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1 .  PAMATINFORMĀCIJA  
 

1.1. Uzņēmumu reģistra dati 
1. tabula 

Sabiedrības nosaukums 
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Sabiedrības juridiskais statuss Valsts kapitālsabiedrība 

Vienotais reģistrācijas numurs, reģistrācijas 
datums uzņēmumu reģistrā 

Nr. 50003342481, 

1997. gada 19. maijs 

Reģistrācijas datums komercreģistrā 2004. gada 08. novembris 

Komersanta reģistrācijas apliecības 
izdošanas datums 

2006. gada 27. decembris (atkārtoti) 

Adrese (juridiskā un pasta) Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 

Galvenie sabiedrības pamatdarbības veidi 

– veselības aizsardzība 

– slimnīcu darbība 

– ārstu un zobārstu prakse 

– sociālā aprūpe ar izmitināšanu 

– ēdināšanas pakalpojumi 

– garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu 
un atkarības ārstēšanas pakalpojumi 

Dibinātāji un dalībnieki 

Kapitāla daļu turētājs: Latvijas Republikas Veselības 
ministrija  

Adrese: Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011 

Valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins 

Valdes locekļi 
Irina Starkova 

Imants Rezebergs  

Pamatkapitāls 4 432 385,00 euro 

Pārskata gads 2016. gada 1. janvāris – 2016. gada 31. decembris 

Revidenti 

SIA „Benitas Kudores audits” (Nr. 40003310200) 

Zvērināta revidente Benita Kudore 

Ernestīnes ielā 24-5, 
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Rīga, LV-1046 

E pasts: kudore@latnet.lv 

 

Atbildīgā zvērinātā revidente  

Benita Kudore 

Sertifikāts Nr. 93 

 
 
1.2. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – RPNC) 
veic Statūtos noteikto darbību, pildot uzdevumus šādās jomās:  

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 medicīniskās pārbaudes veikšana, tiesu 
narkoloģiskās un tiesu ķīmiski toksikoloģiskās ekspertīzes veikšana; 

9. ambulatorās un stacionārās narkoloģiskās palīdzības sniegšana; 

10. sociālo pakalpojumu un ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšana. 

 
1.3. RPNC struktūrvienības 2016. gadā izvietotas šādās adresēs:  

1. Tvaika ielā 2, Rīgā*:  

- Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionāra  5., 13., 14., 15., 16. un 18. nodaļa  

- Administrācija 

- (k-1) Ergoterapija 

- (k-2) Medicīnas statistikas daļa, Informācijas tehnoloģiju un sakaru daļa 

 

2. Aptiekas ielā 1, Rīgā*  

-  (k-3) Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionāra 1., 2. un 10. nodaļa    

RPNC slēgta tipa aptieka 

- (k-4) Apvienotā uzņemšanas nodaļa 

Diagnostiskās un sociālās rehabilitācijas daļa  

Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļa 

- (k-6) Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionāra 26. nodaļa (akūti stāvokļi)  

- (k-7) Medicīniskais arhīvs  
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- (k-8) Psihiatriskās palīdzības dienesta Ambulatori konsultatīvā nodaļa,  

Narkoloģiskās palīdzības dienesta Ambulatori konsultatīvā nodaļa 

- (k-9) Ilgtermiņa farmakoterapijas programmas kabinets  

- (k-13) Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionāra 17. nodaļa  

 

3. Aptiekas iela 7, Rīgā:  

- Ambulatorā Tiesu psihiatrisko ekspertīžu nodaļa 

- Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionāra 26.nodaļas motivācijas programma 
 

4. Laktas iela 6, Rīgā: Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs ar apsardzi.  
 

5. Veldres iela 1a, Rīgā: 

Psihiatriskās palīdzības dienesta Ambulatorais aprūpes centrs „Veldre” ar stacionāru: 

- ambulatorie kabineti; 

- dienas stacionārs; 

- stacionāra 20.nodaļa - krīžu un depresijas nodaļa. 

 
6. Tempļa iela 9, Rīgā**:   

Psihiatriskās palīdzības dienesta Ambulatorais aprūpes centrs „Pārdaugava” ar stacionāru: 

 - ambulatorie psihiatru kabineti; 

- stacionāra nodaļa (12. nodaļa). 
 
7. Ļermontova iela 1, Rīgā**: 

Psihiatriskās palīdzības dienesta Ambulatorais aprūpes centrs „Pārdaugava” ar stacionāru 

- dienas stacionārs; 

- narkologa kabinets. 
 
8. Ļermontova iela 1 a, Rīgā**: 

Ilgtermiņa farmakoterapijas programmas kabinets. 

 
(**Tempļa ielā 9, Ļermontova ielā 1 un Ļermontova ielā 1a esošās ēkas faktiski atrodas vienā ar kopīgu 
žogu apjoztā teritorija) 
 
9. „Greiveri”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads: 

Ilgstošas sociālās aprūpes centrs „Vecpiebalga”. 
 
10. Dārza iela 4, Rīga,  

Ēka, kurā 2016. gadā saimnieciskā darbība netiek veikta 

*1. un 2.punktā norādītās adreses līdz Rīgas pilsētas būvvaldes 2016.gada 30.maijā lēmuma Nr.BV-
16-242-ls “Par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Jaunciema, Kundziņsalas, 
Mīlgrāvja, Sarkandaugavas un Trīsciema apkaimē” pieņemšanai atradās vienā adresē: Tvaika ielā 2. 
Rīgā, bet saskaņā ar minētā būvvaldes lēmuma 3.1.8., 3.1.9., 3.1.594. – 3.1. 599. un 3.2.260. –
3.2.270. punktiem  katrai no minētajā teritorijā izvietotajām ēkām ir noteikta sava adrese 
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1.4. RPNC VĪZIJA UN MISIJA 
 
Mūsu vīzija: Saglabāt un attīstīt uz pacientiem primāri vērstas valstī vadošās ārstniecības 
iestādes pozīciju garīgās veselības aprūpē un ārstniecībā psihiatrijā un narkoloģijā. 

 

RPNC misija ir: Profesionāli, atbildīgi un godprātīgi nodrošināt viegli pieejamu psihiatrisko un 
narkoloģisko ārstniecību ikvienam pacientam. 

* (pēc 2016. gadā sagatavotās uzņēmuma vidēja termiņa darbības Stratēģijas 2016. – 2018.  
gadam)  

 



 VADĪBAS ZIŅOJUMS      10 

 

Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 2016. gada pārskats 

 1.grafiskais attēlojums  
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2. PSIHIATRISKĀS  PALĪDZĪBAS  DIENESTA  UN  NARKOLOĢISKĀS  PALĪDZĪBAS 
DIENESTA  DARBĪBAS  RĀDĪTĀJU  KOPSAVILKUMS 

 

Psihiatriskās palīdzības dienesta un Narkoloģiskās palīdzības dienesta  
darbība stacionārajā aprūpē 

(3.,4.,15. un 19. tabulas datu apkopojums) 
2.  tabula 

Nr. 

p.k. 
STACIONĀRĀ  APRŪPE 

Kopskaits 
No kopskaita 

psihiatrija narkoloģija 

2015. 2016. 2015. 2016. 2015. 2016. 

1 
Hospitalizāciju skaits  7343 7495 5940 5998 1403 1497 

uz 10 000 iedz.   92.7 93.8 21.9 23.4 

2 

Izrakstīto (iesk. mirušos) 
skaits 

7325 7509 5928 6018 1397 1491 

 uz 10 000 iedz.   92.5 94.1 21.8 23.3 

t.s. mirušo skaits 49 47 47 47 2 0 

3 Gultas slodze % 93.66 92.66 95.33 94.28 73.2 72.56 

4 Gultas slodze dienās 341.87 339.13 347.96 345.08 267.2 265.58 

5 
Vidējais gultdienu skaits uz 
1 slimnieku 

24.78 24.16 

28.82 28.38  

7.65 7.12 
26.34 

25.62  

(bez TPEPAC* 
un ilggulētā-

jiem** 

6 Gultas aprite 13.79 14.04 12.07 12.16 34.9 37.28 

7 Gultas dīkstāve dienās 1.68 1.91 1.41 1.72 2.8 2.69 

8 Letalitāte % 0.67 0.63 0.79 0.78 0.14 0 

9 Gultdienu skaits 181 533 181 436 170 846 170 813 10 687 10 623 

10. Gultu skaits  

532 

gada 
beigās 

536 

gada 
beigās 

492 

432* (bez 

TPEPAC) 

496 

436* (bez 

TPEPAC 
40 40 

 

*TPEPAC – Tiesu psihiatriskās ekspertīzes un piespiedu ārstēšanas centrs ar apsardzi, kur pacienti saņem 
psihiatrisko palīdzību kā medicīniska rakstura piespiedu līdzekli uz tiesas nolēmuma pamata 

**Ilggulētāji – pacienti, kuriem tiesa noteikusi medicīniska rakstura piespiedu līdzekli – ārstēšanu stacionārā un 
pacienti, kuri saņem veselības aprūpes pakalpojumus stacionārā ilgāk par mēnesi 

 

Būtiskākās izmaiņas: Kopš 2016.  gada maija ir organizētas papildus 4 gultas jaunatvērtajā Psihiatriskās 
palīdzības dienesta akūto psihožu nodaļā. Nedaudz pieaudzis hospitalizāciju skaits gan psihiatrijā, gan 
narkoloģijā: kopā par 152 pacientiem, kas ir 2 % pieaugums. 

Par citām izmaiņām – atsevišķi Psihiatriskās palīdzības dienesta un Narkoloģiskās palīdzības dienesta 
darbības pārskatos šajā ziņojumā. 
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3. PSIHIATRISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTS 
 

3.1. Ambulatorās un stacionārās palīdzības sniegšana personām, kurām konstatētas 
psihiskas slimības vai uzvedības traucējumi 

 
 

Psihiatriskās palīdzības dienesta darbība stacionārās palīdzības sniegšanā 
3. tabula  

Nr. 

p.k. 
STACIONĀRĀ  APRŪPE 

No kopskaita 

2015. 2016. 

1.  
Hospitalizāciju skaits  5940 5998 

uz 10 000 iedz. 92.7 93.8 

2.  

Izrakstīto (iesk. mirušos) skaits 5928 6018 

 uz 10 000 iedz. 92.5 94.1 

t.s. mirušo skaits 47 47 

3.  Gultas slodze % 95.33 94.28 

4.  Gultas slodze dienās 347.96 345.08 

5.  Vidējais gultdienu skaits uz 1 pacientu 

28.82 28.38  

26.34 
25.62 (bez 
TPEPAC un 
ilggulētājiem 

6.  Gultas aprite 12.07 12.16 

7.  Gultas dīkstāve dienās 1.41 1.72 

8.  Letalitāte % 0.79 0.78 

9.  Gultdienu skaits 170 846 170 813 

10.  Gultu skaits gada beigās  

492 

432* (bez 

TPEPAC) 

496 

436* (bez 

TPEPAC 

* TPEPAC – Tiesu psihiatriskās ekspertīzes un piespiedu ārstēšanas centrs ar apsardzi, kur pacienti saņem 
psihiatrisko palīdzību kā medicīniska rakstura piespiedu līdzekli uz tiesas nolēmuma pamata 

**Ilggulētāji – pacienti, kuriem tiesa noteikusi medicīniska rakstura piespiedu līdzekli – ārstēšanu stacionārā un 
pacienti, kuri saņem veselības aprūpes pakalpojumus stacionārā ilgāk par mēnesi 

 
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2016. gadā hospitalizāciju skaits ir nedaudz pieaudzis. Tas izskaidrojams ar 
remontu veikšanu 2015. gadā 6 akūtajās nodaļās, kuru laikā tika nedaudz ierobežota pacientu uzņemšana, 
pārliekot ārstēšanu uz dienas stacionāriem. Hospitalizāciju ietekmēja arī renovētās un reorganizētās 
17. nodaļas atvēršana 2016. gada maijā ar 50 gultām. Nodaļa paredzēta pirmreizējiem pacientiem ar 
akūtām psihozēm, kā arī pacientiem, kuriem psihiatriskā palīdzība stacionārā tiek sniegta saskaņā ar 
Ārstniecības likuma 68. pantu – pret pacienta gribu, pamatojoties uz tiesas lēmumu. 

Vidējais gultu dienu skaits psihiatriska profila stacionārā ir 28.38, kas ir mazāks kā iepriekšējā gadā, kā arī 
zemākais, salīdzinot ar citiem valsts psihiatriskajiem stacionāriem. Šajā rādītājā neiekļaujot pacientus ar 
ieilgušām psihozēm, kā arī pacientus, kuriem stacionārā ārstēšana noteikta saskaņā ar tiesas lēmumu kā 
medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis (MRPL), šis rādītājs ir – 25.62. Jāpiebilst, ka valstī vienīgi RPNC 
tiek realizēts MRPL – ārstēšana specializētā psihiatriskā nodaļā ar apsardzi. Pacienti, kuriem noteikts šāds 
MRPL,  ārstējas ļoti ilgstoši, pat vairākus gadus, kas ietekmē rādītāju “Vidējais gultdienu skaits uz 
1 pacientu”. Tāpēc minēto rādītāju RPNC sniedz divās pozīcijās: bez ilggulētājiem un ar tiem. 
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Psihiatriskās palīdzības dienesta darbība ambulatorās palīdzības sniegšanā 
4.  tabula 

Nr. 

p.k. 
AMBULATORĀ APRŪPE 

No kopskaita 

2015. 2016. 

1.  

 

Ambulatoro apmeklējumu skaits 61 338 62 013 

uz 10 000 iedz. 956.9 969.5 

uz 1 iedz. 0.095 0.097 

2.  Dienas stacionārs  

Veldres ielā 1a, Rīgā 

  

gultu skaits 25 25 

pacientu skaits 228 244 

3.  Dienas stacionārs  

Ļermontova ielā 1, Rīgā 

  

gultu skaits 20 20 

pacientu skaits 245 268 

 

 

RPNC reģistrēto pieaugušo iedzīvotāju invalīdu skaits ar psihiskām slimībām un uzvedības traucējumiem 
5. tabula 

Slimības nosaukums 
SSK-10 

diagnozes 
kods 

2015. 2016. 

Invalīdu skaits F00–F99 5794 5712 

Organiski psihiski traucējumi, ieskaitot 
simptomātiskos 

F00–F09 906 923 

Šizofrēnija, šizotipiskie traucējumi un 
murgi 

F20–F29 3601 3551 

Garastāvokļa (afektīvie) traucējumi F30–F39 218 198 

Garīgā atpalicība F70–F79 1028 1009 

Primārā invaliditāte, abs.sk. F00–F99 79 85 

Organiski psihiski traucējumi, ieskaitot 
simptomātiskos 

F00–F09 37 27 

Šizofrēnija, šizotipiskie  traucējumi un 
murgi 

F20–F29 26 42 

Garastāvokļa (afektīvie) traucējumi F30–F39 8 5 

Garīgā atpalicība F70–F79 7 11 
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Psihiatriskās palīdzības dienesta  
ambulatoro pacientu datu apstrādes sistēmā reģistrētie pacienti 

 
6. tabula 

Gads 
Kopējais reģistrēto 

pacientu skaits gada 
beigās 

t. sk. kopējais pirmo 
reizi reģistrēto pacientu 

skaits 

2008. 14 306 1297 

2009. 15 715 1734 

2010. 15 367 1454 

2011. 16 398 1859 

2012. 16 729 1535 

2013. 17 124 1774 

2014. 18 110 1667 

2015. 21 000 1988 

2016. 22 306 2126 

 

2016. gadā turpinās jau iepriekš vērojamā tendence pieaugt ambulatoro apmeklējumu skaitam, kā arī 
pirmreizējo pacientu skaitam.  

Mazinoties psihiski slimu personu stigmatizācijai sabiedrībā, pacienti drošāk izmanto psihiatrisko 
palīdzību.  

Ņemot vērā divu RPNC Ambulatoro centru (Juglā un Pārdaugavā) piedāvāto kvalitatīvo psihiatrisko 
palīdzību, atzinību ieguvušo dienas stacionāru ar multidisciplināro komandas darbu, vizuāli estētiskās, 
mūsdienīgās telpās, pacienti labprāt konsultējas pie psihiatra un saņem nepieciešamo psihiatrisko 
palīdzību. 

Ambulatori konsultatīvā nodaļa Sarkandaugavā piedāvā psihiatra konsultācijas, kā arī tiek nodrošināti 
ārstu konsiliji sarežģītos klīniskos, juridiskos jautājumos pacientiem no visas valsts. 
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3.2. Statistiskā  informācija  par  saslimstībām 
 

RPNC reģistrēto pieaugušo iedzīvotāju primārā saslimstība un pacientu skaits ar psihiskiem un uzvedības 
traucējumiem  

7. tabula 

Nr. 
p.k. 

Psihiski un uzvedības traucējumi 
SSK 

10. redakcijas 
kods 

2015. 2016. 

1. INCIDENCE (primārā saslimstība) abs.sk. F00–F99 1988 2126 

uz 100 000 iedz.  310 332 

*Tajā skaitā:    

Organiski psihiski traucējumi, ieskaitot simptomātiskos F00–F09 976 1077 

uz 100 000 iedz.  152 168 

Šizofrēnija, šizotipiskie  traucējumi un murgi F20–F29 167 126 

uz 100 000 iedz.  26 19,7 

Garastāvokļa (afektīvie) traucējumi F30–F39 256 292 

uz 100 000 iedz.  40 45,7 

Garīgā atpalicība F70–F79 57 11 

uz 100 000 iedz.  8.9 1,7 

2. 

 

PREVALENCE (kontingents) abs. sk. F00-F99 21 000 22 306 

uz 100 000 iedz.  3276 3487 

*Tajā skaitā:     

Organiski psihiski traucējumi, ieskaitot simptomātiskos F00-F09 5878 6347 

uz 100 000 iedz.  917 992 

Šizofrēnija, šizotipiskie  traucējumi un murgi F20-F29 7549 7618 

uz 100 000 iedz.  1178 1191 

Garastāvokļa (afektīvie) traucējumi F30-F39 2292 2632 

uz 100 000 iedz.  358 411 

Garīgā atpalicība F70-F79 1310 1308 

uz 100 000 iedz.  204 204 

* Tabulas ar zvaigznīti atzīmētajos punktos norādītas diagnožu grupas ar skaitliski lielākajiem rādītājiem. 

 

Palielinājies pacientu skaits, kuri vērsušies pie RPNC psihiatra saistībā ar afektīviem traucējumiem. Tas 
izskaidrojams ar kompensējamo zāļu pieejamību un iespēju izmantot valsts apmaksātu psihiatrisko 
palīdzību.  

Organisko traucējumu skaits vairāk pieaug kognitīvo traucējumu dēļ, ņemot vērā to, ka sabiedrība noveco. 

Otrs iemesls - ģimenes ārsti sākuši biežāk nosūtīt pie psihiatra pacientus ar izteiktiem kognitīviem 
traucējumiem, t.sk. demencēm, lai šie pacienti saņemtu psihiatra atzinumu pirms nosūtīšanas uz VDEĀK 
invaliditātes grupas ar kopšanas pabalstu noformēšanai, kā arī ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes 
institūcijā.  

 



 VADĪBAS ZIŅOJUMS   16 

 

Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 2016. gada pārskats 

3.3 Psihiatriskās palīdzības sniegšana bez pacienta piekrišanas 

Psihiatriskās palīdzības sniegšana ārstniecības iestādē bez pacienta piekrišanas tiek veikta saskaņā ar 
Ārstniecības likuma 68. pantu, t.i., gadījumos, kad pacients nepiekrīt stacionārās psihiatriskās palīdzības 
saņemšanai, taču tāda objektīvi ir nepieciešama, jo pacienta stāvoklis atbilst Ārstniecības likuma 68. panta 
pirmajā daļā norādītajām pazīmēm.  

Šādā gadījumā par ārstniecības nepieciešamību lemj ārstu konsilijs. Konsilija lēmums par psihiatriskās 
palīdzības sniegšanas nepieciešamību tiek nosūtīts tiesai, lēmumu par psihiatriskās palīdzības sniegšanu 
bez pacienta piekrišanas pieņem tiesnesis.  

