL, SIA RPD Colsunting – būvuzraudzības pakalpojumi septembrī par 807 LVL, oktobrī 807 LVL, 
novembrī 807 LVL, decembrī 808 LVL, SIA Būvalts R – par izpildītiem darbiem septembrī 52753 LVL, 
oktobrī 99653 LVL,  
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novembrī 104349 LVL, decembrī 117307 LVL, SIA 8A.M. – autoruzraugs vienkāršotai un fasāžu 
renovācijai 549 LVL.  
Atlikums Veldres 1a uz 31.12.2011. sastāda 551203 LVL. 
 
Nepabeigtā celtniecība Ļermontova 1 uz gada sākumu izmaksas sastādīja 2440 LVL. Pārskata gadā 
izmaksas palielinājās par 7820 LVL, t.i. SIA VPM Latvia – būvprojekta ekspertīze par 3660 LVL, Rīgas 
Domes finanšu departaments -  pašvaldības nodevas otrais maksājums par būvatļaujas saņemšanu 501 
LVL, SIA Būvalts R – izpildītie demontāžas darbi par 3659 LVL.  
 Atlikums uz 31.12.2011. Ļermontova 1 sastāda 10260 LVL. 
    
Atlikums kontam 1242 – nepabeigtā celtniecība uz 2011.gada 31.decembri sastāda 991686 LVL. 
 
Kontam 1243 -  nepabeigtā celtniecība projektam ERAF atlikums uz 01.01.2011. sastādīja 0.00  LVL.  
Pārskata gada  izmaksas palielinājās par 114997 LVL. 
Nepabeigtā celtniecība jaunbūvei Ļermontova 1 izmaksas: SIA Lejnieku projektēšanas birojs par papildus 
darbiem ārējo elektrotīklu projektēšanai 3904 LVL, par tehnisko projektu 56306 LVL.  SIA Būvalts R par 
būvšiltes izgatavošanas un uzstādīšanas darbiem 609 LVL, par izpildītiem darbiem novembrī 22684 LVL, 
par izpildītiem darbiem decembrī 31494 LVL. 
 
Atlikums kontam 1243 – nepabeigtā celtniecība projektam ERAF uz 2011.gada 31.decembri jaunbūvei 
Ļermontova 1 sastāda 114997 LVL. 
 
6) Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem : 
 
Bilances vērtība uz 2011.gada 31.decembri 306183 LVL. 
 
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem kontā 1281 sākotnēji uz 01.01.2011.gadu atlikums sastāda 18392 
LVL.  
Pārskata gadā norakstīts avanss  par 18392 LVL SIA Ozola un Bula arhitektu birojs . Saņemts avansa 
rēķins no SIA Vitrum gastro par ledusskapi 1488 LVL. 
Atlikums avansa maksājumiem par pamatlīdzekļiem kontā 1281 uz 31.12.2011. gadu sastāda 1488 LVL. 
 
Avansa maksājumi par nepabeigto celtniecību projektam ERAF kontā 1282 uz 01.01.2011. sastādīja 10500 
LVL.  
Pārskata gadā norakstīts SIA Lejnieku projektēšanas birojs par projektēšanas darbiem vērtībā 10500 LVL. 
Saņemts avansa rēķins no SIA Būvalts R par celtniecības darbiem Ļermontova ielā 1vērtībā 297616 LVL 
un norakstīti avansa ieturējumi par izpildītiem darbiem vērtībā 4537 LVL un 6298 LVL 
Atlikums uz 31.12.2011. gadu kontā 1282 par nepabeigto celtniecību sastāda 286781LVL. 
 
Avansa maksājumi par nepabeigto celtniecību kontā 1284 uz 01.01.2011. sastādīja 00 LVL. 
Pārskata gadā saņemti avansa rēķini no SIA Lejnieku projektēšanas biroja par projektēšanas darbiem par 
1069 LVL un autoruzraudzību 1934 LVL, SIA Remifa par projektēšanu gāzes vadam 236 LVL un SIA 
BūvaltsR par izpildītiem celtniecības darbiem Veldres 1a vērtībā 89487 LVL un norakstīti avansa ieturējumi 
par izpildītiem celtniecības darbiem vērtībā 10550 LVL, 19931 LVL, 20870 LVL, 23461 LVL. 
Atlikums uz 31.12.2011. gadu kontā 1284 nepabeigtā celtniecība sastāda 17914 LVL. 
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Apgrozāmie līdzekļi 