Tiesnesis var pieņemt lēmumu par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas uz laiku līdz 
diviem mēnešiem.  

Ne vēlāk kā septiņas dienas pirms tiesneša lēmumā noteiktā termiņa beigām psihiatru konsilijs atkārtoti 
izmeklē pacientu un lemj par nepieciešamību turpināt sniegt pacientam bez viņa piekrišanas psihiatrisko 
palīdzību psihiatriskajā ārstniecības iestādē uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai par šīs palīdzības 
pārtraukšanu. 

Šos darbības rādītājus RPNC nevar ietekmēt, jo pacientus, kuri atbilst Ārstniecības likuma 68. panta 
pirmās daļas nosacījumiem un kuriem vēlāk tiesa nosaka psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta 
piekrišanas, stacionāra uzņemšanas nodaļā nogādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 
brigāde policijas pavadībā. 

 

Tiesas sēdes par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas 

8. tabula 

 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

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

Kopskaits 

35 29 40 53 53 50 42 45 

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

                          no tiem:                                         

33 27 37 49 47 44 37 44 

līdz 2 mēnešiem 31 27 36 47 45 41 35 41 

līdz 6 mēnešiem 2 0 1 2 2 3 2 3 

3. Tiesa atteikusi psihiatriskās palīdzības 
sniegšanu bez pacienta piekrišanas 

2 2 3 1 4 3 4 1 

4. Pacients tiesas sēdes laikā piekrīt ārstēties 0 2 0 3 2 3 0 0 

 

Pēdējo gadu laikā ir uzlabojusies RPNC sadarbība ar Rīgas Ziemeļu rajona tiesas, kuras teritorijā atrodas 
RPNC stacionārs, tiesnešiem, kuriem izveidojusies atzīstama izpratne par psihisko traucējumu simptomiem 
un prognozēm attiecībā uz pacienta veselību un sabiedrības drošību. 

Stacionāra darbā atzinīgi vērtējama Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumu Nr. 453 “Noteikumi 
par kārtību, kādā ierobežojami pacienti, un priekšmetiem, kurus aizliegts turēt psihiatriskajā ārstniecības 
iestādē” spēkā stāšanās. 
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3.4. Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana saskaņā ar tiesas nolēmumu 

Krimināllikuma 68. panta pirmajā daļā noteikts, ka personām, kas izdarījušas šajā likumā paredzētos 
nodarījumus, bet sirgst ar psihiskiem traucējumiem un ir atzītas par nepieskaitāmām vai ierobežoti 
pieskaitāmām, var noteikt šādus medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus (MRPL):  

1) ambulatora ārstēšana medicīnas iestādē;  

2) ārstēšana vispārēja tipa psihiatriskajā slimnīcā (nodaļā);  

3) ārstēšana specializētā psihiatriskajā slimnīcā (nodaļā) ar apsardzi.  

RPNC tiek īstenoti visi Krimināllikuma 68. pantā paredzētie MRPL. RPNC ir vienīgā ārstniecības iestāde 
valstī, kurā tiek veikta psihiatriskā ārstēšana stacionārā ar apsardzi, – Tiesu ekspertīžu un psihiatriskās 
ārstēšanas centrā Laktas ielā 6, Rīgā. 

Attiecībā uz pacientiem ar tiesas noteiktu MRPL – ārstēšanu stacionārā gan vispārēja tipa, gan specializētā 
nodaļā ar apsardzi, jāatzīst, ka rādītāji ir salīdzinoši nemainīgi.  

Taču jānorāda uz problēmām ārstēšanā pacientiem, kuriem noteikts MRPL – ambulatora ārstēšana. Šo 
pacientu ārstēšana ir komplicēta, ņemot vērā nereti raksturīgo kritikas trūkumu no pacientu puses par savu 
saslimšanu, nevēlēšanos ārstēties, prognostisko apdraudējumu sabiedrībai pacienta psihisko traucējumu 
dēļ. Kontroles mehānisms šādu pacientu ārstēšana ir ļoti ierobežots.  

 
 

Ārstēšana Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centra (ar apsardzi)  

9. tabula 

  2015. 2016. 

Gultu skaits nodaļā 45 45 

Hospitalizēto pacientu skaits 14 14 

Izrakstīto pacientu skaits 7 17 

Pacientu skaits gada beigās 47 42 

 

2016. gads:  No TPEPAC izrakstītie pacienti: 
9 – uz citām  psihiatriskajām slimnīcām ārstēšanai  vispārēja tipa stacionārā nodaļā 
8 – pārvesti uz RPNC ārstēšanai  vispārēja tipa stacionārā nodaļā 

TPEPAC uzņemtie pacienti: 
5 – pārvesti uz RPNC no citām stacionārajām psihiatriskajām ārstniecības iestādēm 
4 – pārvesti no RPNC vispārēja tipa stacionārās nodaļas  
1– pārvesti no ieslodzījuma vietām  
1 – iestājušies no mājām (ar NMP) 
3 – no somatiskiem stacionāriem 

 
 

Medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis - ārstēšana Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionāra  
vispārēja tipa nodaļās bez apsardzes 

10. tabula 

 2015. 2016. 

Hospitalizēto pacientu skaits  14 18 

Izrakstīto pacientu skaits 23 19 

Pacientu skaits gada beigās 32 31 
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Medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis - ārstēšana 
Psihiatriskās palīdzības dienesta ambulatorajās nodaļās 

11. tabula 

 2015. 2016. 

Gada sākumā 146 134 

Gada laikā pēc tiesas nolēmuma 
ārstēšana uzsākta 

28 21 

MRPL atcelts  40 43 

Pacientu skaits gada beigās 134 112 

 

Tiesas noteiktā MRPL izmaiņas – atcelšana vai grozīšana uz citu MRPL – var tikt veiktas ar tiesas 
nolēmumu.  

Kriminālprocesa likums paredz, ka tiesa pieprasa ārstniecības iestādei atzinumu par tās personas 
veselības stāvokli, kurai noteikts MRPL, sakarā ar MRPL iespējamu atcelšanu vai grozīšanu. 
Kriminālprocesa likums paredz ārstam vai ārstu konsilijam sagatavot atzinumu par šāda pacienta 
veselības stāvokli – vai tas uzlabojies, vai konstatēts, ka šīs personas veselības stāvoklis citādi mainījies 
tiktāl, ka tā vairs nav bīstama sabiedrībai, vai gluži pretēji. Atzinuma gatavošana ir darbietilpīgs, atbildīgs 
process, kura rezultāts līdzīgi kā tiesu eksperta atzinums, tiek izmantots tiesā.  

Darbā ar pacientiem, kuriem tiesa noteikusi MRPL, 2016. gadā pastāvēja šādas valsts līmenī risināmas 
problēmas: 

1. Laikietilpīgais un atbildīgais ārstu darbs, kriminālprocesa ietvaros sagatavojot atzinumus tiesai 
MRPL atcelšanai vai grozīšanai, netiek apmaksāts.  

2. Ambulatorajam pacientam ar tiesas noteiktu MRPL Kriminālprocesa likuma 607. un 608. pantā 
paredzētā atzinuma MRPL pārskatīšanai tiesā sagatavošanai nepieciešamajiem izmeklējumiem, būtu 
jābūt valsts apmaksātiem. 

3. Ja pacientam tiesa noteikusi MRPL – ambulatoru ārstēšanu, pacients būtu atbrīvojams no 
maksas par medikamentiem. Ņemot vērā personas sociālo bīstamību, šāds risinājums būtu sabiedrības 
interesēs. 

Atzinīgi vērtējams 2016. gada 22. decembrī spēkā stājies likums “Grozījumi Ārstniecības likumā”, ar 
kuru Ārstniecības likums papildināts ar jaunu - 70.1 pantu. Minētā panta pirmā daļa nosaka, ka 
ārstniecības persona, konstatējot, ka persona, kurai kriminālprocesā tika noteikts MRPL, izvairās no tā 
vai nepilda tā nosacījumus, nekavējoties informē par to tiesu, kura pieņēmusi lēmumu par medicīniska 
rakstura piespiedu līdzekļa noteikšanu. Līdz šim šāds regulējums nepastāvēja.  

 
 

3.5. Tiesu psihiatriskās, tiesu psiholoģiskās un kompleksās ekspertīzes  

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

• tiesu psihiatriskās ekspertīzes: gan ambulatori, gan stacionāri, 

• kompleksās tiesu psihiatriskās/tiesu psiholoģiskās ekspertīzes: gan ambulatori, gan 
stacionāri; 

• psiholoģiskās ekspertīzes. 

Šīs ekspertīzes tiesas (tiesneša), prokuratūras un izziņas iestāžu uzdevumā RPNC tiesu 
eksperti veic gan brīvībā esošām personām, gan personām, kuras atrodas ieslodzījuma vietās. Tiesu 
eksperti savas kompetences ietvaros, atbildot uz visiem procesa virzītāja uzdotajiem jautājumiem, 
sniedz objektīvus un zinātniski pamatotus ekspertīzes atzinumus. 
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RPNC veikto tiesu psihiatrisko, psiholoģisko un komplekso ekspertīžu skaits 

12. tabula 

 2015. 2016. 

Kopskaits 865 825 

          No kopskaita:   

ambulatorās 738 717 

stacionārās 127 108 

           No kopskaita:   

psihiatriskās 554 520 

kompleksās 260 226 

psiholoģiskās 51 79 

 

RPNC tiesu ekspertu veikto ekspertīžu skaitu nosaka ar NVD noslēgtajā līgumā paredzētais finansējums.  

2016. gadā vienā mēnesī NVD apmaksāja 74 ekspertīzes.  

Analizējot ekspertīžu statistiskos rādītājus, secināms, ka vairs nav tendence pieaugt komplekso (tiesu 

psihiatrisko/tiesu psiholoģisko) ekspertīžu skaitam. To skaits pēdējos divos gados samazinājies par 3 % 

(no 30 % no veikto ekspertīžu kopskaita 2015. gadā uz 27 % - 2016. gadā).  

Ekspertīzes veidu nosaka procesa virzītājs: izmeklētāji, prokurori, tiesas, tiesneši. Pateicoties pastāvīgai 

un regulārai RPNC komunikācijai ar procesa virzītājiem, komplekso tiesu ekspertīžu īpatsvars ir 

samazinājies. Vienlaikus vērojama tendence palielināties tiesu psiholoģisko ekspertīžu skaitam. Tas 

saistīts ar bērnu tiesību jautājumu aktualizēšanos un vispārīgai tendencei palielināties uzsākto 

kriminālprocesu skaitam, kur par cietušo atzīts bērns. 

Lai regulētu atbilstoša veida ekspertīzes noteikšanu, ļoti nepieciešams izglītojošs darbs ar procesa 

virzītājiem visas valsts mērogā. RPNC ir pietiekami daudz profesionāļu, kas šo darbu varētu veikt. 

RPNC uzskata, ka atbilstoša finansējuma piešķiršana izglītojošajam darbam izmaksātu valstij daudz lētāk 

nekā komplekso - tiesu psihiatrisko/tiesu psiholoģisko ekspertīžu - noteikšana gadījumos, kad tas nav bijis 

nepieciešams. Komunikācijas laikā ar procesa virzītājiem joprojām paliek priekšstats, ka nav pietiekami 

zināšanu par to, ko nozīmē “pamatotas šaubas par personas psihisko stāvokli” Kriminālprocesa 185. panta 

izpratnē. 

Joprojām pastāv finansēšanas problēmas to ambulatoro ekspertīžu veikšanai, kas notiek apstākļos, kad 

iepriekš noteiktajā ekspertīzes veikšanas laikā ekspertējamā persona saņem veselības aprūpes 

pakalpojumus stacionārā. NVD šādas ambulatorās ekspertīzes, kas ir reāli veikts tiesu eksperta darbs 

neatkarīgi no šajā laikā citu ārstniecības personu veiktās stacionārās ārstniecības, neapmaksā, jo Ministru 

kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumi Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un 

finansēšanas kārtība” to neparedz. 

RPNC šajā jautājumā vairākkārt ir vērsusies Veselības ministrijā, rosinot veikt grozījumus Ministru 

kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un 

finansēšanas kārtība”, taču situācija ir nemainīga. Tas nozīmē, ka RPNC procesa virzītāja noteiktās 

ambulatorās tiesu ekspertīzes, ja ekspertējamā persona ekspertīzes veikšanas laikā saņem veselības 

aprūpes pakalpojumus stacionārā, apmaksā no saviem līdzekļiem. 
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Tiesu psihiatriskās ekspertīzes kriminālprocesā 

13. tabula 

 2015. 2016 

Ekspertīžu kopskaits 749 651 

No kopskaita:   

aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem 637 439 

cietušajiem 112 212 

 
 

Tiesu psihiatriskās ekspertīzes civilprocesā 

14. tabula 

 2015. 2016. 

Ekspertīžu kopskaits 116 174 

No kopskaita:   

ambulatorās 112 167 

stacionārās 4 7 

 

Ekspertīžu veikšana civilprocesā pārsvarā saistīta ar personas rīcībspējas ierobežošanu, veikto darījumu 
atzīšanai par spēkā neesošiem vai aprūpes tiesību noteikšanu. Būtisks ekspertīžu palielinājums 2016.gadā 
saistīts ar grozījumiem Civilprocesa likumā, kas paredz pārskatīt rīcībspēju ierobežojuma apjomu ne retāk 
kā reizi septiņos gados (Civilprocesa likuma 270. panta otrā daļa). 

Kopīgajā veikto ekspertīžu skaitā, salīdzinājumā ar 2015. gadu, nav būtisku izmaiņu, kas saistīts ar 

2016. gadam piešķirto finansējumu.  

Gadu no gada ambulatoro ekspertīžu skaits ir ievērojami lielāks par stacionāro ekspertīžu skaitu. Tas 

saistīts ar procesa virzītāja lēmumiem – kādu ekspertīzi procesa virzītājs nosaka. Taču vērojama tendence 

ekspertīžu veikšanā iesaistīt citu nozaru speciālistus – onkologus, narkologus, neirologus u.c. Minētā 

tendence saistīta ar  izglītojošā darba trūkumu, jo procesa virzītājiem ir vājas zināšanas par konkrētu tiesu 

ekspertu kompetencēm.  

Būtiskākās izmaiņas Psihiatriskās palīdzības dienesta tiesu ekspertīžu darbā 2016. gadā: 

1. Mainījās tiesu ekspertu darba tiesiskais regulējums: 2016.gada 1. martā spēkā stājās jaunais Tiesu 

ekspertu likums un saskaņā ar tā normām 2016. gadā tika izdoti jauni MK noteikumi: 

a. MK 20.12.2016. noteikumi Nr. 835  “Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un 
tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru”; 

a.  MK 20.12.2016. noteikumi Nr. 834 “Tiesu ekspertu sertifikācijas un resertifikācijas 
kārtība”; 

b. MK 13.12.2016. noteikumi Nr. 782 “Tiesu ekspertu disciplinārlietu ierosināšanas un 
izskatīšanas kārtība”;   

c. MK 13.09.2016. noteikumi Nr. 606/ “Tiesu ekspertīžu organizēšanas kārtība”; 

b. MK 30.08.2016. noteikumi Nr. 582 “Tiesu ekspertu padomes nolikums. 

2. Tiesu ekspertu padome 2016. gada 30.decembrī apstiprināja Latvijas juridiskās psiholoģijas 

asociācijas speciālistu (RPNC psihologu) izstrādāto tiesu ekspertīzes metodi “Personas 

psiholoģiskā stāvokļa izpēte”. 

3. RPNC galvenā tiesu psihiatrijas eksperta amatā stājās tiesu eksperte Anita Apsīte. 

https://likumi.lv/ta/id/287606-noteikumi-par-tiesu-ekspertizu-iestazu-sarakstu-un-tiesu-ekspertu-specialitasu-klasifikatoru
https://likumi.lv/ta/id/287606-noteikumi-par-tiesu-ekspertizu-iestazu-sarakstu-un-tiesu-ekspertu-specialitasu-klasifikatoru
https://likumi.lv/ta/id/287605-tiesu-ekspertu-sertifikacijas-un-resertifikacijas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/287605-tiesu-ekspertu-sertifikacijas-un-resertifikacijas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/287386-tiesu-ekspertu-disciplinarlietu-ierosinasanas-un-izskatisanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/287386-tiesu-ekspertu-disciplinarlietu-ierosinasanas-un-izskatisanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/284756-tiesu-ekspertizu-organizesanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/284478-tiesu-ekspertu-padomes-nolikums
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3.6. Psihiatriskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana 

Psihiatriskā rehabilitācija ir orientēta uz pacientu labklājības orientēšanu un integrēšanu sabiedrībā. 

Centrā tiek nodrošināta psihiatriskā rehabilitācija vairākās struktūrvienībās: 

- Ambulatorajā centrā “Veldre” un Ambulatorajā centrā “Pārdaugava” ar dienas stacionāriem un 

stacionāra nodaļām (12. un 20. nodaļai) nodrošinātas plašākas rehabilitācijas iespējas – 

ergoterapeita nodarbības (treniņvirtuve, radošo aktivitāšu iespējas, datorapmācība u.c.), 

nodarbības pie mūzikas, mākslas terapeita  un fizioterapeita, psihologa un sociālā darbinieka 

konsultācijas. Ņemot vērā to, ka šajos centros līdztekus darbojas ne tikai ambulatorā daļa, bet 

arī dienas stacionārs un depresiju un krīzes stāvokļu, subakūta stacionāra nodaļa, 

multidisciplinārajai komandai psihiatra vadībā ar rehabilitācijas speciālistiem ir iespēja realizēt 

pēctecības principu ārstēšanā un nodrošināt kvalitatīvu mūsdienīgu psihiatrisku aprūpi. 

Ambulatoro centru piedāvātais multdisciplinārās komandas darbs ir pozitīvi novērtēts no jau 

esošo pacientu puses, tajos piedāvātos veselības aprūpes pakalpojumus izmanto arvien jauni 

pacienti, kas liecina par sabiedrības aizspriedumu mazināšanos attiecībā uz psihiatrisko 

ārstēšanu. 

- Plašas rehabilitācijas iespējas ir Tiesu psihiatrisko un piespiedu ārstēšanas centra piespiedu 

ārstēšanas blokā, kur ārstējas pacienti ar tiesas lēmumu medicīniska rakstura piespiedu 

līdzekļa ietvaros. Blokā ir pieejamas ergoterapeita, darba terapeita, kustību un sporta terapeita  

nodarbības, sociālā darbinieka konsultācijas. Pacientiem ir iespējas darboties kokapstrādes 

darbnīcā, māla apstrādē, dārzkopībā. 

- Stacionārā  Sarkandaugavā (Tvaika ielā) pacientiem ir pieejamas ergoterapeita nodarbības un 

fiziskās aktivitātes nodarbības. Rehabilitācijas iespējas būtu attīstāmas daudz plašāk, pastāvot 

atbilstošam finansējumam un materiālajai bāzei.  

 
 

3.7. Darbība saskaņā ar likumu „Par Latvijas un PSRS psihiatriskajā ārstniecības iestādēs laika 
posmā no 1940. gada 17. jūnija līdz 1991. gada 21. augustam nepamatoti ievietotajām personām” 

Norādītā likuma 2. panta sestajā daļā noteikts, ka, lai pieņemtu lēmumu par personas statusa 
atjaunošanu vai atteikumu atjaunot personas statusu, pēc prokurora pieprasījuma psihiatrijas ekspertu 
komisijas darbu organizē valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas 
centrs".  

RPNC Psihiatrijas ekspertu komisija atzinumu sniedz, pamatojoties uz medicīnisko dokumentāciju, kuru 
tās rīcībā nodevis prokurors.  

2016. gadā pēc dokumentu saņemšanas no Prokuratūras RPNC tika izveidota viena komisija. 
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4. NARKOLOĢISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTS 

 

4.1. Ambulatorās un stacionārās palīdzības sniegšana  

 

Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārs  

15. tabula 

Nr. 

p.k. 
STACIONĀRĀ  APRŪPE 

Kopskaits 

2015. 2016. 