Piezīme Nr.12 
Krājumu atlikumi 
65.tabula 

 2011. 
LVL 

2010. 
LVL 

Pārtikas produkti  1 170 1 275 

Medikamenti un pārsiešanas materiāli 61 941 53 208 

Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi 31 175 30 494 

Kurināmais, degviela, smērvielas 27 707 25 372 

Automašīnu iekārtas un rezerves daļas 1 000 910 

Pārējie materiāli X 27 

Mazvērtīgais inventārs 75 883 47 055 

Veļa, gultas piederumi, apģērbi, apavi 6 053 5778 

Avansa maksājums X 34 

Kopā: 204 929 164 153 

 
           Kopējais krājumu apgrozījums 2011 gadā ir (iepirkti krājumi 575 584 LVL) par 7% lielāks kā 
2010. gadā un izlietojums (592 603 LVL) par 3% lielāks kā 2010.gadā.  
Vidējais krājumu atlikums bilancē uz 31.12.2011. palielinājies, salīdzinot ar iepriekšējo periodu par 
25%. Lielākais krājumu atlikumu palielinājums ir kontā ‘”Mazvērtīgais inventārs”, tas sastāda 61% 
salīdzinot ar iepriekšējo periodu, jo 2011.gadā samazinājies iepirktā un norakstītā inventāra 
apjoms par 10% un 26%, kā arī aprēķinātais nolietojums par 10%. 
Mazvērtīgā inventāra nolietojums aprēķināts 75%, veļas, gultas piederumu, apģērbu nolietojums 
95% apmērā uz 31.12.2011. 
 
Piezīme Nr.13 
 
Pircēju un pasūtītāju parādi  

 
Pircēju parādi uzrādīti neto vērtībā, no pilnās parādu summas atskaitot uzkrājumus šaubīgiem 
parādiem. 

66.tabula 

 2011. 
LVL 

2010. 
LVL 

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība 2 936 045 355 521 

Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (2 810 656) (164 597) 

Bilances vērtība 125 389 190 924 

 
Debitoru parāds, salīdzinot ar 2010.gadu, ir samazinājies par 34%. Parāda summu sastāda 
Nacionālā veselības dienesta parāds  decembra mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem, Iekšlietu 
ministrijas Valsts policijas parāds par veiktajām narkoloģiskajām analīzēm, kā arī pārējie parādi no 
iestādēm un fiziskajām personām par komunālajiem pakalpojumiem, narkoloģiskām analīzēm, telpu 
nomu. Lielākā daļa jeb 93.8% šaubīgo debitoru uzkrājums izveidots 2011.gadā A/S Krājbanka LVL 
2 635 198 apmērā. 
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       FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS   FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS 
 
Šaubīgo debitoru uzkrājumu kustības tabula pa finansu pārskata gadiem uz 31.12.2011. LVL
  
67.tabula     

Pārskat
a gadi 

N
pk 

Šaubīgo debitoru 
nosaukums 

Adrese Parād
u 
raša- 
nās 
brīdis 

Parādu 
summa  
 

Aprē
ķinā- 
tā 
soda 
nau- 
da 

Atgūts 
parāds  

 

Atgūts 
parāds  

(gads) 

Uzskaitīts  kā 
bezcerīgs  

 

Uzskaitī
ts kā 
bezcerī
gais  

(gads) 

Iemesls 

N.P.k. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2002. 1 PU BO SIA “Rīgas 
novada slimokase” 

Rīga,Baz-nīcas 
ielā 19/23 

31.12. 
2002.
g. 

158665,60    39666,25 2002.g. Likvidācija 

2003. 1 PU BO SIA “Rīgas 
novada slimokase” 

Rīga,Baz-nīcas 
ielā 19/23 

31.12. 
2002.
g. 

  2834.77 2003 98739,89 2003.g. Likvidācija 

2004. 1 PU BO SIA „Rīgas 
novada slimokase” 

Rīga,Baz-nīcas 
ielā 19/23 

31.12. 
2002. 

    1.424,69 2004.g. Likvidācija 

 
2005. 

1 PU BO SIA „Rīgas 
novada slimokase” 

Rīga,Baz-nīcas 
ielā 19/23 

31.12. 
2002.
g. 

    155830,83 2005.g. Likvidācija 

2006. 1 PU BO SIA „Rīgas 
novada slimokase” 

Rīga,Baz-nīcas 
ielā 19/23 

31.12. 
2002.
g. 

    155830,83 2006.g. Likvidācija 

2007. 1 PU BO SIA „Rīgas 
novada slimokase” 

Rīga,Baz-nīcas 
ielā 19/23 

31.12. 
2002.
g. 

    155830,83 2007.g. Likvidācija 

2008. 1 PU BO SIA „Rīgas 
novada slimokase” 

Rīga,Baz-nīcas 
ielā 19/23 

31.12. 
2002.
g. 

    155830,83 2008.g. Likvidācija 

2009. 
 
 

1 
 
 
 
 

PU BO SIA „Rīgas 
novada slimokase” 
 
 

Rīga,Baz-nīcas 
ielā 19/23 

31.12. 
2002.
g. 

    155830,83 
 
 
 

2009.g. Likvidācija 

2010. 
 

1 PU BO SIA „Rīgas 
novada slimokase” 
 
 

Rīga,Baz-nīcas 
ielā 19/23 

31.12. 
2002.
g. 

    155830,83 
 
 
 

2010.g. Likvidācija 

2011. 1 PU BO SIA „Rīgas 
novada slimokase” 

Rīga,Baz-nīcas 
ielā 19/23 

31.12. 
2002.
g. 

    155830.83 2011.g. Likvidācija 
 
 

 
2009. 

 
2 
 
 

 
Fiziskās personas  

 
 

2008.
dec 

2009. 
I-XII 

  
    
    7 189.50 

     
 
 

Narkoloģijas 
pacienti nav 
norēķinājušie
s 
par 
pac.iemaks. 

 
2010. 

 
2 

 
Fiziskās personas 

 2008.
dec 

2009. 
I-XII 

   
  42.75 

 
2010 

 
7 146.75 

   
     2010 

Narkoloģijas 
pacienti nav 
norēķinājušie
s 
par 
pac.iemaks. 

 
 
2011. 

 
2. 

 
Fiziskās personas 

  
   
2010.
g. 

 
  8 424.00 

  
  75.00 

 
2011 

 
15 495.75 

 
     2011 

Narkoloģijas 
pacienti nav 
norēķinājušie
s 
par 
pac.iemaks. 

2009. 3  
Fiziskās personas 

 2007- 
2009 

     
    1023.86 

     Debitori nav 
norēķ.par 
stac.ārstēšan
os, 
 

 
2010. 

3  
Fiziskās personas 

 2007-
2009 

 
   

  
46.66 

 
2010 

 
977.20 

 
2010 

Nav 
norēķ.par 
dažādiem 
pakalpojumie
m 

 
2011. 

3 Fiziskās personas  2007-
2009 

   
 

 
 

 
977.20 

 
2011 

Nav 
norēķ.par 
dažādiem 
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pakalpojumie 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10 11 12 

2009. 4 Valsts un 
pašvaldību iestādes 

 2007 
2008 

     
      530.61 

     Narkoloģ.ana
līzes 
Telpu noma 

 
2010. 

 
4 

Valsts un 
pašvaldību iestādes 

 2007 
2008 

  96.20 2010 434.41 2010 Narkoloģ.ana
līzes 
Telpu noma 

 
2011. 

 
4 

Valsts un 
pašvaldību iestādes 

 2007 
2008 

 
 

    
434.41 

 
2011 

Narkoloģ.ana
līzes 
Telpu noma 

 
2009. 

 
5 

 
Viens plus trīs SIA 
 

  
2007 

 
208.30 

    
208.30 

 
2009. 

Atzīta 
Maksātnespē
ja 
11.12.2007. 

 
2010. 

 
5 

 
Viens plus trīs SIA 

  
2007 

 
 

    
208.30 

 
2010. 

 
Atzīta 
Maksātnespē
ja 
11.12.2007. 

 
2011. 

 
5 

 
Viens plus trīs SIA 

  
2007 

     
208.30 

 
2011. 

 
Atzīta 
Maksātnespē
ja 
11.12.2007. 

 
2011. 

 
6 

 
Cilvēka dvēsele 
biedrība 

  
2008-
2010 

 
1692.51 

    
1692.51 

 
2011. 

Pardādu 
piedziņa 
nodota 
Lindorf 

 
2011. 

 
7 

 
Euro -Alarm 

  
2010. 

 
631.80 

    
631.80 

 
2011. 

Pac.parāds 
par 
stacion.pak. 

 
2011. 

 
8 

 
Fiziskās personas 

 2009- 
2010. 

 
186.27 

    
186.27 

 
2011. 

Parādu 
piedziņu veic 
Lindorf 

 
2011. 

 
9 

 
A/S Krājbanka  

  
2011. 

 
2635198.52 

    
2635198.52 

 
2011. 

Rīgas 
apg..tiesas 
lēmums,080
5.2012.-
bankrota 
procedūra 

   
Kopā 2011.g. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
2810655.59 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

          
Debitoru parādu atšifrējums (tai skaitā radniecīgām sabiedrībām) uz  31.12.2011. 
68.tabula 

 2011. 

LVL 

2010. 