1.  
Hospitalizāciju skaits  1403 1497 

uz 10 000 iedz. 21.9 23.4 

2.  

Izrakstīto (iesk. mirušos) skaits 1397 1491 

 uz 10 000 iedz. 21.8 23.3 

t.s. mirušo skaits 2 0 

3.  Gultas slodze % 73.2 72.56 

4.  Gultas slodze dienās 267.2 265.58 

5.  Vidējais gultdienu skaits uz 1 slimnieku 7.6 7.12 

6.  Gultas aprite 34.9 37.28 

7.  Gultas dīkstāve dienās 2.8 2.69 

8.  Letalitāte % 0.14 0 

9.  Gultdienu skaits 10 687 10 623 

10.  Gultu skaits 40 40 

 

2016. gadā Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārā par 94 pacientiem pieaudzis hospitalizēto 

pacientu skaits, kas ir 6,3% pieaugums, salīdzinot ar 2015. gadu.  

2016. gadā turpinājās samazināties vidējais ārstēšanās ilgums. Akūti hospitalizēto narkoloģisko pacientu 

vidējais ārstēšanās ilgums 2016. gadā bija 7,12 dienas (2015. gadā – 7,65 dienas, 2014. gadā – 

8,1 dienas, 2013. gadā – 8,7 dienas), kas ir nepietiekami (vidēji pasaulē 10-14 dienas), jo ietekmē 

ārstēšanas rezultātu un palielina atkārtoti hospitalizēto pacientu skaitu.  

Īslaicīgā ārstēšanās izskaidrojama ar narkoloģisko pacientu nespēju segt pacienta iemaksu.  

Pacienti narkoloģisko ārstēšanu saņem nepilnīgi un novēloti, ar smagām somatiskām saslimšanām. 

Smagās somatiskās saslimšanas palielina stacionārās ārstēšanas izmaksas. 

Bieži pacienti tiek stacionēti ar dubultdiagnozēm (psihiatrija un narkoloģija). 
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Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārā ārstētie pacienti  

16. tabula  

Nr. Ārstēto pacientu kontingenti 2015. 2016. 

1. 

Ārstētie stacionārā ar alkohola lietošanas 
izraisītām saslimšanām 

1141 

81,7 % no 

visiem 
ārstētiem 

1251 

83,9 % no 
visiem 

ārstētiem 

tajā skaitā: 

ar alkohola psihozēm un psihotiskiem 
traucējumiem 

493 522 

2. 
Ārstētie stacionārā ar psihoaktīvo vielu lietošanas 
izraisītām saslimšanām 

248 

17,7 % no 

visiem 
ārstētiem 

225 

15,1 % no 
visiem 

ārstētiem 

3. 

Stacionārā ārstētie nepilngadīgie (0-17) 41 46 

tajā skaitā:   

ar alkohola lietošanas izraisītām 
saslimšanām 

20 40 

ar psihoaktīvo vielu lietošanas izraisītām 
saslimšanām 

21 6 

4. Stacionārā ārstētie ar citām diagnozēm 8 15 

 

2016. gadā RPNC palielinājies to pacientu skaits, kuri ārstēti ar alkohola lietošanas izraisītām 

saslimšanām, kas sastādīja 84 % (2015. gadā – 82 %) no visiem ārstētiem pacientiem. Sakarā ar 

normatīvo aktu izmaiņām ir samazinājies pacientu skaits, tai skaitā arī nepilngadīgo vidū, kuri ir lietojuši 

psihoaktīvās vielas. Pieaug  pacientu skaits, kuri tiek hospitalizēti atkārtoti, kas liecina par atkarības 

veidošanos. Atkārtoti hospitalizēto pacientu skaits 2016. gadā sastādīja 17,6 % (2015. gadā - 15 %, 

2014. gadā - 15,5 %). 
 
 

Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārā ārstētie pacienti sadalījumā pēc pamatdiagnozes 

17. tabula  

17. tabulas turpinājums nākamajā lapā 

  

Nr. 

p.k. 

Narkoloģiskās palīdzības dienesta 
stacionārā ārstētie  

SSK-10 
diagnozes 

kods 
2015. 2016. 

1. No stacionāra izrakstīto kopskaits  1397 1491 

2. Alkohola psihozes F10.4-9 493 522 

3. Alkohola intoksikācija un kaitējoši 
pārmērīga lietošana 

F10.0,1 36 71 

4. Alkohola atkarība F10.2,3 612 658 
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 17. tabulas turpinājums 

 
 
 

Pacientu ārstēšana motivācijas nodaļā 

18. tabula 

 

2015. 2016. 

Ārstēto pacientu skaits 
(viens pacients var būt ārstējies vairākās programmās) 

106 107 

Alkohola motivācija  11 3 

Narkomānu motivācija  11 3 

Minesotas programma (28 dienas)  98 103 

Narkomānu rehabilitācija stacionārā  4 - 

 

Daļa no Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārā ārstētiem pacientiem turpina ārstēties Motivācijas un 

Minesotas programmās. Līgumā ar NVD par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un 

apmaksu 2016. gadā programmā „Narkoloģija” ir izdalīts pakalpojuma veids “Minesotas programma 

stacionārā” ar vidējo ārstēšanās ilgumu 26 dienas.  

Nr. 
p.k. 

Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārā 
ārstētie  

SSK-10 
diagnozes 

kods 
2015. 2016. 

5. Psihoaktīvo vielu akūta intoksikācija un 
kaitējoši pārmērīga lietošana 

F11.-F19.0,1 61 49 

No tiem:    

5.1.    opioīdu lietošana F11.0,1 - - 

5.2.    kannabis (kaņepju) lietošana F12.0,1 18 10 

5.3.    sedatīvo un miega līdzekļu lietošana F13.0,1 1 1 

5.4.    kokaīna lietošana F14.0,1 2 1 

5.5.    amfetamīnu (stimulatoru) lietošana F15.0,1 15 17 

5.6.    halucinogēnu lietošana F16.0,1 6 3 

5.7.    inhalantu lietošana F18.0,1 - - 

5.8.    daudzu psihoaktīvo vielu lietošana F19.0,1 19 17 

6. 
Psihoaktīvo vielu atkarība 

F11.-F16.2-9, 
F18.-F19.2-9 

187 176 

No tiem:    

6.1.   opioīdu lietošana F11.2-9 123 115 

6.2.   kannabis (kaņepju) lietošana F12.2-9 12 12 

6.3.    sedatīvo un miega līdzekļu lietošana F13.2-9 2 8 

6.4.    kokaīna lietošana F14.2-9 2 - 

6.5.    amfetamīnu (stimulatoru) lietošana F15.2-9 16 5 

6.6.    inhalantu lietošana F18.2-9 1 - 

6.7.    daudzu psihoaktīvo vielu lietošana F19.2-9 31 36 

7. Azartspēļu, datorspēļu atkarība F63 8 13 
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Narkoloģiskās palīdzības dienesta darbības rādītāji. Ambulatorā aprūpe  

19. tabula 

Nr.  Ambulatorās aprūpes rādītāji 2015. 2016. 

1. 

Ambulatoro apmeklējumu kopskaits 25 104 24 057 

uz 10 000 iedz. (Rīgas) 391.6 376.1 

uz 1 iedz. (Rīgas) 0.04 0.04 

2. 
Pacientu skaits ilgtermiņa farmakoterapijas (IFT) 
metadona programmā  

306 323 

3. 
Pacientu skaits ilgtermiņa farmakoterapijas buprenorfīna 
programmā  

121 129 

4. 
ĀKK (ārstu konsultatīvās komisijas), metadona IFT 
programma  

4338 4164 

5. 
ĀKK (ārstu konsultatīvās komisijas), buprenorfīna IFT 
programma 

203 221 

6. 

Ārstu narkologu atzinumi:    

- transportlīdzekļu vadītājiem,  
- ieroču nēsātāju (glabātāju) medicīniskā pārbaude,  
- pārbaudes noteiktu darbu veikšanai u.c. 

2281 2623 

7. 

Specializēto, Ministru kabineta noteikumos paredzēto, 
medicīnisko komisiju darbs  

- transportlīdzekļu vadītāju pārbaudes 

- ieroču nēsātāju (glabātāju) pirmstermiņa 
medicīniskās pārbaudes 

213 233 

 
 

4.2. Ilgtermiņa farmakoterapijas (ITF) programmās iekļauto pacientu uzskaite  

2016. gadā RPNC atzīmēja 20 gadus kopš uzsākta pacientu ārstēšana IFT programmās. 

Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumu Nr. 70 „Alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko 
vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības slimnieku ārstēšanas kārtība" 14. punktā noteikts, ka RPNC veic 
to pacientu uzskaiti, kuri tiek iekļauti metadona vai buprenorfīna ilgtermiņa farmakoterapijas programmā.  

Jebkuras ārstniecības iestādes ārstu konsilijs, kas pieņēmis lēmumu par ilgtermiņa farmakoterapijas ar 
metadonu vai buprenorfīnu uzsākšanu pacientam, divu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē 
RPNC.  

2016. gadā to pacientu skaits, kuri ārstējušies IFT metadona programmā, salīdzinot ar 2015. gadu, Latvijā 

pieaudzis par 7 %,  IFT buprenorfīna programmā pacientu skaits pieaudzis par 9 %. 

2016. gadā metadona programmā valstī ārstējušies 584 pacienti (2015. gadā – 543, 2014.gadā - 459), 

buprenorfīna programmā – 2016. gadā ārstējās 188 pacienti (2015. gadā – 171, 2014. gadā - 146). Jau 

kopš 2012. gada pieaug to pacientu skaits, kuriem ir nepieciešams nodrošināt IFT.  

No 2016. gadā RPNC metadona IFT programmā ārstētajiem pacientiem, 36 % konstatēta HIV un HCV 

infekcija, 62 % - tikai C hepatīta (HCV) infekcija, 2 % - saslimšana ar tuberkulozi.  

No 2016. gadā RPNC buprenorfīna IFT programmā ārstētajiem pacientiem 26 % konstatēta HIV infekcija, 

88 % - HCV infekcija, bet saslimšanas gadījumi ar tuberkulozi nav bijuši. 
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RPNC darbojas divi metadona kabineti: Aptiekas ielā 1, k-9, Rīgā un Ļermontova ielā 1 a, Rīgā. 

RPNC Ambulatorajā centrā „Pārdaugava” (Ļermontova ielā 1a, Rīgā) izveidoto metadona kabinetu, kurā 

tiek apkalpoti pacienti, kuru dzīves vieta ir Daugavas kreisajā krastā, ik dienas apmeklē vidēji 56 pacienti. 

Metadona kabinetu Aptiekas ielā 1, k-9, Rīgā ik dienas apmeklē vidēji 192 pacienti. 

Metadona IFT programma ir valsts apmaksāta. Buprenorfīna IFT programma ir maksas pakalpojums. 

Maksa ļoti ierobežo ārstēšanas pieejamību. 

Apstiprinātā medicīniskā tehnoloģija “Metadona aizvietojošās terapijas programmas medicīniskā 

tehnoloģija” pielietošanai Latvijā padara IFT ar metadonu pieejamāku narkotiku lietotājiem, un tā paredz 

ārstēšanas turpināšanu ieslodzījuma vietās, ko palīdz nodrošināt Narkoloģiskās palīdzības dienesta 

speciālisti. 2016. gadā RPNC ir nodrošinājusi ārstēšanu ieslodzījuma vietās 36 pacientiem. 

No 584 pacientiem, kuri Latvijā 2016. gadā ārstējušies metadona IFT programmā, 323 ir RPNC pacienti 
(2015. gadā - 306 no 543 pacientiem). 

No 188 pacientiem, kuri Latvijā 2016. gadā ārstējušies buprenorfīna IFT programmā, 129 ir RPNC pacienti 
(2015. gadā - 221 no 171 pacienta). 

 
 

Metadona ilgtermiņa farmakoterapijas programma 2016. gadā 

20. 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 

S
ie

vi
et

es
 

V
īr

ie
ši

 

S
ie

vi
et

es
 

V
īr

ie
ši

 

S
ie

vi
et

es
 

V
īr

ie
ši

 

S
ie

vi
et

es
 

V
īr

ie
ši

 

Rīga 323 63 7 30 10 53 56 13 43 267 70 197 

Jelgava 73 18 2 7 2 16 14 1 13 59 7 52 

Liepāja 46 10 0 3 1 9 7 2 5 39 4 35 

Ludza  11 2 0 2 0 2 0 0 0 11 2 9 

Salaspils 20 1 0 1 0 1 2 1 1 19 0 19 

Daugavpils 19 6 1 4 1 5 2 0 2 17 3 14 

Olaine 32 6 3 3 3 3 1 0 1 31 10 21 

Jūrmala 33 11 1 7 2 9 5 0 5 28 8 20 

Ventspils 27 9 0 2 1 8 5 2 3 22 4 18 

Kopā  584 126 14 59 20 106 92 19 73 493 108 385 

2015. gadā 543 157 24 83 30 127 88 13 75 459 107 352 
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Buprenorfīna Ilgtermiņa farmakoterapijas programma 2016. gadā 

21. 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 

S
ie

vi
et

es
 

V
īr

ie
ši

 

S
ie

vi
et

es
 

V
īr

ie
ši

 

S
ie

vi
et

es
 

V
īr

ie
ši

 

S
ie

vi
et

es
 

V
īr

ie
ši

 

Rīga 129 27 3 20 3 24 21 7 14 108 15 93 

Liepāja 6 0 0 0 0 0 1 0 1 5 1 4 

Jūrmala-1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 

Jūrmala-2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 

Daugavpils 16 5 0 5 0 5 3 0 3 13 1 12 

Tukums 13 3 1 2 1 2 4 0 4 9 1 8 

Krāslava  12 0 0 0 0 0 2 0 2 10 1 9 

Salaspils 8 2 0 2 0 2 2 0 2 6 0 6 

Kopā 188 38 4 29 5 33 34 8 26 154 20 134 

2015. gadā 171 46 4 36 5 41 20 4 16 151 23 128 

 

2016. gadā RPNC speciālisti uzsāka organizatorisku darbu pie jauna ITF metadona programmas izdales 
kabineta atvēršanas biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” telpās 2017.gadā, noslēdzot Sadarbības līgumu 
ar šo biedrību. 
 
 
4.3. Narkotisko, psihotropo vielu un alkohola ietekmes medicīniskās pārbaudes 

Medicīniskās pārbaudes RPNC tiek veiktas Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes 

nodaļā (ANPREN), personu bioloģiskās vides materiāla paraugu izmeklējumi – ANPREN Ķīmiski 

toksikoloģiskajā laboratorijā. Medicīniskās pārbaudes veic personām, kuras ANPREN nogādā Valsts 

policijas, Valsts robežapsardzes, pašvaldības policijas, probācijas dienesta amatpersonas saskaņā ar 

Ministru kabineta 2008. gada 2. jūnija noteikumiem Nr. 394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko 

vielu ietekmes pārbaudes kārtība" vai Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumiem Nr. 15 

"Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējams narkotisko vai 

citu apreibinošo vielu iespaids", vai personām, kuras ierodas ar darba devēja nosūtījumu, kā arī personām, 

kuras vērsušās ANPREN ar rakstveida iesniegumu.  
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ANPREN veiktās medicīniskās pārbaudes 
22. tabula 

 2015. 2016. 

1.  Pārbaudīto personu skaits 6888 6914 

2.  

No tabulas 1. punktā norādītā pārbaudīto personu kopskaita: 

2.1. alkohola reibuma medicīniskās pārbaudes 1287 1378 

2.2. narkotisko un psihotropo vielu reibuma medicīniskās 
pārbaudes 

5092 5014 

2.3. alkohola un narkotisko, psihotropo vielu reibuma 
medicīniskās pārbaudes 

308 332 

2.4.pirmsreisa medicīniskās pārbaudes jūrniekiem alkohola,  

narkotisko un psihotropo vielu noteikšanai organismā  
117 104 

2.5. medicīniskās pārbaudes Latvijas Bankas darbiniekiem 
narkotisko un psihotropo vielu noteikšanai organismā (Rīga, 
Liepāja, Daugavpils) 

75 73 

2.6. narkotisko un psihotropo vielu reibuma medicīniskās 
pārbaudes (reidos) 

9 13 

 

2016. gadā ANPREN tika pārbaudītas 6914 personas (2015. gadā – 6888, 2014. gadā – 7468, 2013. gadā 

– 8053, 2012. gadā - 7004, 2011. gadā - 6395). No pārbaudīto kopskaita 1378 personām veiktas alkohola 

reibuma medicīniskās pārbaudes un 5014 personām - narkotisko un psihotropo vielu reibuma medicīniskās 

pārbaudes. 

2016. gadā nedaudz palielinājies pārbaudīto personu skaits, un tas ir atkarīgs no policijas aktivitātes, jo 

pārsvarā medicīniskās pārbaudes pieprasa policija. 

ANPREN Ķīmiski toksikoloģiskā laboratorija veic laboratoriskos izmeklējumus bioloģiskās vides materiālu 

paraugiem, kas tiek nosūtītas no citām Latvijas ārstniecības iestādēm. 

Laboratorija izmanto ANO metodikas un regulāri veic starptautiskas kontrolanalīzes. Laboratorija pilda 

prasības, ko pieprasa Eiropas Standarts, kas akceptēts arī Latvijā.  

Pamatojoties uz to, laboratorijai tiek veikta iekšējā un ārējā kontrole. 2016.gada nogalē tika iesniegti 

dokumenti Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā, lai veiktu laboratorijas akreditāciju atbilstoši standartam 

LVS EN ISO 15189:2013 "Medicīnas laboratorijas. Īpašās prasības uz kvalitāti un kompetenci". 

Ķīmiski toksikoloģisko un narkoloģisko ekspertīžu veikšanā tiek pielietotas vairākas ierīces: ierīces 

plānslāņu hromatogrāfijai, 3 (trīs) gāzu hromatogrāfi, biočipu analizators Evidence jaunu psihoaktīvu vielu 

noteikšanai, 2 (divi) analizatori V-TWIN narkotisko, psihotropo vielu noteikšanai, u.c. 
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Narkotisko un psihotropo vielu noteikšana bioloģiskajā vidēs 
(analīzes uz narkotiskām un psihotropām vielām) 

23. tabula 

 2015. 2016. 

Kopējais veikto analīžu skaits 11 313 10 875 

No tām:   

   3.1. analīzes no RPNC (ANPREN+NPD + PPD) 8059 8077 

   3.2. no citām ārstniecības iestādēm 1771 1548 

   3.3. no citām iestādēm (pasūtītājs – policija) 1483 1250 

 

 

 

Analīzes uz alkoholu ar gāzes hromatogrāfijas metodi 

24. tabula 

 2015. 2016. 

Analīžu skaits 919 1012 

 

 

 

Narkotisko un psihotropo vielu lietošanas kombinācijas veiktajās analīzēs 
 

25. tabula 

25. tabulas turpinājums – nākamajā lappusē 
 25. tabulas turpinājums 

Nr. 
p.k. Vielas nosaukums 

Konstatēto gadījumu skaits 

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

1.  Opiāti - amfetamīni 381 374 515 274 191 165 

2.  Opiāti – trankvilizatori 382 223 167 486 358 372 

3.  Opiāti – trankvilizatori - barbiturāti 81 99 53 87 52 27 

4.  Opiāti – amfetamīns - trankvilizatori 398 204 205 312 280 254 

5.  Opiāti – amfetamīns – THC - trankvilizatori 65 25 18 74 61 67 

6.  Opiāti - barbiturāti 21 86 47 31 8 9 

7.  Opiāti – amfetamīns - THC 56 45 101 60 55 52 

8.  Opiāti – THC - trankvilizatori 58 18 14 63 51 56 

9.  Opiāti – amfetamīns – barbiturāti – trankvilizatori - THC 12 7 17 24 19 10 

10.  Amfetamīns - THC 214 183 379 346 381 380 

11.  Opiāti – amfetamīns – barbiturāti - trankvilizatori 74 95 97 40 29 21 

12.  Amfetamīns - trankvilizatori 95 95 33 320 290 271 

13.  Opiāti – THC 41 41 81 78 73 88 

14.  Amfetamīns - barbiturāti 13 25 65 15 14 12 

15.  Amfetamīns – THC - trankvilizatori 18 14 18 90 120 85 
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Pēdējos gados Latvijā ir vērojama nelabvēlīga tendence palielināties to psihoaktīvo vielu lietotāju skaitam, 
kuri lieto vairākas vielas vienlaicīgi. Retos gadījumos analīzes uzrāda vienas vielas klātbūtni, pārsvarā 
tomēr tās ir ar vairāku psihoaktīvu vielu kombinācijām. Aptaujājot izmeklējamās personas, izdarāms 
secinājums, ka bieža ir vairāku vielu lietošana. 

Pasaulē notiek nepārtraukta jaunu vielu sintezēšana, kas apgrūtina diagnostiku un palielina lietošanas 
risku. Veicot jaunu vielu sintezēšanu, nevar izslēgt  jauno vielu parādīšanos nelegālā apritē, tāpēc ne visās 
analīzēs iespējams pierādīt vielu klātbūtni, kaut arī ir bijusi apreibinošu vielu lietošana. 

 

 

Testēšanas ar biočipu mikromatricu tehnoloģiju narkotisko un psihotropo vielu noteikšanai bioloģiskās 
vidēs 

26. tabula 

 2015. 2016. 

Cilvēku skaits 1327 1507 

Cilvēku skaits ar pozitīvām atradēm 861 1022 

Analīžu skaits 2737 3755 

Testu skaits 30 607 42 208 

Biočipu mikromatricu tehnoloģija ir jauns tehnoloģisks solis laboratorajā medicīnā, kas sniedz objektīvu, 
precīzu, drošu, informatīvu un ekonomiski izdevīgu narkotisko vielu skrīningu.  

Nr. 

p.k. 
Vielas nosaukums 

Konstatēto gadījumu skaits 

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

16.  Amfetamīns – THC - trankvilizatori 18 14 18 90 120 85 

17.  Fenobarbiturāti - trankvilizatori 10 25 42 150 114 71 

18.  Opiāti – amfetamīns - barbiturāti 22 57 17 12 5 2 

19.  Opiāti – trankvilizatori – THC - fenobarbiturāti  - - - - - 

20.  Kokaīns 18 33 17 28 33 50 

21.  Amfetamīns – THC – barbiturāti - trankvilizatori 8 1 9 7 9 17 

22.  Amfetamīns - kokaīns 4 13 2 11 7 15 

23.  Amfetamīns – THC – tramadols - trankvilizatori 4 4 9 11 27 12 

24.  Opiāti – amfetamīns – THC – trankvilizatori - tramadols 8 4 13 18 20 17 

25.  Opiāti – amfetamīns – barbiturāti – trankvilizatori - tramadols 12 17 9 14 10 5 

26.  Opiāti – amfetamīns – kokaīns – trankvilizatori 2 - 1 1 7 - 

27.  Opiāti – amfetamīns – kokaīns 3 8 5 2 2 2 

28.  Opiāti  – kokaīns - barbiturāti 1 2 - - - - 

29.  Opiāti  – kokaīns 2 3 1 6 2 5 

30.  Opiāti – trankvilizatori - tramadols 27 31 53 143 93 52 

31.  Opiāti 320 374 878 479 429 437 

32.  Amfetamīns 914 1081 2023 1254 1127 1025 

33.  Hašišs 302 334 978 1133 1267 2115 

34.  Barbiturāti 24 27 234 78 61 45 

35.  Trankvilizatori 102 41 180 1100 1028 811 

36.  Tramadols 4 6 144 94 64 61 

37.  Amfetamīns-M-THC-Kokaīns-Trankvilizatori   1 - - 4 
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Pieaugot apreibinošo vielu lietošanai pasaulē, kā arī, strauji ienākot nelegālajā tirgū jauniem narkotiku 
veidiem, kurus nav iespējams noteikt ar esošām tehnoloģijām, šī ir jauna, inovatīva tehnoloģija ātram un 
precīzam narkotiku testu skrīningam, ko pielietojam jauno psihoaktīvo vielu identifikācijai. Pēdējos gados 
Latvijā ir vērojama nelabvēlīga tendence palielināties to psihoaktīvo vielu lietotāju skaitam, kuri lieto 
vairākas vielas vienlaicīgi. Tāpēc palielinās arī izmeklējumu skaits. 

 
 

Ogļhidrātu deficīta transferīna (CDT) noteikšana asins plazmā 

27. tabula 

 2016. 

Analīžu skaits 318 

 

ANPREN Ķīmiski toksikoloģiskā laboratorija ir vienīgā laboratorija Latvijā, kurā kopš 2016. gada 14. aprīļa 
iespēja noteikt CDT (Ogļhidrātu deficīta transferīns) ar Nefelometrijas metodi, kas tiek uzskatīta par 
precīzāko un specifiskāko pašreiz pieejamo metodi hroniska augsta alkohola patēriņa noteikšanai. Ar šo 
metodi iespējams objektīvi novērtēt un diagnosticēt ar alkohola lietošanu saistītās saslimšanas. Šo 
izmeklēšanu izmanto ārsti, ārstējot un konsultējot pacientus gan ambulatori, gan stacionāri. 

 
4.4. Narkotisko un psihotropo vielu un alkohola ietekmes ekspertīzes  

RPNC ir tiesu ekspertīžu iestāde, kurā tiek veiktas arī Narkotisko un psihotropo vielu un alkohola 
ietekmes ekspertīzes. Šo ekspertīžu veikšanā nodarbināti 5 sertificēti tiesu eksperti – narkologi un 
3 sertificēti tiesu eksperti – ķīmiķi. 
 
 

Narkoloģiskās palīdzības dienesta tiesu ekspertu sagatavotie atzinumi  
(tiesu ekspertu specialitātēs 17.01 un 16.01)  

28. tabula 

  2015. 2016. 

Sagatavoto ekspertīzes atzinumu kopskaits 
  

No tiem: 

842 679 

1.  
Narkoloģiskās ekspertīzes - alkohola, narkotisko, 
psihotropo un toksisko vielu ietekmes uz personu 
narkoloģisko izpēti 

645 592 

2.  
Tiesu ekspertīzes - ķīmiski toksikoloģisku izpēti 
narkotisko, psihotropo un toksisko vielu, spirta un 
tā homologu un aizvietotāju noteikšanai 

195 87 

3.  Kompleksās ekspertīzes  (1 + 2) 2 - 

Vēl arvien valstī nav atrisināts jautājums par tiesu narkoloģisko un ķīmiski toksikoloģisko ekspertīžu 
apmaksu. Ekspertīzes veic un ekspertīzes atzinumus ANPREN nodarbinātie tiesu eksperti sagatavo pēc 
procesa virzītāja (policijas, prokuratūras, tiesas) pieprasījuma, atbildot uz procesa virzītāja jautājumiem 
kriminālprocesā. 
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Salīdzinājumam: tiesu psihiatrijas un tiesu psihiatrijas ekspertu darba samaksu paredz Ministru kabineta 
2013. gada 17. decembra noteikumi Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”. 
Faktiski RPNC no saviem līdzekļiem veic procesuālu darbību apmaksu. 

Narkoloģiskās palīdzības dienesta tiesu eksperti specialitātēs, kas atzīmētas ar kodiem 17.01 un 16.01, 
veic valstiski svarīgus uzdevumus, par ko valstī nav noteikta apmaksa un paredzēti budžeta līdzekļi. 

Katru gadu ANPREN speciālisti sniedz ievērojamu skaitu konsultāciju tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem 
izziņas procesā par medicīniskajām pārbaudēm alkohola un narkotisko, psihotropo vielu ietekmes un 
reibuma noteikšanai. Konsultācijas ir darbietilpīgs process, speciālistiem nepieciešamas vairākas stundas, 
lai atbildētu uz izmeklētāju sagatavotiem jautājumiem. Konsultācijas tiek sniegtas tajos gadījumos, kad 
procesa virzītājiem nepieciešams steidzami saņemt speciālistu skaidrojumus, jo, lai saņemtu eksperta 
atzinumus, ir jāgaida vairāki mēneši līdz ekspertīzes veikšanai rindas kārtībā.  

Arī šo pakalpojumu finansēšanas jautājums nav atrisināts. 

 

 

Dokumentu un konsultāciju sniegšana par veiktajām ekspertīzēm 

29. tabula 

 2015. 2016 

1.  Atbildes pēc valsts institūciju (policijas, prokuratūras) 
pieprasījuma:    

par narkoloģiskajām ekspertīzēm 154 225 

par ķīmiski toksikoloģiskajām ekspertīzēm 147 242 

2. 
Atbildes tiesām   

par narkoloģiskajām ekspertīzēm 11 19 

par ķīmiski-toksikoloģiskajām ekspertīzēm 19 6 

Sniegto atbilžu kopskaits: 331 492 

 

3. Konsultācijas tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem izziņas 
procesā, no tām: 

765 591 

narkologi  553 

ķīmiķi  38 

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

181 250 

Konsultāciju kopskaits 946 841 

 

5. Izziņas fiziskām personām par viņiem veiktām ekspertīzēm  11 
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5. CITI  RPNC  DELEĢĒTIE  UZDEVUMI 

 

5.1. Informatīva un konsultatīva atbalsta sniegšana valsts pārvaldes institūcijām garīgās 
veselības aprūpes jomā un atkarību ārstniecībā 

RPNC savas kompetences ietvaros pastāvīgi sniedz informatīvu atbalstu valsts un pašvaldību iestādēm. 
Katru gadu RPNC saņem arī ievērojamu skaitu informācijas pieprasījumu 
 
 

RPNC sniegtā informācija pēc institūciju un personu pieprasījuma 
30. tabula 

Nr. 
p.k. 

Informācijas pieprasītājs 2015. 2016. 

1. Apstrādātie dokumenti 27 234 27 211 

2.       no tām:   

 Ārstniecības iestādēm 3388 3350 

 Veselības inspekcijai 44 41 

 VDEĀK 13 20 

 Tiesām 858 847 

 Policijai, citām izziņas iestādēm 17 015 17 001 

 Prokuratūrai 185 183 

 Ieslodzījuma vietām  222 213 

 Bāriņtiesām 4438 4341 

 Sociālajiem dienestiem 496 522 

                                 

 

Citām personām un institūcijām                                
(apdrošināšanas sabiedrības, NBS, Valsts 
probācijas dienests, Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspektori, VDI, DVI) 

575 693 

 

*NBS – Nacionālie bruņotie spēki; SAB - Satversmes aizsardzības birojs, VDI – Datu valsts inspekcija,  
VDI – Valsts darba inspekcija 

 

RPNC 2016. gadā ir sniedzis atbildes pēc būtības uz 294 fizisku personu iesniegumiem, vienmēr 
iekļaujoties Iesniegumu likumā, Informācijas atklātības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā un 
Pacientu tiesību likumā noteiktajos termiņos.  
 
 
5.2. RPNC speciālistu dalība valsts un pašvaldību komisijās, darba grupās: 

RPNC speciālisti 2016. gadā darbojās:  

- Tiesu ekspertu padomē. 

- Nacionālajā alkoholisma ierobežošanas padomē. 

- Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes Piedāvājuma 
samazināšanas darba grupā, Pieprasījuma samazināšanas darba grupā, Informācijas analīzes darba 
grupā. 

- HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuāli transmisīvo slimību izplatības ierobežošanas koordinācijas 
komisijā. 
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- Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijā. 

- Veselības ministrijas jauno psihoaktīvo vielu riska novērtējuma komisijā. 

- Regulāra dalība Saeimas komisiju sēdēs jautājumos, kas saistīti ar garīgo veselību un atkarībām. 

- RPNC sniedza viedokli par Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma 
ierobežošanas rīcības plāna paredzamajiem ārstēšanas un rehabilitācijas pasākumiem.  

- Dalība Ministru kabineta noteikumu projekta „Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs 
un izelpotajā gaisā un konstatējama narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekme” izstrādē.  

- Dalība likumprojekta „Tiesu ekspertu likums” darba grupas sēdēs Saeimā.      

- Dalība Ministru kabineta noteikumu projektu izstrādē “Tiesu ekspertu disciplinārlietu ierosināšanas 
un izskatīšanas kārtība”; „Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu 
specialitāšu klasifikatoru”; „Tiesu ekspertu sertifikācijas un resertifikācijas kārtība”; „Tiesu ekspertu 
padomes nolikums”; „Tiesu ekspertīžu organizēšanas kārtība”. 

- Ministru kabineta noteikumu projekta „RPNC tiesu ekspertu maksas pakalpojumu cenrādis” izstrādē 
iesniegšanai Veselības ministrijā. 

- Likumprojekta  „Administratīvā pārkāpumu procesa likums” darba grupas sēdēs Saeimā. 

- Dalība „Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas izplatības ierobežošanas programmas 2017.-
2019. gadam” rīcības plāna izstrādē. 

Veselības ministrijas Galvenā speciāliste narkoloģijā, RPNC Narkoloģiskās palīdzības dienesta 
vadītāja A. Stirna sniedz konsultācijas un priekšlikumus par nozarē aktuāliem jautājumiem, atkarības 
slimību profilaksi, diagnostiku un ārstē. 

 
 

RPNC speciālistu – tiesu ekspertu:  
psihiatru, narkologu, ķīmiķu - dalība tiesas sēdēs kā ekspertiem 

 
31. tabula 

 2015. 2016. 

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

422 397 

 

Šajā tabulā ietvertā  informācija neattiecas uz tiesas sēdēm par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez 
pacienta piekrišanas saskaņā ar Ārstniecības likuma 68. pantu (par to – skatīt šā Vadības ziņojuma tabulu 
Nr. 8).  

RPNC speciālisti tiek aicināti dalībai tiesas sēdēs kā eksperti.  

 
 
5.3. Konsultācijas citām ārstniecības iestādēm garīgās veselības aprūpes un atkarību jomā 

RPNC regulāri nodrošina ārstu-psihiatru, ārstu-narkologu un psihologu konsultācijas cita profila stacionāros 
un daudzprofila stacionāros, kā arī pēc VDEĀK, ģimenes ārstu u.c. speciālistu lūguma.   

ANPREN tiesu eksperti veic citu ārstniecības iestāžu dežūrārstu apmācību medicīniskajā tehnoloģijā 
“Alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu ietekmes noteikšanas medicīniskās pārbaudes”.  
2016. gadā tika apmācīti 47  ārsti no dažādām Latvijas ārstniecības iestāžu uzņemšanas nodaļām. 
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ANPREN tiesu ekspertu veiktās citu ārstniecības iestāžu dežūrārstu apmācības 

32. tabula 

2015. 2016. 

Pilsēta 
Apmācīto 

skaits 
Pilsēta 

Apmācīto 
skaits 

Rīga  10 Vidzeme  2 

Madona  10 Kuldīga   8 

Ogre   20 Preiļi  12 

Bauska  9 Saldus   6 

Dobele 14 Cēsis   16 

Ventspils  5 Ludza   3 

Jūrmala  13   

Jēkabpils   11   

Kopā:         92 Kopā:     47 

 

 

5.4. Klīniskās izglītības bāzes nodrošināšana veselības speciālistu sagatavošanā 

5.4.1. Rezidentūra 

Pamatojoties uz 2011. gada 30. septembrī ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) noslēgto Sadarbības 
līgumu, RPNC apmāca rezidentus studiju programmas „Rezidentūra medicīnā” specialitāšu programmās 
“Psihiatrs”, “Narkologs” un “Tiesu psihiatrijas eksperts”. 

RPNC 2016. gadā ir bijušas darba tiesiskās attiecības ar 37 RSU Tālākizglītības fakultātes specialitāšu 
“Psihiatrs”, “Narkologs” un “Tiesu psihiatrijas eksperts” programmu rezidentiem. 

Rezidentūras mācības 2016. gadā beiguši: 

 2 rezidenti – psihiatri un  1 rezidents – narkologs. 

Ar 1 rezidentu darba tiesiskās attiecības tika pārtrauktas. RPNC turpinājis darba tiesiskās attiecības ar 
1 rezidentūras beidzēju – psihiatru. 

2016. gada oktobrī mācības rezidentūrā uzsāka 5 rezidenti: 3 – programmā “Psihiatrs”; 2 – programmā 
“Narkologs”. 

RPNC 2016. gadā strādāja 70 apmācīttiesīgi ārsti - psihiatrijā, narkoloģijā un psihoterapijā, kā arī 4  
speciālisti-psihologi. 

Rezidentu apmācības procesu koordinē par konkrētās rezidentūras specialitātes pārraudzību atbildīgie 
RPNC virsārsti sadarbībā ar augstskolu rezidentūras programmu vadītājiem. 

Pavisam 2016. gadā rezidentūrā apmācīti: 

– specialitātē  “Psihiatrs” - 27 ārsti; 

– specialitātē  “Narkologs” - 9 ārsti; 

– specialitātē “Tiesu psihiatrijas eksperts” – 1 ārsts. 

2016. gadā RPNC veikta teorētiskā un praktiskā apmācība rotācijas ciklos šādu ārstniecības iestāžu 
rezidentiem: 

– Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” – 7 rezidentiem specialitātē “Psihiatrs”; 

– Valsts SIA „Slimnīca “Ģintermuiža”” - 3 rezidentiem specialitātēs “Psihiatrs”, “Narkologs” un “Tiesu 
psihiatrijas eksperts”; 
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– SIA “Saldus medicīnas centrs” - 1 rezidentam specialitātē “Narkologs”. 

2016. gadā rotācijas disciplīnās “Psihiatrija” un “Narkoloģija” tika apmācīti 74 rezidenti (53 psihiatrijā un 
21 narkoloģijā) no citām ārstniecības iestādēm: Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, Rīgas 
Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Rīgas 1. slimnīcas, 
Nacionālā veselības centra “Vaivari” un Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas. 

 

5.4.2. Pieredzes apmaiņas programmas un prakses organizēšana 

2016. gadā 250 studenti no sešām izglītības iestādēm izglītošanās un kvalifikācijas celšanas nolūkos 
īstenoja pieredzes apmaiņas programmu RPNC (mācību prakses un pētnieciskie darbi atbilstoši pieredzes 
apmaiņas programmas mērķiem un uzdevumiem). 

 

Pieredzes apmaiņas programmas un prakses organizēšana 

2. grafiskais attēls 

 

No 250 studentiem, izglītību pieredzes apmaiņas programmās RPNC 2016.gadā ieguva studenti šādās 
amatu grupās: 

– 7 ārsti – 2.8%; 

– 192 medicīnas māsas - 76.8%; 

– 51 pārējie studenti (ergoterapeiti, mākslas terapeiti, farmaceiti, psihologi, ārsta palīgi u.c.) - 20,4%. 
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5.5. Sociālo pakalpojumu sniegšana 

RPNC kā sociālā pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 

 

RPNC kā sociālo pakalpojumu sniedzējs 
33. tabula 

Apliecī
bas 
Nr. 

Reģistrācijas 
kods 

RPNC struktūrvienība 
Sociālā 

pakalpojuma 
forma 

Sniedzamais 
sociālais 

pakalpojums 

Klienti pēc vecuma un 
dzimuma 

969 

0010000879013
130702; 

0010000879013
130704 

stacionārs 
Ar 

izmitināšanu 
Sociālā darba 
pakalpojums 

Pilngadīgas abu 
dzimumu personas ar 
garīga rakstura 
traucējumiem, no 
psihoaktīvām vielām 
atkarīgas personas 

973 
00100008899

12130704 

 

Ilgtermiņa farmakoterapijas 
programmas kabinets 
Aptiekas iela 1, k-9, Rīgā, LV 
1005 

Bez 
izmitināšanas 

Sociālā darba 
pakalpojums 

Personas, kas 
atkarīgas no 
psihoaktīvām vielām 

970 

0010000889912
130702 

Ambulatorās aprūpes nodaļa 
“Pārdaugava" ar dienas 
stacionāru Ļermontova iela 
1, Rīga, LV-1002 

Bez 
izmitināšanas 

Sociālā darba 
pakalpojums 

Pilngadīgas personas 
(abu dzimumu) ar 
garīga rakstura 
traucējumiem 

971 

0010000889912
130702 

Ambulatorās aprūpes centrs 
"Veldre" ar dienas 
stacionāru. Veldres iela 1A, 
Rīga, LV-1064 

Bez 
izmitināšanas 

Sociālā darba 
pakalpojums 

Pilngadīgas personas 
(abu dzimumu) ar 
garīga rakstura 
traucējumiem 

972 

0010000879013
130702 

Tiesu psihiatrisko ekspertīžu 
un piespiedu ārstēšanas 
centrs 

Laktas ielā 6, Rīgā, LV 1013 

Ar 
izmitināšanu 

Sociālā darba 
pakalpojums 

Pilngadīgas personas 
(abu dzimumu) ar 
garīga rakstura 
traucējumiem 

187 
0429392872012

010702 

reģ. 04.12.2006. 

reģ. 29.12.2011. 