LVL 

Valsts un pašvaldību iestādes           96 097            171 835 

SIA un akciju sabiedrības             9 338                6 310 

Fiziskās personas             3 480                2 003 

Pārējie                321                2 214 

Norēķini par pacientu iemaksām          16 153               8 562 

Radniecīgās kapitālsabiedrības                635 662 

                                                                                             Kopā:          126 024             191 586 
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Piezīme Nr.14 
Citi debitori        
 
 69.tabula                              

 
2011. 
LVL 

2010. 
LVL 

Norēķinu persona 5 6 

Pārmaksātā un iepriekš izmaksātā darba alga 7 786 275 

Avansa maksājums par pakalpojumiem 51 12 160 

Norēķini par veselības apdrošināšanu 7 106 5 711 

Eiropas soc.fonda projekts”Pasākumi noteiktām personu 
grupām”” 

X 294 

Uzkrātie ieņēmumi 53 937 X 

Drošības nauda Venden 71 X 

                                          Kopā: 68 956 18 446 

       
            Pārskata gadā palielinājušies citu debitoru apjomi, palielinājušies norēķini par veselības 
apdrošināšanu, kā arī norēķini par pacientu iemaksām. Uzkrāto ieņēmumu summu sastāda 
uzkrātie un nesamaksātie depozīta procenti Swedbankā un Zemes Hioptēku bankā  pārskata gada 
beigās. Palielinājusies iepriekš izmaksātā darba alga uz janvāra atvaļinājuma rēķina. 
 

Piezīme Nr. 15 
Nākamo periodu izdevumi 
70.tabula 

 
2011. 
LVL 

2010. 
LVL 

Preses abonēšana 1 152 1 340 

Apdrošināšanas maksājumi 5 710 5 108 

Pārējie pakalpojumi 4 273 1 522 

Kopā: 11 135 7 970 

    
               Nākamo periodu izdevumi atlikumi palielinājušies par 3165 jeb 39.7% salīdzinājumā ar 
iepriekšējo periodu. Ir samazinājušies preses abonēšanas izdevumi par 14%, bet palielinājušies 
apdrošināšanas izdevumi par 12%. 2011.gadā noslēgts līgums ar AAS SEESAM Latvija 
(starpnieks SIA Colemont FKB Latvia) par nelaimes gadījumu apdrošināšanu par izdevīgākiem 
noteikumiem iestādes darbiniekiem salīdzinājumā ar iepriekšējo 2010.g.līgumu ar AAS Balta. 
 
Piezīme Nr.16 
 
 
Saskaņā ar Attīstības projekta realizāciju, naudas līdzekļi no SEB Latu rezerves fonda tika ieskaitīti 
norēķinu kontos, nodrošinot operatīvu rīcību ar brīvajiem naudas līdzekļiem. 
Sabiedrība saņemtos  valsts galvotā kredīta līdzekļus vēl nav tērējusi, taču tos ir izvietojusi 
depozītos saskaņā ar iepirkuma nolikumu. 
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Pieprasījumu un tās ieguldījumu depozītā tika pieņemts, salīdzinot dažādu risinājumu saimniecisko 
izdevīgumu. Tā kā iepriekšējos periodos Centrs ir veicis maksājumus par piešķirto, bet 
neizmantoto aizdevuma summu un nevarēja uzsākt projekta realizāciju ārējo faktoru ietekmē, 
iepriekšējos periodos valsts galvotā kredīta līdzekļi izraisīja tikai zaudējumus. Tika  nolemts  
uzglabāt maksas pakalpojumu līdzekļus kādā no kredītiestādēm, izvēlē izmantojot tieši banku 
likviditāti, kas raksturo bankas īstermiņa finansiālo stabilitāti. 
 
 Piezīme Nr.16 
 
Īstermiņa finanšu ieguldījumi 
71.tabula 

 2011 

LVL 

2010 

LVL 

Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos X 679 558 

Valsts galvotā kredīta līdzekļi depozītā     2 530 094 5 529 443 

Kopā: 2 530 094 6 209 001 

 
           2011.gada 21.novembrī tika apturēta AS ”Latvijas Krājbanka” darbība. Bankā RPNC kontos 
tika iesaldēti Valsts galvotā kredīta finanšu līdzekļi. Ar Rīgas apgabaltiesas 2012.gada 8.maija 
lēmumu ir uzsākta AS ”Latvijas Krājbanka” bankrota procedūra. 
Piezīmē Nr.16 redzams, ka depozītu noguldījumi ir samazinājušies. 
 
 
Piezīme Nr.17 
 
Nauda 
 
72.tabula 

 
2011. 
LVL 

2010. 
LVL 

Nauda kasē 4 153 2 901 

Pamatbudžeta līdzekļi - Valsta kase 270 251 216 286 

Pacientu nauda – SEB bankā 46 605 12163 

Multikonts  SWED bankā 7 822 5 362 

ERAF finansējums 429 068 431381 

Maksas pakalpojumi līdzekļi SEB banka,Nordea 
Bank,Krājbankā,Danske bankā LHZB,maksas pakalpojumi VK 1 135 750 629 719 

                                                    Naudas līdzekļi kopā:                     1 893 649 1 297 812 

 
        Pārskata gada beigās, salīdzinot ar 2010.gadu, naudas līdzekļu atlikumi, neuzskaitot šajā 
sadaļā depozītnoguldījumus, ir pat palielinājušies. Palielinājumu veido maksas pakalpojumu kontos 
uzkrātie naudas līdzekļi. 
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FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS 