Ilgstošas sociālās aprūpes 
centrs „Vecpiebalga”. 
"Greiveri", Vecpiebalgas 
pag., Vecpiebalgas nov., LV- 
4122 

Ar 
izmitināšanu 

Ilgstošās 
sociālās 

aprūpes un 
sociālās 

rehabilitācijas 
institūcija 

Pilngadīgas personas 
(abu dzimumu) ar 
garīga rakstura 
traucējumiem 

 

RPNC sociālo pakalpojumu darbu 2016. gadā Rīgā veica pieci sociālie darbinieki. Ar Rīgas Sociālo 

dienestu noslēgts Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums, saskaņā ar kuru pašvaldība apmaksā viena 

(no pieciem) RPNC sociālā darbinieka darbu (vienas slodzes apmērā).  
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Sociālo darbinieku darbs RPNC stacionārajās un ambulatorajās struktūrvienībās 

34. tabula 

Nr. 

p.k. 
Rādītāji 2015. 2016. 

1.  Sociālo darbinieku skaits 5 5 

2.  

Sociālo darbinieku klientu kopskaits: 1985 1908 

                                    no tiem:  
1446 1443 

personas ar invaliditāti/pensionāri  

darba spējīgas personas 533 446 

bezpajumtnieki 1 - 

bērni (līdz 18 gadiem) 6 19 

3.  Reģistrētie klientu iesniegumi  1316 890 

4.  
Ārsta Izziņas izsniegšanas organizēšana klienta vajadzībām 
atbilstošu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai (izsniegto izziņu 
skaits) 

815 740 

5.  
Klientu vajadzību pēc sociālās aprūpes pakalpojumiem 
izvērtējumu skaits  

460 512 

6. . 
Sniegtas konsultācijas par klienta sociālo problēmu risināšanas 
iespējām) 

4061 2373 

7.  
Informācijas sniegšana klientam (par iestāžu atrašanās vietu, 
darbiniekiem, pieņemšanas laikiem, normatīvajiem aktiem, 
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību 

1773 998 

8.  Klientu interešu pārstāvēšana valsts/pašvaldību institūcijās  359 448 

9.  
Palīdzība dokumentu noformēšanā (personu apliecinošu, cita 
veida dokumentu)  

405 352 

 

Sociālo darbinieku sniegto pakalpojumu – konsultāciju - skaita samazinājums 2016. gadā saistāms ar to, ka 
RPNC pacientu kontingents būtiski nemainās, katru gadu stacionārās un ambulatorās nodaļas apmeklē 
pārsvarā tās pašas personas. Ja personas sociālā problēma veiksmīgi atrisināta, tai nav pamatojuma 
turpmāk vērsties pēc sociālās palīdzības.  

Palielinājies aktivitātes “Klientu interešu pārstāvēšana valsts/pašvaldību institūcijās” apjoms. 

RPNC speciālisti aktīvi piedalījās Rīgas domes Labklājības departamenta izstrādātā iekšējās kārtības 
noteikumu “Par sociālā darba pakalpojuma nodrošināšanu ārstniecības iestādēs” izstrādāšanā. 
 
 

5.6. Ilgstoša sociālā aprūpe un rehabilitācija 

Kā ilgstošas sociālās aprūpes sniedzējs RPNC noteikts ar Ministru kabineta 2009. gada 25. jūnija rīkojumu 

Nr. 416 „Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu valsts 

sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", valsts sabiedrībā ar 

ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 

"Slimnīca "Ģintermuiža"” un valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca””. 

Ilgstošas sociālās aprūpes centrs „Vecpiebalga” (SAC) uzņem personas ar smagiem garīgās veselības 

traucējumiem. Par SAC darbību RPNC noslēgusi līgumu ar Labklājības ministriju. 

 

Ilgstošas sociālās aprūpes centra „Vecpiebalga” klienti 
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34. tabula 

Rādītāji 

Skaitliskie dati 

2009. 

VII-

XII 

2010 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

 

2016.  

No jauna iestājušies klienti 79 15 12 10 7 9 10 4 

No tiem 

……………………………………                                                        

rīcībspējīgi 

ierobežota rīcībnespēja 

 

60 

19 

 

13 

2 

 

12 

0 

 

8 

2 

 

5 

2 

 

9 

0 

 

8 

2 

 

4 

0 

sievietes 

vīrieši 

33 

46 

5 

10 

7 

5 

8 

2 

4 

3 

3 

6 

3 

7 

2  

2  

Izrakstīto klientu skaits  6 15 12 11 6 10 10 3 

No tiem mirušie 6 5 4 4 2 4 6 2 

 

Ilgstošas sociālās aprūpes centra “Vecpiebalga” darbība tiek finansēta no Labklājības ministrijas budžeta 
un centra klientu normatīvajos aktos paredzētā līdzmaksājuma no klienta pensijas. 
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6.  BŪT I S KĀKĀS  IZ M AIŅA S  2 0 16 .  G ADĀ  

6.1. Izmaiņas 

A. Izstrādāts RPNC vidēja termiņa darbības stratēģijas projekts 2016. – 2018. gadam. 

– Izveidota pastāvīga Stratēģijas rādītāju Uzraudzības darba grupa, kurai divas reizes gadā (oktobrī 
un martā) jāsagatavo ziņojums par stratēģijas ieviešanu. 

– 2016. gada 30. septembrī darba grupa iesniegusi valdei izskatīšanai Stratēģijas rādītāju 
uzraudzības darba grupas sagatavoto Ziņojumu par RPNC stratēģijas 2016.-2018. gadam 
īstenošanas uzraudzību. 

B. RPNC organizatoriskās struktūras pilnveidošana  

– RPNC valde 2016. gada 25. jūlijā lēma par Infrastruktūras attīstības un būvniecības departamenta 
struktūrvienības – Ēku būvniecības un renovācijas vadības un pārraudzības nodaļas nosaukuma 
maiņu uz “Būvniecības vadības un pārraudzības nodaļa”.  

– 2016. gada 20. jūlijā izdots rīkojums Nr. 03-05/890, ar kuru izveidota jauna štata vieta “Veselības 
aprūpes kvalitātes kontroles speciālists”. 

C. Ārstniecības struktūrvienību reorganizācija, pārvietošana uz renovētām telpām 

– 2016. gada 1. aprīlī renovētajā ēkā Aptiekas ielā 1 k-13, Rīgā darbu uzsāka Psihiatriskās 
palīdzības dienesta stacionāra 17. nodaļa kā akūtas psihiatriskās palīdzības klīnika ar 25 vīriešu un 
25 sieviešu vietām. 

Pirms 110 gadiem celtajā ēkā arī pirms renovācijas darbojās stacionāra nodaļa. Ēkas rekonstrukcija tika 
veikta gada laikā, ir pilnībā rekonstruēta un modernizēta atbilstoši mūsdienu prasībām. Nodaļā nodrošināta 
mūsdienīga ārstniecības vide pacientiem ar vienvietīgām, divvietīgām un trīsvietīgām palātām. Ir 
izmantotas modernas tehnoloģijas mikroklimata uzturēšanai, ārstniecības procesa un dienas ritma 
pārraudzīšanai, iespēju robežās saglabājot pacientu privātumu, iekārtotas dažāda līmeņa drošības 
sistēmas, izveidota teritorija pastaigām, telpas rehabilitācijai, ergoterapijai un aktīvām nodarbēm. 
Personālam izveidota ērta un droša darba vide un atpūtas telpas, kā arī nodrošinātas labākas iespējas 
rezidentu apmācībai. 

Ēkas rekonstrukcijā un pārbūvē ieguldīti 2 miljoni 548 tūkstoši euro, galvenokārt valsts galvotā aizdevuma 
finansējums – 1 miljons 834 tūkstoši euro, kā arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 
601 tūkstotis euro un Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums – 113 tūkstoši euro. Ēkas pārbūvi 
projektējis SIA „Nams”, rekonstrukciju veikusi būvkompānija „Re&Re”. 

– 2016. gada 8. aprīlī Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionāra 5. nodaļa (akūto vīriešu nodaļa ar 
35 gultasvietām izvietota citā ēkas stāvā Tvaika ielā 2, Rīgā; 

– Ar 2016. gada 2. maiju reorganizētas Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionāra 3. un 6. nodaļa 
(Aptiekas iela 1 k-3, Rīgā). Uz nodaļu bāzes izveidota stacionāra sieviešu somatogeriatriskā 
nodaļa ar 35 gultasvietām Tvaika ielā 2, Rīgā un vīriešu akūtā un somatogeriatriskā nodaļu ar 50 
gultasvietām (Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā). 

– Par 4 gultām – no 532 uz 536 – palielināts Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionāra gultu fonds. 
Gultasvietas izveidotas stacionāra akūtajā 17. nodaļā. 

D. Ārstniecības darba kvalitātes uzlabošanai: 

– 2016. gada 5. februārī apstiprināts jauns iekšējais normatīvais akts “Spirta aprites kārtība VSIA 
“Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (spēku zaudē iepriekš spēkā esošais), ar rīkojumiem 
noteiktas: 

– spirta patēriņa normas struktūrvienībās; 

– atbildīgās personas par spirta aprites kārtības nodrošināšanu; 
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– apstiprināta spirta aprites kontroles komisija. 

– 2016. gada 07. martā veikti grozījumi iekšējā normatīvajā aktā “Kārtība, kādā VSIA “Rīgas 
psihiatrijas un narkoloģijas centrs” stacionārā pieņem glabāšanā, glabā un izsniedz pacienta 
dokumentus, naudu, vērtslietas un citas personīgās mantas”. 

– 2016. gada 4. marta rīkojums Nr.01-05/30 “Par informāciju pacientam, kuram ar tiesas lēmumu 
noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis – ambulatora ārstēšana” – apstiprināta 
informatīva veidlapa pacientam. 

– 2016. gada 16. marta rīkojums Nr. 01-05/39 par tiesu ekspertīzes atzinumu termiņu ievērošanu. 

– 2016. gada 3. maijā rīkojums Nr. 01-05/56 Par naudas mēneša limitu medikamentiem, lai 
nodrošinātu ekonomisku rīcību ar centra līdzekļiem. 

– 2016. gada 10. maijā apstiprināta “Kārtību, kādā valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rīgas 
psihiatrijas un narkoloģijas centrs” sniedzama neatliekamā medicīniskā palīdzība”. 

– 2016. gada 2. jūnija rīkojums par katastrofu medicīnas mācībām, kas veiktas jūnijā atbilstoši RPNC 
izstrādātajam mācību plānam “Ārkārtas situāciju pārvaldīšana slimnīcā un slimnīcu uzņemšanas 
nodaļā”. 

– Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 16. februāra noteikumiem Nr. 104 „Noteikumi par 
higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”, 2016. gada 29. jūnijā 
apstiprināts jaunais Higiēniskā un pretepidēmiskās režīma plāns. 

– 2016. gada 16. maijā apstiprināts iekšējais normatīvais akts “Maksas pakalpojumu izcenojumu 
aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas, ieviešanas kārtība”. 

– 2016. gada 14. jūnijā rīkojums Nr. 01-05/77, ar kuru apstiprināta vienota veidlapa māsu dežūru 
pieņemšanas-nodošanas žurnālam. 

– 2016. gada 20. jūnijā izdots rīkojums Nr. 01-05/83 “Par psihiatru mājas vizītes pieteikuma 
pieņemšanas un mājas vizītes veikšanas kārtību”. 

– 2016. gada 5.jūlija rīkojums Nr.  01-05/89 “Par nesertificētu ārstniecības personu darbu sertificētu 
ārstniecības personu vadībā”. Mērķis – Ārstniecības likuma 28. panta nosacījuma, ka nesertificētas 
ārstniecības personas strādā tādu ārstniecības personu uzraudzībā vai vadībā, kuras ir reģistrētas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kurām ir sertifikāts atbilstošā specialitātē. 

– 2016. gada 6.jūlija rīkojums Nr. 01-05/91 “Par ierobežotas pieejamības informāciju”, īstenojot 
Informācijas atklātības likuma 5. panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto prasību apstiprināt 
ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu. 

– 2016. gada 15.jūlija rīkojums Nr. 01-05/94 “Par rezidentūras organizāciju valsts SIA "Rīgas 
psihiatrijas un narkoloģijas centrs", ar kuru apstiprināti rezidentūras organizētāji psihiatrijā, 
narkoloģijā un specialitātē tiesu psihiatrijas eksperts. Mērķis – nodrošināt rezidentu apmācību 
atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumiem “Rezidentu sadales un 
rezidentūras finansēšanas noteikumi”. 

– 2016. gada 15.jūlija rīkojums Nr. 01-05/95 “Par rezidentu darba laika organizāciju, uzskaites 
kārtību un dokumentāciju”. Mērķis – rezidentu darba optimāla organizācija un precīza uzskaite. 

– 2016. gada 22. jūlija rīkojums Nr. 01-05/98 “Par pacientu ierobežošanu”. Saistībā ar Ministru 
kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumu Nr. 453 “Noteikumi par kārtību, kādā ierobežojami 
pacienti, un priekšmetiem, kurus aizliegts turēt psihiatriskajā ārstniecības iestādē” spēkā stāšanos. 

– 2016. gada 26. jūlija rīkojums Nr. 01-05/99 “Par darba grupu”, kuras mērķis izstrādāt priekšlikumus 
atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 16. februāra noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par higiēniskā 
un pretepidēmiskā režīma prasībām ārstniecības iestādē”. Komisija iesniegusi priekšlikumus 
2016.gada 15. septembrī. 

http://www.rpnc.lv/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/2016-07-22_Rikojums_05-89.pdf
http://www.rpnc.lv/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/2016-07-22_Rikojums_05-89.pdf
http://www.rpnc.lv/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/Rikojums_2016_Nr_01_05-91.pdf
http://www.rpnc.lv/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/2016-15_Rikojums_05-94.pdf
http://www.rpnc.lv/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/2016-15_Rikojums_05-94.pdf
http://www.rpnc.lv/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/2016-15_Rikojums_05-95.pdf
http://www.rpnc.lv/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/2016-15_Rikojums_05-95.pdf
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– 2016. gada 26. augusta rīkojums Nr. 01-05/109 “Par komisijas izveidi”. Komisijas uzdevums - 
pārbaudīt, kā tiek ievēroti noteikumi attiecībā uz pacientiem ar izgulējumu risku, viņu aprūpe un 
medicīniskās dokumentācijas aizpildīšana. 

– 2016. gada 16.augusta rīkojums Nr. 01-05/104 “Par grozījumu 29.06.2016 rīkojumā Nr. 01-05/85A 
"Par Higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plānu". 

– 2016. gada 13. septembra rīkojums nr. 01-05/119 “Par Ilgstošas sociālās aprūpes centra 
“Vecpiebalga” māsu dežūru pieņemšanas-nodošanas žurnālu” Mērķis – izveidot dežūru žurnālu, 
kas satur visu ilgstošas sociālās aprūpes centra klientu - personu ar smagiem garīgās veselības 
traucējumiem - ārstniecības procesā nozīmīgo informāciju par viņiem un nodrošina informācijas 
nodošanu nākamajai maiņai.  

– 2016. gada 15.septemba rīkojums Nr. 01-05/121 “Par māsu dežūru pieņemšanas - nodošanas 
žurnālu”. Mērķis – izveidot dežūru žurnālu, kas satur visu ārstniecības procesā nozīmīgo 
informāciju par pacientiem un nodrošina tās nodošanu nākamajai maiņai.  

– 2016. gada 21. septembra rīkojums Nr. 01-05/123 “Par pacientiem ar izgulējumu risku un 
izgulējumiem”. Mērķis – nodrošināt savlaicīgu izgulējumu risku konstatēšanu, risku ierobežošanu 
un kvalitatīvu izgulējumu ārstēšanu. 

– 2016. gada 17. novembra rīkojums Nr. 01-05/153 “Par māsu dežūru pieņemšanas - nodošanas 
žurnālu”, ar kuru apstiprināts žurnāla redakcija, atbilstoši stacionāra nodaļu priekšlikumiem”.  

– 2016. gada 1. decembra rīkojums Nr. 01-05/161 “Par Metodiskajām rekomendācijām  un Pacienta 
mehāniskas ierobežošanas protokolu”, ar kuru, ievērojot Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija 
noteikumu Nr. 453 “Noteikumi par kārtību, kādā ierobežojami pacienti, un priekšmetiem, kurus 
aizliegts turēt psihiatriskajā ārstniecības iestādē” nosacījumus, apstiprinātas jaunas “Metodiskās 
rekomendācijas  pacientu mehāniskai ierobežošanai” un  jauna veidlapa “Pacienta mehāniskas 
ierobežošanas protokols”. 

– 2016. gada 22. decembra rīkojums Nr. 167 “Par grozījumu 2016.gada 4.marta rīkojumā Nr. 01-
05/30 "Par informāciju pacientam, kuram ar tiesas lēmumu noteikts medicīniska rakstura piespiedu 
līdzeklis - ambulatora ārstēšana”. Ar rīkojumu apstiprināta pacientam, kuram noteikts medicīniska 
rakstura piespiedu  līdzeklis – ambulatora ārstēšanās psihiatriskajā ārstniecības iestādē, paredzēta 
informatīva veidlapa, kas aizstāj agrāk apstiprinātu formu. Rīkojums pamatots ar grozījumu 
Ārstniecības likumā. 

– 2016. gada 29. decembra rīkojums nr. 01-05/171 “Par obligātajām prasībām atbilstošu kvalitatīvu 
un drošu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu”. Rīkojumā ietvertais uzdevums saistīts ar 
grozījumiem Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumu Nr. 60 “Obligātās prasības 
ārstniecības iestādēm” 17. pantā. 

E. Likumīga, lietderīga un ekonomiska rīcība ar finanšu līdzekļiem 

– 2016. gada 2. februāra rīkojums Nr. 01-05/17 “Par rezidentūras finanšu līdzekļu sadali”. 

– 2016. gada 6. jūnijā izdots rīkojums Nr. 01-05./72 “Par amatiem, kuru pienākumu pildīšanai 
nepieciešams mobilais tālrunis, un Centra apmaksāto mēneša limitu”. 

– 2016. gada 6.oktobra rīkojums Nr. 01-05/135 “Par naudas mēneša limitu dezinfekcijas līdzekļiem”. 
Mērķis: lai, nodrošinot normatīvajiem aktiem atbilstošu vides tīrību pakalpojumu saņēmējiem un 
personālam, panāktu ekonomisku rīcību ar RPNC finanšu līdzekļiem. 

– 2016. gada 9. septembra rīkojums Nr. 01-05/118 “Par darba samaksu Psihiatriskās palīdzības 
dienesta Ambulatorās aprūpes centru, Ambulatori konsultatīvās nodaļas ārstiem psihiatriem, 
nesertificētiem ārstiem un Tiesu psihiatriskās un psiholoģiskās ekspertīzes ekspertiem”.  

– 2016. gada 28. oktobra rīkojums Nr. 01-05/143 “Par kārtību, kādā Centra darbinieki tiek prēmēti un 
apbalvoti ar naudas balvām”. 

http://www.rpnc.lv/wp-content/uploads/sites/3/2016/08/Rikojums_104_HPE-plans_izmainas.pdf
http://www.rpnc.lv/wp-content/uploads/sites/3/2016/08/Rikojums_104_HPE-plans_izmainas.pdf
http://www.rpnc.lv/wp-content/uploads/sites/3/2016/09/2016_Nr.121.doc
http://www.rpnc.lv/wp-content/uploads/sites/3/2016/09/2016_Nr.121.doc
http://www.rpnc.lv/wp-content/uploads/sites/3/2016/11/2016_Nr-153.pdf
http://www.rpnc.lv/wp-content/uploads/sites/3/2016/11/2016_Nr-153.pdf
http://www.rpnc.lv/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/2016_Nr-135.pdf
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– 2016. gada 22. novembra rīkojums Nr. 01-05/156 “Par 2017. gada budžeta projekta izstrādi, kas 
paredz budžeta plānam nepieciešamo informāciju iesniegt Plānošanas un analīzes daļā līdz 
2016. gada 14. decembrim. 

– 2016. gada 6. decembra rīkojums Nr. 01-05/162 “Par darba grupas izveidošanu”. Saskaņā ar 
RPNC valdes 2016. gada 15.novembra valdes lēmumu  

– 2016. gada 27. decembra rīkojums Nr. 01-05/169 “Par Narkoloģiskās palīdzības dienesta maksas 
pakalpojuma cenrādi”, ar kuru saskaņā ar RPNC valdes 2016. gada 27. decembra lēmumu 
(protokola Nr. 22) noteiktas jaunas cenas Narkoloģiskās palīdzības dienesta maksas Ambulatoro 
un stacionāro maksas pakalpojumiem. Cenrādis stājas spēkā 2017. gada 2. janvārī. 

– 2016. gada 27. decembra rīkojums Nr. 01-05/168 “Par Psihiatriskās palīdzības dienesta, 
Diagnostiskās un sociālās rehabilitācijas daļas maksas pakalpojuma cenrādi”. Cenrādis stājas 
spēkā 2017. gada 2. janvārī. 

– 2016. gada 30. decembra rīkojums Nr. 01-05/174 “Par līdzekļu piešķiršanu reprezentācijas 
izdevumiem un to izmantošanu 2017. gadā. Ar šo rīkojumu apstiprināta reprezentācijas izdevumu 
tāme 2017. gadam un noteikts, kas ietilpst reprezentācijas izdevumos. 

– 2016. gada 30. decembra rīkojums Nr. 01-05/175 “Par reprezentācijas izdevumiem”, ar ko noteikts 
mēneša limits RPNC vadības reprezentācijas vajadzībām. 

F. Pretkorupcijas plāna izpilde: 

– Ar 2016. gada 25. maija rīkojumu Nr. 01-05/66 izveidotā darba grupa pabeidza darbu pie RPNC 
sensitīvo amatu un funkciju noteikšanas, kas paredzēts RPNC Pretkorupcijas plānā .  

– RPNC sensitīvo amatu Saraksts apstiprināts 2016. gada 23. septembrī. 

G. Personas datu aizsardzība, informācijas atklātība 

– 2016. gada 11. marta rīkojums Nr. 01-05/36 “Par pacienta personas datu apstrādi 
lietojumprogrammā SOPA”.  Rīkojums par pacientu personas datu apstrādi (iepazīšanos ar 
datiem) lietu Rīgas domes vienotajā informācijas sistēmas sociālās palīdzības administrēšanas 
lietojumprogrammā, kuru tiesības lietot sociālajiem darbiniekiem. 

– 2016. gada 6. jūlija rīkojums Nr. 01-05/91 “Par Ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu”. 
Ikgadējais ierobežotas pieejamības informācijas saraksts saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 
5.panta trešajai un ceturtajai daļai. 

– 2016. gada 23. septembra rīkojums Nr. 01-05/125 “Par pieteikumu datorlietotāja konta izveidei vai 
dzēšanai”.  Nosaka kārtību un informācijas apjomu, kāds sniedzams  Informācijas tehnoloģiju un 
sakaru daļai, lai izveidotu datorlietotāja kontu vai dzēstu to. 

– 2016. gada 29. decembrī atbilstoši Informācijas tehnoloģiju drošības likumam un Ministru kabineta 
2015. gada 28. jūlija noteikumiem Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”, apstiprināti šādi 
RPNC dokumenti: 

– “Informācijas sistēmu drošības politika”, “Informācijas sistēmu drošības risku pārvaldības plāns”, 
“Informācijas sistēmu drošības darbības atjaunošanas plāns” un iekšējie normatīvie akti  
“Informācijas sistēmu lietošanas noteikumi” un “Informācijas sistēmu drošības iekšējie noteikumi”. 

– 2016. gada 30. decembra rīkojums Nr. 01-05/172 “Par politikas dokumentiem un iekšējiem 
normatīvajiem aktiem informācijas sistēmu drošības jomā”, kas attiecas uz iepriekš minētajiem 
politikas dokumentiem un iekšējo normatīvo aktu ieviešanu. 

– 2016. gada 30. decembra rīkojums Nr. 01-05/173 “Par informācijas sistēmu drošību”. Lai RPNC 
nodrošinātu informācijas tehnoloģiju drošību, atbilstoši Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 
8. panta otrajai daļai un iekšējā normatīvā akta “Informācijas sistēmu drošības iekšējie noteikumi” 
5. punktam, noteikta atbildīgā persona, kura īsteno informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldību 

http://www.rpnc.lv/wp-content/uploads/sites/3/2016/12/Riik.-NPD-par-cenrazjiem-02.01.2017.-sask..pdf
http://www.rpnc.lv/wp-content/uploads/sites/3/2016/12/Riik.-NPD-par-cenrazjiem-02.01.2017.-sask..pdf
http://www.rpnc.lv/wp-content/uploads/sites/3/2016/12/Rik_Cenradis_02.01.2017.-PPD.pdf
http://www.rpnc.lv/wp-content/uploads/sites/3/2016/12/Rik_Cenradis_02.01.2017.-PPD.pdf
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RPNC, sistēmas turētāji visām RPNC sistēmām, informācijas sistēmas pārziņi, kuri organizē un 
vada attiecīgās informācijas sistēmas darbību. 

H. Sabiedrības informēšana  

- 2016. gada 31. oktobra rīkojums Nr. 01-05/145 “Par informāciju interneta mājaslapā”. Par 
informācijas, kādā RPNC personām ar funkcionāliem traucējumiem nodrošina iespēju saņemt 
ārstniecības iestādes sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus, izvietošanu RPNC interneta 
mājaslapā.  

– Sadarbība ar medijiem. Visbiežāk RPNC speciālistu komentārs bijis ietverts sabiedrisko 
raidorganizāciju programmās – Latvijas Radio 1 īsos ziņu raidījumos un 4. kanāla tiešraidēs 
svarīgu tēmu diskusijās par psihiski slima pacienta tiesībām (raidījums „Jūsu tiesības”), kā arī LTV 
1. un 7. kanāla programmās „Panorāma”, „De Facto”, „Medicīnas aktualitātes”. Aktīvas bijušas 
komerctelevīzijas LNT („900 sekundes”), TV 3 („Bez tabu)” un PBK TV (Pirmais Baltijas kanāls). 
Iezīmējusies TV24, kā arī informācijas portālu TVNET, DELFI, www.veselam.la.lv, Nacionālās ziņu 
aģentūras LETA interese par dažādām tēmām, arī par RPNC vēsturi. Publikācijas lasāmas 
žurnālos „Ir”, „Likums un Taisnība”, „Ieva”, „Ievas Māja”, „Ievas Veselība”, „Veselība”, „Ārsts.lv” un 
„Aptiekāru Žurnāls”, laikrakstos „Latvijas Avīze”, un „Bauskas Dzīve”. Tēmas:  jauniešu alkoholisms 
un narkomānija, spais lietošana, smēķēšanas atmešanas iespējamā transformēšanās alkoholismā, 
alkoholu saturošo medikamentu lietošana ārstniecībā, depresijas ārstēšana un antidepresantiem, 
sadzīvošana ar nelīdzsvarotiem līdzcilvēkiem un psihisko stāvokļu atpazīšana, datoru un mobilo 
telefonu atkarības, anoreksija, pašnāvības novēršana, dedzināšanas mānija, par pilnmēness 
ietekmi uz pacientu plūsmu slimnīcā u.c.  

– Plašāku rezonansi ieguva vairāku mediju pētījums par valsts izveidoto sistēmu sociāli bīstamu 
pacientu ārstēšanai un uzraudzībai, PSRS laikā represētā Ģ.Melngaiļa lietas pārskatīšana, kā arī 
RPNC rekonstruētās psihiatriskās nodaļas atvēršana.  

– Regulāru, koordinētu kultūrvēsturisku ekskursiju pieejamība RPNC muzejā un teritorijā ikvienam 
interesentam, organizētām grupām, studentiem, bērnu un jauniešu dienas centriem. 

– Atzīmēta Narkoloģiskās palīdzības dienesta Ilgtermiņa farmakoterapijas metadona programmas 
20 gadu jubileja. Apkopota un profesionāli noformēta informācija par šīs programmas vēsturi un 
darbību, un izvietota Metadona kabineta publiski pieejamā telpā.  

– Pirmoreiz RPNC organizēta „Muzeju nakts 2016 – „Durvis””. Muzeja jaunās, dinamiskās daļas – 
izstāžu zāles atklāšana ar izcilam un traģiskam XX gadsimta. sākuma latviešu māksliniekam, 
ilgstošam RPNC pacientam – Pēterim Krastiņam veltītu izstādi, islandiešu režisora F. Fredriksona 
filmas „Visuma eņģeļi” izrādīšanu, muzeja vēsturiskās ekspozīcijas apskati, ekskursijām RPNC 
kultūrvēsturiskajā teritorijā sadarbībā ar Latvijas muzejiem, „Norden” Ziemeļu Ministru padomes 
biroju Latvijā, RPNC Attīstības fondu. 

– Pirmā Meža diena vides terapijas priekšdārza teritorijā – dārza stādīšanas talka sadarbībā ar akciju 
sabiedrības ”Latvijas valsts meži” administrācijas darbiniekiem, ainavu projektēšanas darbnīcu 
„ALPS”, RPNC Attīstības fondu. 

  

http://www.veselam.la.lv/
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6.2. Attīstības projekts RPNC veiktie ieguldījumi infrastruktūras attīstībā 2016. gadā 

35. tabula 

Nr. 
p.k. 

Aktivitāte 
Summa  

(ar PVN), 
EUR 

Aktivitātes 
īstenošanas 

laiks 
Aktivitātes apraksts  

1. 

Pārbūvētā korpusa 
Nr.5 aprīkošana 
Aptiekas ielā 1 k-13, 
Rīgā 

173 300,00 
2016. gada 

I cet. 

Pārbūvētais korpuss Nr. 5 aprīkots ar mēbelēm, 
sadzīves tehniku, profesionālo sadzīves tehniku, 
iegādāta uzkopšanas iekārta un uzstādītas žalūzijas. 

2. 

Dažādu tehnisko 
specifikāciju 
remontdarbi 

31 867,49 
2016. gada 

I cet. 
Veikti atsevišķu telpu remontdarbi ēkās Nr.1, Nr.3, 
Nr.4 un Nr.56. 

3. 

Metu konkurss - 
multifunkcionāla 
ambulatorā centra 
Tvaika ielā 2, Rīgā  
būvniecības ieceres 
arhitektonisko vīziju 
izstrāde 

6 000,00 

(prēmiju 
fonds) 

2016. gada 
I cet. 

Pamatojoties uz to, ka ERAF 2014.-2020. 
plānošanas periodā garīgā veselības joma ir viena 
no prioritātēm, nepieciešams veikt darbības, lai pie 
nosacījuma, ja RPNC tiek  piešķirti ERAF finanšu 
līdzekļi jauna ambulatorā centra celtniecībai,  tos 
varētu savlaicīgi apgūt. Konkursa prēmiju fonds ir 
6000 EUR. Lēmums par metu konkursa rezultātiem 
tiks pieņemts, kad būs zināms RPNC pieejamo 
ERAF līdzekļu apjoms un atbalstāmās aktivitātes. 

4. 

Lifta izbūve korpusā 
Nr.2 Aptiekas ielā 1, 
k- 8, Rīgā 
(projektēšanas, 
autoruzraudzība, 
būvniecība)  

 

168 190,00 
(plānotā 
summa) 

2016. gada 
I cet. 

Lai nodrošinātu mūsdienīgus atbilstošus apstākļus 
pacientiem, tai skaitā pacientiem ar īpašām 
vajadzībām (redzes un kustības traucējumiem) 
veikts iepirkums lifta izbūvei korpusā Nr.2. Lēmums 
par iepirkuma rezultātiem tiks pieņemts, kad būs 
zināms RPNC pieejamo ERAF līdzekļu apjoms un 
atbalstāmās aktivitātes. 

5. 
Tehniskie 
uzlabošanas darbi 

16 937,83 
2016. gada II 

cet. 
Veikti tehniskie uzlabošanas darbi nodaļās Nr.5 un 
Nr.60. 

6. 
Atjaunošanas darbi 
RPNC 
struktūrvienībās 

127 100,00 
2016. gada 

III cet. 

Lai nodrošinātu atbilstošus apstākļus pacientiem un 
darbiniekiem veikti atsevišķi remontdarbi:  

• ēkā lit. Nr.001, Nr.002, Nr.013, Nr.026, 
Nr.056 Tvaika ielā 2, Rīgā; 

• ēkā lit. Nr.003 un Nr.002 Laktas ielā 6, 
Rīgā; 

• ēkā lit. Nr.001 Veldres ielā 1a, Rīgā; 

• Ilgstošas sociālās aprūpes centrā 
“Vecpiebalga”. 

7. Mēbeļu iegāde 21 901 
2016. gada 

IV cet. 
Dažādu tehnisko specifikāciju mēbeļu iegāde RPNC 
struktūrvienībās. 

8. 
Siltumtrases avārijas 
remontdarbi 

19 985 
2016. gada 

IV cet. 
Novērsti bojājumi siltumtrasē Ilgstošas sociālās 
aprūpes centrā “Vecpiebalga” 

9. 

Avārijas remontdarbi 
saistībā ar jumta 
seguma stāvokli ēkā 
lit.Nr.006 

3 709 
2016. gada 

IV cet. 

Noplūdušās griestu virsmas avārijas remontdarbi, 
veicot jumta seguma nomaiņu, lai novērstu situāciju, 
ka tiek bojāti arhīva dokumenti. 
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6.3. Nākotnes plāni un turpmākā attīstība 

 

Sabiedrība arī nākamajos gados plāno turpināt attīstīties un sniegt efektīvus, drošus un kvalitatīvus 
psihiatriskās un narkoloģiskās ārstniecības pakalpojumus.  

 
Sabiedrības galvenie stratēģiskie mērķi ir:  

▪ saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu atbilstoši specializācijas profilam; 

▪ nodrošināt ieguldītā valsts kapitāla atdevi un kapitālsabiedrības vērtības pieaugumu. 

 
Svarīgs nākotnes uzdevums ir, balstoties uz efektivitāti veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā 

un sniegšanā, uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un nodrošināt pacientiem drošu vidi,  
paralēli veicinot kapitālsabiedrības vērtības pieaugumu. 

Ilgtermiņa attīstības galvenie uzdevumi ir: 

▪ pastāvīgi uzlabot mūsdienīgu ārpusstacionāra garīgās veselības aprūpes tīklu, pilnveidojot jau 
esošās un veidojot jaunas dažāda aprūpes apjoma struktūras, kā arī veicināt aprūpes 
pieejamību visām iedzīvotāju grupām; 

▪ pastāvīgi pilnveidot multidisciplināru pieeju pacientu ārstēšanā un rehabilitācijā, kā vadošo, 
izvirzot ārpusstacionāra garīgās veselības aprūpes tīkla modeli, 

▪ pastāvīgi attīstīt, par prioritārajiem atzītos, garīgās veselības aprūpes attīstības virzienus un 
ārstēšanas paņēmienus. 

Investīciju politikā lielākā uzmanība tiek un tiks pievērsta Sabiedrības infrastruktūras uzturēšanā un 
uzlabošanā, lai nodrošinātu esošo funkciju izpildi un turpmāk nodrošinātu pieejamu, vispusīgu un pēctecīgu 
augsta standarta specializētu garīgās veselības (psihisko un atkarības slimību) ambulatoro aprūpi atbilstoši 
PVO un Eiropas Padomes nostādnēm primārās, sekundārās un terciārās veselības aprūpes jomā.  
 

Nozīmīgākie riski, kas var ietekmēt Sabiedrības darbības rezultātus nākamajā darbības periodā, ir: 

▪ izmaiņas valsts politikas garīgās veselības jomā un ilgtermiņa veselības aprūpes un tās 
finansēšanas politikas un kārtības neesamība; 

▪ valsts finansējuma nepietiekamība un Eiropas Savienības fondu līdzekļu neiegūšana, kas 
kavēs paaugstināt pakalpojumu pieejamību un kvalitāti; 

▪ personāla deficīts kvalificētas diagnostikas, ārstniecības un rehabilitācijas nodrošināšanai. 
Lai samazinātu risku iespējamību, Sabiedrība turpinās piedalīties garīgās veselības aprūpes jomas 

likumdošanas iniciatīvās, par prioritāti izvirzot visiem pieejama, droša un kvalitatīva garīgās veselības tīkla 
izveidi, pakalpojumu lietotāju tiesību jautājumus, kā arī nepārtraukti sekos līdzi veselības aprūpes 
finansēšanas politikai un tās izmaiņām. Lielāka uzmanība tiks pievērsta naudas plūsmas optimizācijai, 
maksimāli izmantojot pašu līdzekļus, kas paliek Sabiedrības rīcībā, un savlaicīgi piesaistot papildu 
līdzekļus, ja tādi būs nepieciešami, atbilstoši Sabiedrības mērķiem un iespējām.  

 
Galvenie stratēģiskie mērķi ir:  

▪ 1 Saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu atbilstoši specializācijas profilam; 

▪ 2 Nodrošināt ieguldītā valsts kapitāla atdevi un kapitālsabiedrības vērtības pieaugumu; 
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Svarīgs uzdevums ir uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, nodrošināt efektivitāti 
veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā un sniegšanā, nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu, nodrošināt kapitālsabiedrības vērtības pieaugumu. 

Nozīmīgs risks, kas var ietekmēt Sabiedrības darbības rezultātus, ir finanšu risks ar valsts 
finansējuma samazinājumu, lai samazinātu riska iespējamību, kas saistīts ar finanšu riskiem, Sabiedrība  
nepārtraukti seko līdzi veselības aprūpes finansēšanas politikai un tā izmaiņām.  

 
Riski, ar kuriem Sabiedrība varētu saskarties nākamajā darbības periodā, ir valsts finansējuma 

samazinājums,  ES fondu neiegūšana, līdzfinansējuma trūkums, banku sektora nestabilitāte, inflācija, 
nozīmīgu sadarbības partneru maksātnespēja, kopējās sociāli ekonomiskās situācijas pasliktināšanās. 

 
Aizvien lielāka uzmanība tiks pievērsta naudas plūsmas optimizācijai, maksimāli izmantojot pašu 

līdzekļus, kas paliek Sabiedrības rīcībā, un savlaicīgi piesaistot papildu līdzekļus, ja tādi būs nepieciešami,  
atbilstoši Sabiedrības mērķiem.  

 
Viena no Sabiedrības prioritātēm ir vides aizsardzība, kuras mērķis ir  nodrošināt ne tikai ar dažādu 

vides normatīvo aktu prasību izpildi, bet arī Sabiedrības saimnieciskās darbības ietekmes uz vidi 
mazināšanu un vides snieguma uzlabošanu. 

Sabiedrība turpinās paaugstināt personāla darba ražīgumu un atbildību par veicamajiem 
pienākumiem, organizēs nepieciešamās mācības, kā arī nodrošinās vides aizsardzības politikas 
īstenošanu un drošību. 

Sabiedrība turpinās veidot un uzturēt savu tēlu un nozīmi, ieņemt aktīvu pozīciju aktuālos nozares 
attīstības jautājumos.  
 