 

Pašu kapitāls 

Piezīme Nr.18 
 
Pamatkapitāls 
          Sabiedrības pamatkapitāls ir veidojies no Dalībnieku  ieguldījumiem. 
         Pamatojoties uz Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Uzņēmumu reģistra 2007.gada 
5.jūlija lēmumu Nr.6-12/80072, apmaksātais pamatkapitāls arī 2011.gadā ir 3 115 098.00 LVL. Tā 
rezultātā ir ieraksts komercreģistrā. 
Uz 2011.gada 31.decembri sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 3 115 098 daļās. Vienas 
kapitāldaļas nominālvērtība ir 1 ( viens ) lats. 
 
Piezīme Nr.19 
 
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 
 
          Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervē 2011.gadā tika veiktas izmaiņas, tās 
samazinot par 3 917 LVL, norakstot nojaucamās ēkas., kā arī veikts grāmatojums par iepriekšējo 
gadu pārvērtēšanas rezerves ietekmi uz atlikto nodokli. Atlikums uz 31.12.2011.gadu ir 6 544 533 
LVL vērtībā.   
 
Piezīme Nr.20 
 
Pārējās rezerves 
            Atlikums pārējās rezervēs uz 31.12.2011. gadu nav mainījies. 
Rezerves sastāv: pamatojoties uz valdes sēdes protokolu Nr.31 no 2008.gada 29.decembra, 
atbilstoši 2008.gada 5.augusta Ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumam par to, ka VSIA "Rīgas 
psihiatrijas un narkoloģijas centrs"  ( turpmāk Iegūstošā sabiedrība) un VSIA ”Vecpiebalgas 
psihoneiroloģiskā slimnīca” ( turpmāk Pievienojamā sabiedrība) dalībnieks ir viena un tā pati 
persona, Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļas netika apmainītas pret Pievienojamās sabiedrības 
kapitāla daļām un netika noteikts daļu apmaiņas koeficients un piemaksa, netika nodotas 
Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļas un netika palielināts pamatkapitāls, līdz ar to Pievienojamās 
sabiedrības kapitāla daļas tika ieskaitītas rezerves fondā 133 422 LVL apmērā. 
 
Piezīme Nr.21 
 
Nesadalītā peļņa 
 

Pārskata gada zaudējums 2 122 799 LVL tiek uzrādīta bilancē, kā sabiedrības pašu 
kapitāla samazinājums uz 31.12.2011. 

Iepriekšējā pārskata gada peļņas daļa LVL par valsts kapitāla izmantošanu netika ieskaitīta 
valsts budžetā. Tā tika novirzīta  valsts budžeta apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanai iedzīvotājiem. Pamatojums LR MK  2011.gada 15.decembra Rīkojums Nr. 666                
( protokols Nr.74 49.§) 
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FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS 

 
Ilgtermiņa kreditori 
 
Piezīme Nr.22 
 
Aizņēmumi no kredītiestādēm 
 
73.tabula 

 2011. 

LVL 

2010. 

LVL 

NIB NORDIC INVESTMENT BANK 

(ZIEMEĻU INVESTĪCIJU BANKA) 
5 529 651 5 529 651 

 
         15.11.2007. RPNC noslēdza aizdevuma līgumu ar Ziemeļu Investīcijas banku ( 

turpmāk- ZIB) par 18 514 000  LVL 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 aģentūra un 
RPNC). 

Jau 2007.gada decembrī Veselības Ministrijas valsts galvotā aizdevuma projektu 
ieviešanas uzraudzības komitejā tika iesniegts slimnīcas modernizācijas projekta pieteikums. 

 

Piezīme Nr.23 
 
Nākamo periodu ieņēmumi ilgtermiņa un īstermiņa 
74.tabula              

 2011. 
LVL 

2010. 
LVL 

RPNC līdzfinansējums ERAF projektam (ilgtermiņa) 638 930 384 271 

ERAF līdzfinasējums projektam (ilgtermiņa) 431 381 431 381 

Līdzfinansējums projektam ( īstermiņa) X 254 660 

ERAF finansējums projektam (ilgtermiņa) 198 285 X 

Citi nākamo periodu ieņēmumi ( īstermiņa) 1 818 X 

Kopā 1 270 414 1 070 312 

2010.gada 01.decembrī tika parakstīts līgums Nr.3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/022 par 
Eiropas Savienības fonda projekta „Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana valsts SIA 
„Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”” īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansējuma piešķiršanu.  

Projekta ietvaros paredzēts attīstīt valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
infrastruktūru lai nodrošinātu esošo funkciju izpildi un nākotnē nodrošināt vispusīgu, pēctecīgu 
garīgās veselības stacionāro aprūpi un narkoloģisko palīdzību atbilstoši Pasaules Veselības 
organizācijas un Eiropas Padomes nostādnēm primārās, sekundārās un terciārās veselības  
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aprūpes jomā. Nodrošinot infrastruktūras attīstību, paredzēts veikt plašu centra apsaimniekošanā 
esošo ēku renovāciju un rekonstrukciju. 

Projekta kopējais budžets ir 4 259 536 LVL (t.sk. PVN). ERAF līdzekļi ir 85% no kopējā 
budžeta, jeb 3620 605 (t.sk. PVN) un nacionālais privātais finansējums ir 15%, jeb 638 930 LVL 
(t.sk. PVN). RPNC līdzfinasējuma daļa 384 271 LVL novirzīta uz ilgtermiņa kreditoriem, atlikusī 
daļa iekļauta sabiedrības īstermiņa līdzfinasējumā 254 659 LVL apjomā saskaņā ar attīstības 
projekta apguves plānu ( skatīt piezīmi Nr. 28.) 

Pārskata periodā ir uzsākta Centra Attīstības projekta realizācija, t.sk. līguma Nr. 
3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/022 par Eiropas Savienības fonda projekta „Veselības aprūpes 
infrastruktūras uzlabošana valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” realizācija. 

Attīstības projekta mērķis ir nodrošināt plašu Centra apsaimniekošanā esošo ēku 
renovāciju un rekonstrukciju. Attīstības projekta kopējās novērtētās izmaksas pēc 2009.gadā 
aktualizētā Biznesa plāna ir 9 789 187 LVL (ar PVN), t.sk valsts galvotā aizdevuma līdzekļi 5 529 
651 LVL (ar PVN), Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 3 620 605 LVL (ar PVN) un 
Centra līdzfinansējums 638 930 LVL (ar PVN). 

Attīstības projekta realizācijas ietvaros ir veikti projektēšanas darbi par jaunās uzņemšanas 
nodaļas ēkas Rīgā, Tvaika ielā 2 būvniecību un Ambulatorā centra Rīgā, Ļermontova ielā 1 
infrastruktūras attīstību, kā arī uzsākta Ambulatorā centra Rīgā, Ļermontova ielā 1  jaunās ēkas 
būvniecība 1621,7 m2 platībā un ēkas lit.002 renovācija 460 m2 platībā. Ambulatorā centra 
infrastruktūras attīstības projekta kopējās izmaksas saskaņā ar noslēgto līgumu ir 1 488 082 LVL 
(ar PVN). 

Papildus, Centrs par pašu līdzekļiem uzsāka Veselības aprūpes centra Rīgā, Veldres ielā 
1a Neirožu un depresiju nodaļas ēkas renovāciju. Projekta novērtētās izmaksas ir 463 490 LVL (ar 
PVN). 

Piezīme Nr.24 
 

Atliktā nodokļa saistības 

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu 
75.tabula 

 2011. 
LVL 

2010. 
LVL 

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis 451 027 443 779 

 
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz 

visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām 
nodokļu aprēķināšanas vajadzībām. Atliktais nodoklis tiek aprēķināts, piemērojot likumā noteikto 
15% nodokļa likmi. Minētās pagaidu atšķirības, galvenokārt, radušās, izmantojot atšķirīgas 
pamatlīdzekļu nolietojuma likmes finanšu uzskaitē un nodokļu aprēķināšanas vajadzībām, kā arī 
no nodokļu zaudējumiem, kas pārnesami uz nākošajiem taksācijas periodiem. Gadījumos, kad 
kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts būtu atspoguļojams bilances aktīvā, to iekļauj finanšu 
pārskatā tikai tad, kad ir sagaidāms, ka būs pieejama ar nodokli apliekama peļņa, uz kuru varēs 
attiecināt atskaitāmās pagaidu atšķirības, kas veidojušas atliktā nodokļa aktīvu. 

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS 
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FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS 

 
Atliktā ienākuma nodokļa aprēķins 2011.gadā 

76.tabula 

 

N.p.k. Atšifrējums Summa, LVL 

1 Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība finanšu grāmatvedībā uz 31.12.2011. 9 377 794 

2 Nemateriālās vērtības 12 894 

  Zeme (3 908 600) 