 

7. PERSONĀLS.  PERSONĀLA  ATTĪSTĪBA 
 

7.1. Darbinieku skaitliskais sastāvs un kvalifikācija 

2016. gada 31. decembrī RPNC bija nodarbināti 917 darbinieki, no tiem 702 sievietes un 215 vīrieši. 

Salīdzinājumā ar to pašu laiku 2015. gadā, RPNC vidējais darbinieku skaits bija pieaudzis par 21 
darbinieku.  

RPNC 2016. gada budžeta plānā bija paredzēts palielināt nodarbināto skaitu par 25 amata vienībām, 
sakarā ar renovētās ēkas atklāšanu un 17. nodaļas darbības uzsākšanu tajā pēc nodaļu darbības 
pārprofilēšanas. 

Jaunatvērtajās amata vienībās darbā pieņemtas 6 medicīnas māsas un 14 sanitāri un apkopējas.  

Bez tam, 2016. gadā saskaņā ar valdes priekšsēdētāja rīkojumiem tika atvērtas jaunas amata vienības:  

– iekšējais auditors - 1 amata vienība; 

– veselības aprūpes kvalitātes kontroles speciālists - 1 amata vienība. 

No visiem RPNC darbiniekiem uzņēmuma pamatfunkciju - veselības aprūpes pakalpojumu - sniegšanā 
nodarbināti: 1) psihiatriskās palīdzības sniegšanā – 73 % darbinieku; 2) narkoloģiskās palīdzības 
sniegšanā – 11 % darbinieku; 3) ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas sniegšanā – 4 % darbinieku. 
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Darbinieku sadalījums pa nozarēm, 2016. gads 

3. grafiskais attēlojums 

 

RPNC pamatfunkciju - pacientu ārstniecības un aprūpes procesu - nodrošina 129 ārsti un funkcionālie 

speciālisti (tajā skaitā 112 ārsti un 17 funkcionālie speciālisti), 242 māsas un laboranti, 17 psihologi, 296  

ārstniecības un aprūpes atbalsta personas, sociālie rehabilitētai darba terapeiti (māsu palīgi, sanitāri, 

aprūpētāji un citi), 108 ārstniecības un aprūpes procesu atbalsta darbinieki (tiesu eksperti-ķīmiķi, ārsti-

rezidenti, farmaceiti, datu apstrādes sistēmu programmētāji un datortehnikas apkalpes speciālisti, RPNC 

Medicīnas arhīva darbinieki, pacientu reģistratori un informācijas aprites speciālisti, saimniecības pārziņi, 

autotransporta nodrošinājuma speciālisti un citi). 

RPNC nodarbināti 125 darbinieki, kuri nodrošina funkcionālo vadību un saimnieciski tehnisko apkalpošanu: 

vadība, grāmatveži, juristi, ekonomisti, lietveži, tehniskie darbinieki, elektriķi, santehniķi, apkopēji, sētnieki u.c. 

7.2. Darbinieku izglītība 

7 % RPNC darbinieku ir augstākā izglītība, no kuriem 26 % - augstākā medicīniskā izglītība. Vidējā 

medicīniskā izglītība  ir 19 % darbinieku, bet  vidējā speciālā cita – 19 % no visiem darbiniekiem. 

 

Darbinieku izglītības līmenis, 2016.gads 
4. grafiskais attēls 
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7.3. RPNC darbinieku vidējais vecums ir 51 gads.  

Darbinieku vecuma struktūra ir šāda:  

– līdz 25 gadiem – 2 %,  

– no 25 līdz 40 gadiem – 18 % 

– no 41 līdz 64 gadiem – 68 %   

– 65 un vairāk gadu – 12 % 

Ārstu un funkcionālo speciālistu sadalījums pa vecuma grupām: 19 % darbinieku ir vecāki par 65 
gadiem, bet 22 % vecums ir līdz 40 gadiem. Vairums (58 %) ārstu un funkcionālo speciālistu ir vecuma 
grupā no 41 līdz 64 gadiem.  

 

Ārstu un funkcionālo speciālistu sadalījums pa vecuma grupām, 2016. gads 

36. tabula 

Vecuma grupa Darbinieku skaits Darbinieki % 

Vidējais vecums 
53 gadi 

līdz 25 gadiem 1 1% 

25-40 gadi 28 22% 

41-64 gadi 75 58% 

65 un vairāk gadi 25 19% 

Kopā 129 100% 

 

Savukārt, ārstniecības un pacientu aprūpes personu un funkcionālo speciālistu asistentu sadalījums 

pa vecuma grupām: 12 % darbinieku ir vecāki par 65 gadiem, bet 8 % vecums ir līdz 40 gadiem. Visvairāk 

(79 %) ārstniecības un pacientu aprūpes personu un funkcionālo speciālistu asistentu ir vecuma grupā no 

41 līdz 64 gadiem. 

 

Ārstniecības un pacientu aprūpes personu un funkcionālo speciālistu asistentu sadalījums pa vecuma 
grupām, 2016. gads 

37. tabula 

Vecuma grupa Darbinieku skaits Darbinieki % 

Vidējais vecums 
53 gadi 

līdz 25 gadiem 2 1% 

25-40 gadi 20 8% 

41-64 gadi. 190 79% 

65 un vairāk gadi 30 12% 

Kopā 242 100% 

 

7.4. Personāla kustība un atlase 

Personāla mainība RPNC 2016. gadā bija 12,7 %. Atskaites gadā RPNC darbu uzsāka 138 darbinieki, bet 
darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 117 darbiniekiem. 

2016. gadā pēc rezidentūras pabeigšanas darbu RPNC uzsāka 1 jaunais ārsts, bet pēc 2. līmeņa 
augstākās māsas izglītības iegūšanas – 2 māsas.  
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Pieņemtie un atlaistie darbinieki, 2016. gads 

38. tabula 

  
Ārsti un 

funkcionālie 
speciālisti 

Ārstniecības 
un pacientu 

aprūpes 
personāls un 
funkcionālo 
speciālistu 
asistenti 

Ārstniecības 
un aprūpes 

atbalsta 
personāls 

Saimnieciskais 
personāls 

Pārējie Kopā 

Pieņemti 
12 (tajā 
skaitā 

rezidenti) 
16 95 25 2 138 

Atlaisti 
10 (tajā 
skaitā 

rezidenti) 
19 74 23 1 117 

 

Personāla mainības analīzes dati rāda, ka galvenais iemesls darba tiesisko attiecību izbeigšanai 
2016. gadā ir darbinieka uzteikums. 2016. gadā visaugstākā personāla mainība ir bijusi ārstniecības un 
aprūpes personālam, no visiem atlaistajiem – 44%. Galvenais cēlonis aiziešanai pēc darbinieka uzteikuma 
ir joprojām zemais atalgojums, lielā psihoemocionālā slodze darba vietā, pārāk lielā darba intensitāte un 
īpašie darba apstākļi, kā arī specialitātes zemais prestižs. 
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7.5. Darba tiesisko attiecību izbeigšanas iemesli 2016. gadā 

39. tabula 

Iemesli Skaitliski % no kopskaita 

Darbinieka uzteikums 91 74% 

Darba līguma termiņa izbeigšanās 14 11% 

Pusēm vienojoties 12 10% 

Darba devēja uzteikums 1 1% 

Pārbaudes laika neizturēšana 4 3% 

Miruši 1 1% 

 Kopā 123 100% 

 

Nodrošinājums ar medicīnisko personālu ir apmierinošā līmenī. Jaunu darbinieku piesaistīšanā galvenās 
problēmas ir kvalificētu pretendentu trūkums un konkurence ar privāto sektoru, kur līdzīga līmeņa 
speciālistiem atlīdzība ir lielāka.  

7.6. Atalgojums 
Ņemot vērā, ka minimālā darba samaksa saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra 
noteikumiem Nr. 656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normāla darba laika ietvaros 
un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” un ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra 
noteikumiem Nr. 1529 no 2016. gada 1. janvāra tika paaugstināta. Finanšu līdzekļu sadalījums darba 
samaksas pieauguma nodrošināšanai 2016. gadā, ārstniecības iestādēm tika paredzēti līdzekļi nodarbināto 
atalgojuma pieaugumam, RPNC ar 2016. gada janvāri tika paaugstināts atalgojums ārstniecības un 
ārstniecības atbalsta personām. 2016. gada septembrī tika pārskatīti un palielināti atalgojumi ambulatorās 
aprūpes ārstiem psihiatriem un tika noteikti atalgojumi arī nesertificētiem ārstiem, kuri veic ambulatorās 
pieņemšanas. 

Ārstniecības personu vidējie ienākumi uz vienu štata vienību likmi mēnesī un vidējie ienākumi mēnesī uz 
vienu darbinieku doti salīdzinājumā par 2015 un 2016. gadu zemāk tabulā 
 
 

Ārstniecības personu vidējie ienākumi uz vienu štata vienību likmi mēnesī un vidējie ienākumi mēnesī 
uz vienu darbinieku 

40. tabula 

  
  

Vidējie ienākumi mēnesī  
uz vienu štata vienību likmi 

Pieaugums 
EUR 

Vidējie ienākumi mēnesī  
uz vienu darbinieku 

Pieaugums 
EUR 

2015 2016 
 

2015 2016 
 

Ārsti 1 363 1 423 60 1 161 1 213 52 

Ārstniecības un 
pacientu aprūpes 
personāls 

683 712 29 665 693 28 

Ārstniecības un 
pacientu aprūpes 
atbalsta personāls 

510 518 8 510 518 8 
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Vidējie ienākumi mēnesī uz štata vienību ārstiem 2016. gadā pieauga par 60 euro, ārstniecības un 

pacientu aprūpes personālam – par 29 euro, bet ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personālam - 

par 8 euro.  

Savukārt vidējie ienākumi mēnesī uz vienu darbinieku 2016. gadā ārstiem paaugstinājušies par 52 euro, 

ārstniecības un pacientu aprūpes personālam – par 28 euro, bet ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta 

personālam par 8 euro. 

Neskatoties uz to, ka valstī ir tendence samazināties medicīnas personāla skaitam, ņemot vērā 

iepriekšējos gados un 2016. gadā veiktos pasākumus, RPNC izdevies strādāt stabili un noturēt 

nepieciešamo darbinieku skaitu.   

Lai veicinātu atbilstošu darbinieku piesaisti un noturēšanu RPNC pastāvīgi tiek uzlabota  atalgojuma un 

piemaksu sistēma, tiek uzlaboti darba apstākļi, tiek īstenota sociālas aizsardzības un garantiju programma. 

Panākts konstruktīvs sociālais dialogs, balstīts uz cieņas un iecietības pilnām cilvēciskajām attiecībām ar 

darbiniekiem un arodbiedrībām.  

Papildus darba attiecību regulējumam, ko nosaka normatīvie akti, RPNC darbojas Darba koplīgums. 

Galvenais Darba koplīguma mērķis ir radīt darbiniekam labvēlīgākus noteikumus, salīdzinot ar tiem, kas 

noteikti Darba likuma un citos darba attiecības regulējošajos normatīvajos aktos. Darba koplīgumā 

paredzēta virkne sociālo garantiju darbiniekiem: darbinieku apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, 

darbinieku veselības apdrošināšanas daļēja kompensācija, papildus atvaļinājumi, apmaksāts pusdienas 

pārtraukums stacionāra nodaļu darbiniekiem, kuri strādā summēto darba laiku, apmaksāti mācību 

atvaļinājumi u.c.  

Atbilstoši preventīvo pasākumu plānam darba aizsardzībā, 2016.gadā tika veikts darba vides risku 

novērtējums un, balstoties uz novērtējuma rezultātiem, sastādīts preventīvo pasākumu plāns darba 

aizsardzībā.  

2016. gadā turpināts uzlabot medicīnas personāla materiālo un sociālo nodrošinājumu, veikti pasākumi 

darba vides un darba apstākļu uzlabošanai, vairākās struktūrvienībās veikti remontdarbi un iekārtotas 

jaunas telpas personālam.  

 

7.7. Personāla kvalifikācijas paaugstināšana 

2016. gadā RPNC nodarbinātie paaugstināja kvalifikāciju gan RPNC organizētajos kursos un semināros, 

gan guva zināšanas cita veida apmācībās, apmeklējot seminārus un kvalifikācijas celšanas kursus. 

2016. gadā RPNC nodarbinātie medicīnas darbinieki paaugstināja kvalifikāciju Latvijas Ārstu biedrības, 

Latvijas Māsu asociācijas, Garīgās veselības aprūpes māsu apvienības, RSU, Latvijas Psihiatru 

asociācijas, Latvijas Narkologu asociācijas, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas izglītības 

daļas, P. Stradiņa klīniskās  universitātes slimnīcas Mācību zinātnes daļas organizētajās profesionālo 

zināšanu un prasmju pilnveides programmās, gan RPNC organizētajos kursos un semināros.  

Ārsti regulāri apmeklēja dažādus kvalifikāciju uzturošos seminārus un mācību kursus, ko organizē RSU 

Psihiatrijas un narkoloģijas katedras mācību spēki, Latvijas Psihiatru asociācija, kā arī citas 

apmācīttiesīgas iestādes.  

RPNC organizē klīniskās konferences ārstiem, kurās ar pieredzi un zināšanām dalās gan RPNC ārsti un 

speciālisti, gan speciālisti no citām ārstniecības iestādēm. 
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RPNC ārstu klīniskās konferences 2016. gadā 

41. tabula 

Nr. 

p.k 
Tēma Referents 

1.  Neiroplasticitāte un depresija E. Tērauds 

2.  Ajūrvēdas medicīnas statuss Lektors no Indijas 

3.  Pacienta X demonstrācija. Dg-Progresīvā Paralīze Prof. M. Caune 

4.  Patologanatomiskā konference Dr. Zvirbulis 

5.  Izgulējumi un brūču ārstēšana Dermatologs Dr. A. Kušpelo 

6.  Medicīniskās dokumentācijas noformēšana Dr. V. Berga 

7.  Opioīdu atkarība Dr. I. Landsmane 

8.  Uzturs un veselība Uztura speciālisti 

9.  Riska novērtēšana psihiatrijā RPNC tiesu eksperti 

10.  Pacienta X demonstrācija. Dg-Organiski psihotiski 
traucējumi 

Prof. M. Caune, R. Logins 

11.  
Neatliekamā kardiopulmonālā palīdzība 1. daļa 

Ārsts reanimatologs 
V. Saksons 

12.  
Neatliekamā kardiopulmonālā palīdzība 2. daļa 

Ārsts reanimatologs 
V. Saksons 

13.  Pacienta X demonstrācija. Dg - Sch uz organiska fona Dr. M. Losēviča 

14.  Pacientes X demonstrācija (neiroluess?) Dr. M. Veģere 

15.  Antibakteriāla terapija pulmonoloģijā Dr. A. Oliņa 

16.  Medicīniskās literatūras apskats Dr. L. Arāja 

17.  Mākslas nozīme psihiski slima cilvēka dzīvē S. Bendrāte 

 
 

RPNC māsu tālākizglītība 2016. gadā 

42. tabula 

Pasākuma veids Tēmas Realizētājs Piedalās 

Kvalifikāciju uzturošs, 
izglītojošs kurss 

Neatliekamā palīdzība vitālo 
funkciju atjaunošanai 

Latvijas Universitātes 
Medicīniskās pēcdiploma 
izglītības institūts 

39 māsas 

Tālākizglītības pasākums 

Komunikācijas prasmes un  
terapeitiskās attiecības  
garīgās veselības aprūpes 
māsu praksē 

RPNC māsas 168 māsas 

Konferences, semināri 

Latvijas Māsu asociācijas 
Garīgās veselības aprūpes 
māsu apvienība 

Izglītojošas tēmas 
psihiatrijā, narkoloģijā, 
pacientu aprūpē 

Garīgās veselības aprūpes 
māsu apvienība 

54 māsas 
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Nozīmīgākie papildus izglītojošie pasākumi māsām 

43. tabula 

Pasākuma veids Pasākuma tēma 
Pasākumu 

skaits 
Piedalās 

Konferences 
Psihiskās veselības un  
pacientu aprūpes un drošības 
jautājumos  

5 19 māsas 

Izglītojošs kursi, semināri 
pacientu aprūpes jautājumos  

Saskarsmes, aprūpes aspekti 19 21 māsa 

 

Turpinājās arī jaunākā medicīnas personāla izglītošana. 2016. gadā tika apmācīti 135 māsu palīgi, sanitāri 
un aprūpētāji.   

 
 

44. tabula 

Pasākuma veids Tēmas 
Pasākumu 

skaits 
Piedalās 

Tālākizglītības mācību kurss  
Minimālās higiēnas prasības  
pārtikas uzņēmumā, nodaļā  
ēdienu sadalē 

1 47 darbinieki 

Kvalifikāciju uzturošs, izglītojošs 
kurss māsu palīgiem 

Pirmā medicīniskā palīdzība 1 3 māsu  palīgi 

Izglītojoši semināri 

Pacientu aprūpes preces, 
informācija par gripu un augšējo 
elpceļu infekciju izplatību un citos 
pacientu aprūpes jautājumos 

4 85 darbinieki 

 

Administratīvā un saimnieciskā nodrošinājuma personāla 42 darbinieki 2016. gadā apmeklēja seminārus 
par aktuāliem uzņēmuma vadības, juridiskajiem, grāmatvedības kārtošanas, darba aizsardzības un citiem 
jautājumiem. 
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8... FINANŠU  RĀDĪTĀJI      

8.1. Finanšu rādītāji 

RPNC salīdzināmajā periodā ieņēmumi pārsniedz izdevumus*. 

 

5. grafiskais attēls 

 
 

* Kopējie ieņēmumi un kopējie izdevumi 
 
 

I. Rentabilitātes rādītāji 

Rentabilitāti nosaka, sabiedrības neto peļņu dalot ar neto apgrozījumu, arī sabiedrības kopējo vai pašu 

kapitālu vai ar aktīvu kopsummu. Šie rādītāji rāda patērētos līdzekļus vai realizētās produkcijas vai 

pakalpojuma apjomu. Rentabilitātes vērtēšanai nav noteiktu kritēriju. Rentabilitāti izsaka procentos. Jo 

augstāks šis procentu līmenis, jo uzņēmuma darbība efektīvāka. 

Neskatoties uz mūsu vēlmēm un prognozēm, savā saimnieciskajā darbībā RPNC saskaras ar virkni 

dažādu problēmu, tomēr atskaites periodā RPNC spēja nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanu pacientiem maksimāli kvalitatīvi un savlaicīgi. 
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6. grafiskais attēls 

 
 

Salīdzināmajā periodā RPNC ir spējis strādāt veiksmīgi un gūt peļņu.  
 

 
7. grafiskais attēls 

 
 

2016. gada 12. mēnešu ieņēmumu struktūrā, līdzīgi kā iepriekšējos analizējamajos periodos, 85 % veido 
valsts budžeta pasūtījums (NVD), 8 % sastāda maksas pakalpojumi un pārējie ieņēmumi, 4 % ieņēmumus 
veido sociālās aprūpes pakalpojumi, 3 % rezidentu apmācība. 
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8. grafiskais attēls 

 
 

RPNC 2016. gada 12. mēnešu izdevumu struktūra, līdzīgi kā iepriekšējos analizējamajos periodos, 

lielāko daļu veido atlīdzības daļa – ap 71 %, pacientu ēdināšana sastāda 6 %, medikamenti 5 %, 

energoresursi komunālie pakalpojumi sastāda 4 %, pamatlīdzekļu nolietojums 4 %, pakalpojumu 

apmaksa 5 %, pārējie pacientu uzturēšanas izdevumi sastāda 4 %, ēku un telpu remonts 1%.  