  Augļu koki (6) 

  kopā  5 482 082 

3 Atlikusī vērtība nodokļu grāmatvedībā (2 277 559) 

4 Pamatlīdzekļu pagaidu atšķirības 3 204 523 

5 Uzkrājumi garantijas saistībām - 

6 Uzkrājumi atvaļinājumiem uz 31.12.2011. (82 017) 

7 Uzkrājumi krājumiem - 

8 Citas pagaidu atšķirības - 

9 Uzkrātie nodokļu zaudējumi (115 657) 

10 Kopā pagaidu atšķirības 3 006 849 

  UIN nākotnes likme 15% 

11 Atliktā nodokļa aktīvs (-) vai saistības (+) uz 31.12.2010. 451 027 

12 Neatzīts atliktā nodokļa aktīvs - 

13 Atliktā nodokļa saistības 451 027 

 
2010.gada un 2011.gada  UIN salīdzinājums 
 
2012 Sakarā ar to, ka sabiedrības 2011.gada UIN deklarācijā tiek uzrādīta 2010.gada zaudējumu 
summa, kas samazina apliekamo ienākumu ( uzkrātie nodokļu zaudējumi), UIN netiek aprēķināts.0 
JJKJKKSKATA PIELIKU  20FINANŠU PĀRSKAELIKUMS 

Īstermiņa parādi 

Piezīme Nr.25 
 
No pircējiem saņemtie avansi 
  
     77.tabula                          

 

2011. 
LVL 

2010. 
LVL 

 Labklājības Ministrija 
 

 
X 

 
7 202 

 



76 

 

Va ls t s  S IA  „R ī g as  ps ih i a t r i j a s  u n  na rk o lo ģ i j as  ce n t r s ”  
GADA P ĀRSK ATS p a r   20 11 . ga du  

76 

 

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS 

 
                    
 Piezīme Nr. 26 
 
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (tai skaitā radniecīgām sabiedrībām) 
78.tabula 
 

 
 
79. tabula 

 
Parāds piegādātājiem par produktu, medikamentu piegādi un pārējiem pakalpojumiem uz 

31.12.2011. kopumā palielinājies par 33%, salīdzinot ar iepriekšējo periodu. Lielākais parāda 
pieaugums pēc bilances datiem ir medikamentu piegādē (11,64 reizes), bet šis rādītājs nav 
objektīvs, jo 2010.gada beigās tika samaksāti pirms termiņa gandrīz 90% no parāda medikamentu 
piegādātājiem, un uz gada beigām izveidojās tikai 1486 LVL atlikums.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2011. 
LVL 

2010. 
LVL 

Parāds par produktu piegādi 142 875 

Parāds par medikamentiem 17 302 1 486 

Parāds par pārējiem pakalpojumiem 152 587 124 220 

Radnieciskās kapitālsabiedrības 666 987 

Kopā 
 

170 697 
 

127 568 

 
2011. 
LVL 

2010. 
LVL 

Valsts un pašvaldību iestādes 2 505 2165 

Radnieciskās kapitālsabiedrības 666 987 

SIA un Akciju sabiedrības 166 852 124 416 

Pārējie 674 X 

Kopā 170 697 127 568 
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Piezīme Nr.27 
Nodokļi 
80.tabula 

 
2011.gada  decembra mēneša aprēķinātie nodokļi tika nomaksāti pārskata gadā. Tas 

redzams, kā  darba devēja obligāto sociālo apdrošināšanas iemaksu samazinājums 2011.gadā 
salīdzinājumā ar 2010.gadu. 
 
Piezīme Nr.28 
Pārējie kreditori 
81.tabula 

 
ERAF projektu īstenošana tika uzsākta un šajā postenī tika uzskaitīti garantijas 

nodrošinājumi celtniecības firmām LVL 40 115 apmērā. 
Parāds par darba samaksu darbiniekiem palielinājies par 4%, parāda summa veidojas no 

2011.gada decembra mēnesī aprēķinātā darba samaksa, kas tika izmaksāta 2012.gada janvārī. 

 
 2011.gada beigās pārmaksātās summas par ārstēšanos narkoloģijas stacionārā veido LVL 

3 141. Tās radušās, pacientam atstājot stacionāru, neievērojot ārstēšanās ilgumu attaisnojošu 
iemeslu dēļ un nesaņemot iestādes kasē pārmaksāto avansa atlikumu 

 

 

 

 

 

 

 
2011. 
LVL 

2010. 
LVL 

Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli 26 613 5 120 

Norēķini par obligātajām sociālās apdrošināšanas darba ņēmēju 
iemaksām 

 
11 405 

 
57 298 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 217  224 

Dabas resursu nodoklis 384 219 

Pievienotās vērtības nodoklis 1 148 1 221 

Kopā 

 
39 767 

 
64 082 

 
2011. 
LVL 

2010. 
LVL 

Slimnieku depozīti 47 074 42 327 

Norēķini par ieturējumiem no darba algas 2 386 2188 

Parāds par darba samaksu darbiniekiem 182 849 175 588 

Narkoloģisko pacientu īstermiņa avansi (pārmaksas) 3 141 X 

Garantijas nodrošinājums 40 115 X 

Kopā 275 565 220 103 
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Piezīme Nr.29 
Uzkrātās saistības 
            
82.tabula 

 
 

 
 
 
 
Saistības veido revidentu audita pakalpojums, % Valsts kasei par galvotā kredīta 

izmantošanu saistībā ar vienošanos. Pārskata gada palielinājumu veido nepabeigtās celtniecības 
norēķini. 

 
Vispārīga informācija 
 
Piezīme Nr.30 
 

Nodokļi 
83.tabula 

Nodokļu 
 Nosaukums 
  

Parāds 
uz 
31.12.10. 

Pārmaksa 
uz 
   
31.12.10. 

Aprēķinātie 
nodokļi 
2011.g. 

Samaksātie 
nodokļi 
2011.g. 

Parāds uz 
31.12.2011. 

Pārmaksa uz 
   31.12.2011. 

Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis 5 120 X 760 664 739 171 26 613 X 

PVN 1 221 X 17 302 17 375 1 148 X 
Uzņēmējdarbības 
riska nodeva 224 X 2 653 2 660 217 X 
Sociālās apdroš. 
obligātās 
iemaksas 57 298 X 1 350 728 1 396 621 11 405 X 

DRN par ieguvi 219 X 384 219 384 X 

NĪ nodoklis X X 14 253 14 253 X X 

UVTLN X X 4 644 4 644 X X 

KOPĀ 64 082 X 2 150 628 2 174 943 39 767 X 

 
        Nodokļu parādu veido aprēķinātās, bet nesamaksātās nodokļu summas par decembra 
mēneša darbinieku darba samaksu pārskata gadā.  

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS 

 
2011. 
LVL 

2010. 
LVL 

Norēķini ar pakalpojumu sniedzējiem: 129 744 21 913 

                                t..sk.zvērināto revidentu pakalpojumi 955 2 360 

Kopā 129 744 21 913 
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Piezīme Nr.31 
 
Sabiedrībā nodarbināto personu skaits 
84.tabula 

 2011. 2010. 

Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits vidēji 
gadā 

879 853 

 
Skatīt 32. piezīmes skaidrojumu. 
 
Piezīme Nr.32 
         

Personāla izmaksas 
85.tabula 

Izmaksu veids 2011. 
LVL 

2010. 
LVL 

Algas 3 943 381 3 593 043 

Pensijas no uzņēmuma līdzekļiem X X 

Pārējās sociālās nodrošināšanas 
izmaksas 

938 129 850 955 

Kopā 4 881 510 4 443 998 

  
Atalgojuma fonda pieaugums, ņemot vērā būtisko atalgojuma samazināšanu RPNC 

darbiniekiem 2009.gadā vidēji par 43% un ar to saistīto personāla aizplūšanu un personāla 
motivācijas mazināšanos un nepieciešamību darba optimizācijas rezultātā pārskatīt atalgojuma 
apmērus. Atalgojuma fonda pieaugumu ietekmēja arī apstāklis, ka ar normatīvo aktu grozījumiem 
2011.gadā tiek paaugstināta minimālā mēnešalga un mēnešalgas apmērs atsevišķām amatu 
grupām/amatiem, līdz ar to pieaug izdevumi arī darbiniekiem noteiktajām piemaksām, kuras 
piesaistītas mēnešalgai. Atalgojuma fonds palielinās arī sakarā ar to, ka RPNC 2011.gadā  bija 
nepieciešams palielināt kapacitāti projekta un būvniecības jautājumos, papildus pieņemot darbā  
speciālistus šajā jomā, lai nodrošinātu un aktivizētu Attīstības projekta realizāciju un darba kontroli. 
Atalgojuma fondā pieaugums radies arī sakarā ar  izmaiņām rezidentu sadales un finansēšanas 
kārtības maiņu un darba samaksas organizāciju apmācīttiesīgajiem ārstiem. 

 
2010. un 2011.gadā sabiedrība neveica savu līdzekļu maksājumus  privātajos pensiju 

fondos. 
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Piezīme Nr.33 
 
Informācija par atlīdzībām padomes locekļiem, valdes un vadības locekļiem  
86.tabula 

Valde/Amats Summa  
LVL 

Darba devēja obligātas 
apdrošināšanas sociālās 

iemaksas  
LVL 

Kopā  
LVL 

valdes 
priekšsēdētājs 

20 947 5 046 25 993 

valdes loceklis 18 881 4 548 23 429 
kapitālsabiedrības 
atbildīgais 
darbinieks 

X X X 

 
 
Piezīme Nr.34 
 
Zaudējumi 
 
            Pārskata gada zaudējums  tiek uzrādīts bilancē, kā sabiedrības pašu kapitāla 
samazinājums uz 31.12.2011. 
 

 

Valdes priekšsēdētājs:                               Jānis Buģins 

 
Valdes locekle:                                            Irina Starkova 
 
                                                                  

 
 
2012. gada 27.jūnijs 
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