II. Likviditātes rādītāji 

Viens no vissvarīgākajiem maksātspējas rādītājiem ir kopējās likviditātes rādītājs jeb vispārējais 

maksātspējas koeficients. 2016. gada beigās tas ir 1,37 (2 431 798 : 1 771 567) un 2015. gada beigās 

tas bija 1,47 (2 493 808 : 1 699 718). Šis rādītājs raksturo RPNC spēju segt īstermiņa saistības. Saskaņā 

ar vispārpieņemtajiem starptautiskajiem standartiem tiek uzskatīts, ka šim koeficientam jāatrodas robežās 

starp 1 un 2 (dažreiz 3). Koeficienti pēdējo divu pārskatu gadu laikā ir ļoti augsti. Rādītājs aprēķināts, kā 

apgrozāmo aktīvu attiecība pret īstermiņa saistībām. Jāatzīmē, ka, jo augstāks šis rādītājs, jo augstāk 

jāvērtē sabiedrības maksātspēja.  

Visdrošākais likviditātes novērtējums ir naudas līdzekļu lielums, kurš atrodas sabiedrības rīcībā. Naudas 

līdzekļi ir pašreizējo saistību dzēšanas avoti, taču krājumi var tikt izmantoti šim mērķim tikai pēc to 

realizācijas. Absolūtās likviditātes koeficients liecina par sabiedrības spēju segt īstermiņa parādus 

vistuvākajā laikā. Gada sākumā koeficients bija 1,05 (1 779 724 : 1 699 718) un 2016. gada beigās tas ir 

0,94 (1 667 749 : 1 771 567). Rādītājs pazeminājies īstermiņa kreditoru palielinājuma pēc. 

Nozīmīgs ir arī tekošās likviditātes rādītājs. Tas vērtē sabiedrības spēju atmaksāt īstermiņa parādus ar 
apgrozāmajiem līdzekļiem, kuru summa ir samazināta par krājumu summu, kas uzskatāmi par 
nelikvīdākiem apgrozāmiem līdzekļiem. Pēc starptautiskiem standartiem šim rādītājam ir jābūt lielākam 
par 1. Ja sabiedrības tekošās likviditātes koeficients pārsniedz normatīvu [2015. gada beigās tas ir 1,19 
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{(2 493 808-471 379):1 699 718}, taču 2016. gada beigās = 1,09 {( 2 431 798 – 508 868): 1 771 567}], tad 
tas ir vērtējams pozitīvi, jo sabiedrībai ir laba īstermiņa parādu maksāšanas spēja.  

Krājumu palielinājums salīdzināmajā periodā izskaidrojams ar renovētā korpusa nodošanu ekspluatācijā. 
Bija nepieciešams aprīkot ēku un tajā esošās nodaļas ar inventāru (gultasveļa, trauki, mazvērtīgais 
inventārs utt.), lai tā varētu uzsākt darbu 2016. gada maijā, nodrošinot pakalpojuma sniegšanas kvalitāti. 
Krājuma izmaiņām tiek sekots līdzi regulāri. RPNC valde ir izdevusi rīkojumu par krājumu norakstīšanu 2 
reizes gadā, ir apstiprināta patstāvīga komisija, kura veic nolietoto krājumu apskati un apstiprina 
norakstīšanu. Krājuma uzraudzīšanai valde organizē inventarizācijas: gan gadskārtējas, gan pēkšņās.  

Krājuma atlikums nav ietekmējis RPNC finanšu rezultātu, kā arī sabiedrības likviditāti.  

 
9. grafiskais attēlojums 

 
 

Grafiskajā attēlojumā skatāms galveno maksātspējas rādītāju apkopojums pa pēdējiem četriem gadiem.  
 
  

III. Maksātspējas rādītāji 

RPNC finansiālo stabilitāti var novērtēt ar koeficientiem, kuri raksturo aktīvu un pasīvu posteņu 

strukturālās attiecības.  

Saistību īpatsvaram jeb aizņemtā kapitāla īpatsvaram bilancē jābūt: jo zemāk, jo labāk. 

Saistības īpatsvars bilancē raksturo sabiedrības finansiālo atkarību no ārējiem aizņēmumiem. Jo augstāk 

tas ir, jo riskantāka ir situācija. Jo zemāks, jo labprātāk tiek izsniegti kredīti sabiedrībām. Ir ieteicams, lai 

aizņemtā kapitāla summa nepārsniegtu pašu kapitāla summu. Taču RPNC, ieslēdzot aprēķinos valsts 

galvoto kredītu, ERAF avansa līdzekļus, 2015. gadā tas bija 62.02% (15 542 573 : 25 059 737), bet 

2016. gadā tas sastāda 61,43 % (15 166 986 : 24 691 692). 2015. gada novembrī un 2016. gada maijā, 

novembrī tika veiktas jau galvoto kredītu atmaksas. 

Saistību attiecība pret pašu kapitālu raksturo sabiedrības finansiālo neatkarību. To sauc par Autonomijas 

koeficientu: 
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 2015. gads = 15 542 573 : 9 517 164 = 1,63 

 2016. gads = 15 166 986 : 9 524 706 =  1,59  

 

 

Šis Vadības ziņojums sastādīts, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo 

informāciju, saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru 

priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai 

zaudējumiem.  

Ziņojumā ir ietverta patiesa informācija. 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs       J.Buģins 

Valdes locekle        I. Starkova 

Valdes loceklis       I. Rezebergs 

Rīgā, 2017.gada  26.aprīlī  
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ZIŅOJUMS PAR VALDES ATBILDĪBU 

Sabiedrības Valde (turpmāk tekstā – Vadība) ir atbildīga par Sabiedrības finanšu pārskatu 
sagatavošanu. 

Finanšu pārskati no 61. līdz 98. lappusei ir sagatavoti, pamatojoties uz grāmatvedības ierakstiem un 
attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2016. 
gada 31. decembrī, tā 2016. gada darbības rezultātiem un naudas plūsmām.  

Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā (ES) apstiprinātajiem 
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS), balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas 
principu. Šis ir pirmais SFPS piemērošanas gads finanšu pārskatu sagatavošanā. Finanšu pārskatu 
sagatavošanas gaitā. Vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un 
pamatoti. 

Sabiedrības Vadība ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Sabiedrības aktīvu 
saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Sabiedrībā izdarītu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu. 
Vadība ir arī atbildīga par Latvijas Republikas normatīvo aktu nosacījumu izpildi. 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins 
 
Valdes locekle Irina Starkova 
 
Valdes loceklis Imants Rezebergs 

 
Rīgā, 2017.gada  26.aprīlī  
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PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS 
PAR 2016.GADU 

(EUR) 
45. tabula 

 Piezīme 2016. 2015. 

Neto apgrozījums 5. 12 686 945 12 438 687 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 6. (12 298 642) (11 663 752) 

Bruto peļņa vai zaudējumi  388 303 774 935 

Administrācijas izmaksas 7. (707 370) (773 641) 

Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības 
ieņēmumi 

8. 310 215 179 891 

Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības 
izmaksas 

9. (10 050) (25 743) 

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem  (18 902) 155 442 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 10. 26 444 (25 403) 

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi  7 542 130  039 

 
 

Pielikumi no 61. līdz 98. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

 

 
 

Valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins 

 

Valdes locekle Irina Starkova 

 

Valdes loceklis Imants Rezebergs 

       Rīgā, 2017.gada 26. aprīlī 
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APVIENOTO IENĀKUMU PĀRSKATS 
PAR 2016. GADU 

 
(EUR) 

46. tabula 

 Piezīme 2016. 2015. 

Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)  7 542 130 039 

Pārējie ienākumi:    

Posteņi, kuri netiks pārklasificēti peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā: 

 
  

Pārvērtēto pamatlīdzekļu norakstīšana/ 
samazinājums 

12. 
- (1 507 325) 

Atliktais nodoklis, kas tieši atzīts pārējos 
ienākumos no pārvērtētajiem pamatlīdzekļiem  

10. 
 90 109 

Pārskata gada pārējie ienākumi/ 
(zaudējumi) 

 
- (1 417 216 ) 

Pārskata gada apvienotie ienākumi/ 
(zaudējumi) 

 
- (1 287 177) 

 
Pielikumi no 61. līdz 98. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

 

. 

 
 
Valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins 

 

Valdes locekle Irina Starkova 

 

Valdes loceklis Imants Rezebergs 

              Rīgā, 2017.gada 26. aprīlī 
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 PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI  
2016. GADA 31. DECEMBRĪ 

(EUR) 
47. tabula 

AKTĪVI Piezīme 31.12.2016. 31.12.2015. 01.01.2015. 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI     

Nemateriālie ieguldījumi  11. 191 030 243 780 49 412 

Pamatlīdzekļi 12. 22 068 864 22 322 149 21 117 465 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ  22 259 894 22 565 929 21 166 877 

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI     

Krājumi 13. 508 868 471 379 343 692 

Pircēju un pasūtītāju parādi u.c. debitori 14. 255 181 242 705 262 383 

Nauda un naudas ekvivalenti 15. 1 667 749 1 779 724 4 177 489 

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ  2 431 798 2 493 808 4 783 564 

AKTĪVI KOPĀ  24 691 692 25 059 737 25 950 441 

(EUR) 

PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS Piezīme 31.12.2016. 31.12.2015. 01.01.2015. 

PAŠU KAPITĀLS     

Akciju kapitāls (pamatkapitāls) 16. 4 432 385 4 432 385 4 432 385 

Citas rezerves  189 842 189 842 189 842 

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas 
rezerve 

17. 6 695 354 6 695 354 8 292 788 

Rezerves un nesadalītā peļņa 17.    (1 792 875)     (1 800 417)     (1 930 456) 

PAŠU KAPITĀLS KOPĀ  9 524 706 9 517 164 10 984 559 

SAISTĪBAS     

ILGTERMIŅA SAISTĪBAS      

Atliktā nodokļa saistības 10. 736 458 762 902 647 390 

Aizņēmumi no kredītiestādēm 18. 7 065 130 7 386 272 7 867 985 

Nākamo periodu ieņēmumi 19. 5 593 831 5 693 681 4 178 977 

ILGTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ  13 395 419 13 842 855 12 694 352 

ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS     

Aizņēmumi no kredītiestādēm 18. 321 142 321 142 - 

Parādi piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem un pārējie kreditori 

20. 1 349 736 1 277 048 1 166 812 

Nākamo periodu ieņēmumi 19. 100 689 101 528 1 104 718 

ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ  1 771 567 1 699 718 2 271 530 

SAISTĪBAS KOPĀ   15 166 986 15 542 573 14 965 882 

PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS 
KOPĀ 

  24 691 692 25 059 737 25 950 441 

     Pielikumi no 61. līdz 98. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.  

Valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins 

Valdes locekle Irina Starkova 

Valdes loceklis Imants Rezebergs 

     Rīgā, 2017.gada 26. aprīlī 
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PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS 
48. tabula 

EUR 

 
Pamat-
kapitāls 

Ilgtermiņa 
ieguldījumu 
pārvērtēšan
as rezerves 

Citas 
rezerves 

Rezerves un 
nesadalītā 

peļņa 

Pašu 
kapitāls 

kopā 

par 2014.gadu 

Uz 01.01.2014. 4 432 385 8 292 788 189 842 (1 932 546) 10 982 469 

Pārskata gada peļņa    2 090 2 090 

Uz 31.12.2014. 4 432 385 8 292 788 189 842 (1 930 456) 10 984 559 

par 2015.gadu 

Uz 31.12.2014. 4 432 385 8 292 788 189 842 (1 930 456) 10 984 559 

Pārvērtēto 
pamatlīdzekļu 
norakstīšana/samazi-
nājums 

 (1 507 325)   (1 507 325) 

Atliktā nodokļa saistību 
palielinājums no 
pamatlīdzekļu 
pārvērtēšanas 

 (90 109)   (90 109) 

Pārskata gada peļņa/ 
zaudējumi 

   130 039 130 039 

Uz 31.12.2015. 4 432 385 6 695 354 189 842 (1 800 417) 9 517 164 

Pārskata gada peļņa    7 542 7 542 

Uz 31.12.2016. 4 432 385 6 695 354 189 842 (1 792 875) 9 524 706 

 
Pielikumi no 61. līdz 98. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

 
 

Valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins 

Valdes locekle Irina Starkova 

Valdes loceklis Imants Rezebergs 

        Rīgā, 2017.gada 26. aprīlī 
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NAUDAS PLŪSMU PĀRSKATS 
PAR 2016. GADU 

49. tabula 

(EUR) 

 Piezīme 2016. 2015. 

Pamatdarbības naudas plūsma    

Ieņēmumi no preču un pakalpojumu pārdošanas 

Piegādātājiem un darbiniekiem izmaksātā  nauda 

Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai 
izdevumi 

 12 561 769 

(12 439 181) 

 

( 7 723) 

12 020 166 

(11 411 246) 

 

(236 049) 

Bruto pamatdarbības naudas plūsma  114 865 372 871 

    

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma    

Pamatlīdzekļu iegāde  (210 530) (3 355 915) 

Saņemtie procenti  - 1 

Saņemtās dividendes  - - 

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma  (210 530) (3 355 916) 

    

Finansēšanas darbības naudas plūsma    

Samaksātais procents  (3 078) (24 918) 

Atmaksātie aizņēmumi  (321 142) (160 571) 

Saņemtie Eiropas Savienības fondu līdzekļi  - 604 132 

Saņemtais valsts budžeta līdzfinansējums  307 910 166 636 

    

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma  (16 310) 585 279 

Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/ 
pieaugums pārskata gadā 

  

(111 975) 

 

(2 397 765) 

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada 
sākumā 

  

1 779 724 

 

4 177 489 

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada 
beigās 

15. 
1 667 749 1 779 724 

 
Pielikumi no 61. līdz 98. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

 
 
Valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins 

Valdes locekle Irina Starkova 

Valdes loceklis Imants Rezebergs 

        Rīgā, 2017.gada 26. aprīlī 
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FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI 

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (Sabiedrība) 
reģistrēta Komercreģistrā 1997. gada 19. maijā un veic ar veselības aprūpes pakalpojumus.  

 
Sabiedrības juridiskā adrese ir: 
Tvaika iela 2 
LV-1005, Rīga 
Latvija 
 
Finanšu pārskatu paraksta  Sabiedrības Valde. Finanšu pārskatus apstiprina kapitāldaļu turētājs, Latvijas 
Republikas Veselības ministrija – Dalībnieku sapulcē. 
 
2. GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS PRINCIPI 

Šie finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz zemāk minētajiem grāmatvedības uzskaites un 
novērtēšanas principiem. Šie principi ir attiecīgi pielietoti visiem salīdzinošiem rādītājiem, ja vien nav 
norādīts citādi. 

2.1. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi 

Šie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem 

finanšu pārskatu standartiem (SFPS). Ņemot vērā Eiropas Savienības apstiprināšanas procedūru, šajā 

pielikumā ir uzrādīti arī standarti un interpretācijas, kas nav apstiprināti piemērošanai Eiropas 

Savienībā, jo šiem standartiem un interpretācijām var būt ietekme uz Sabiedrības finanšu pārskatiem 

nākamajos periodos, ja tie tiek apstiprināti. 

Šie ir pirmie Sabiedrības finanšu pārskati, kas tiek sagatavoti saskaņā ar SFPS. Par periodu līdz 2015. 

gada 31. decembrim Sabiedrības finanšu pārskati tika sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas Gada 

pārskatu likumu (GPL). Šo pārskatu sagatavošanā tika izmantots SFPS 1 – Starptautisko finanšu 

pārskatu standartu pirmreizējā piemērošana, kā tas detalizēti aprakstīts 4. Piezīmē. 

Finanšu pārskati ir sagatavoti, balstoties uz sākotnējo izmaksu uzskaites metodi, papildus pielietojot 

pārvērtēšanas metodi zemei un ēkām (iekļauti pamatlīdzekļos). Naudas plūsmu pārskats sastādīts pēc 

tiešās metodes. Peļņas vai zaudējumu pārskats sastādīts pēc izmaksu funkcijas. 

Finanšu pārskati aptver laika periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.  

Lai sagatavotu finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS, Vadība pamatojās uz zināmām aplēsēm un 

pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķos pārskatos atspoguļotos posteņu atlikumus, kā arī iespējamo 

saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties, uz kuriem veiktas 

attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatos to noteikšanas 

brīdī. Lai gan šīs aplēses ir sagatavotas, balstoties uz visaptverošu Vadības rīcībā esošo informāciju 

par pašreizējiem notikumiem un darbībām, faktiskie rezultāti var atšķirties no tām. Būtiski pieņēmumi un 

spriedumi aprakstīti 3. piezīmē. 

Sagatavojot šos finanšu pārskatus, Sabiedrība nav piemērojusi ar agrāko datumu vairākus zemāk 

minētus jaunus standartus un interpretācijas, kuri ir publicēti, taču stājas spēkā finanšu periodos, kas 

sākas no 2017. gada 1. janvāra vai vēlāk, vai arī nav apstiprināti Eiropas Savienībā, jo šiem standartiem 

nav paredzama būtiska ietekme uz šiem finanšu pārskatiem: 

▪ 15. SFPS “Ieņēmumi no līgumiem ar pircējiem” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2018. gada 

1. janvārī vai vēlāk); 
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▪ 9.  SFPS „Finanšu instrumenti” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2018. gada 1. janvārī vai 

vēlāk); 

▪ 16.  SFPS „Noma” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2019. gada 1. janvārī vai vēlāk, nav 

apstiprināti lietošanai ES).   

 

2.2. Ārvalstu valūtas pārvērtēšana   

Uzskaites un pārskatu valūta 

Sabiedrības finanšu pārskatu posteņi tiek uzskaitīti tās ekonomiskās vides valūtā, kurā Sabiedrība 

darbojas (uzskaites valūta). Finanšu pārskatu posteņi ir uzrādīti Latvijas Republikas oficiālajā valūtā 

euro (EUR), kas ir Sabiedrības pārskatu valūta.  

Darījumi un atlikumi ārvalstu valūtās 

Visi darījumi ārvalstu valūtā tiek pārrēķināti euro pēc darījuma dienas sākumā spēkā esošā Eiropas 

Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa. Ja Eiropas Centrālā banka nav publicējusi konkrētas 

ārvalstu valūtas euro atsauces kursu, tad šīs valūtas pārrēķināšanai euro tiek izmantots pasaules 

finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja Financial Times interneta resursā publicētais valūtas 

kurss attiecībā pret euro. Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtā pārskata gada pēdējā dienā gada 

pārskatā tiek norādīti, tos pārrēķinot euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu 

pēc Eiropas Centrālās bankas vai Financial Times publicētā valūtas kursa, kas ir spēkā pārskata gada 

pēdējās dienas beigās.   

Valūtu kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās, tiek atzītas  peļņas vai zaudējumu pārskatā. 

Sabiedrība piemērojusi šādus ārvalstu valūtu kursus:  

 

50. tabula 

Ārvalstu valūta 31.12.2016. 31.12.2015. 

USD 1,05410 1,08870 

 

2.3. Nemateriālie ieguldījumi 

Nemateriālie ieguldījumi galvenokārt sastāv no programmatūras licencēm. Sākotnēji tos atzīst iegādes 

izmaksās. Nemateriālajiem ieguldījumiem ir noteikts un ierobežots lietošanas laiks. Turpmāk nemateriālie 

ieguldījumi tiek uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto amortizāciju un zaudējumus no vērtības 

samazināšanās.  

Turpmākie izdevumi tiek kapitalizēti, palielinot esošā nemateriālā ieguldījuma vērtību, vai atzīti kā 

atsevišķs nemateriāls ieguldījums tikai tad, ja no tiem Sabiedrībai ir sagaidāmi nākotnes ekonomiskie 

labumi un šos izdevumus ir iespējams ticami noteikt. Pārējie izdevumi tiek norakstīti  peļņas vai 

zaudējumu pārskatā to rašanās brīdī. 

Nemateriālajiem ieguldījumiem nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes, lai norakstītu to iegādes 

vērtību lietderīgās izmantošanas perioda laikā un to iekļauj attiecīgā perioda  peļņas vai zaudējumu 

pārskatā. Pamatā nemateriālie ieguldījumi tiek nolietoti 5 (piecu) gadu laikā. 
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2.4.Pamatlīdzekļi 

Pamatlīdzekļi tiek atzīti saskaņā ar iegādes izmaksu metodi vai pārvērtēšanas metodi, kā aprakstīts 

zemāk, atskaitot uzkrāto nolietojumu un jebkuru uzkrāto vērtību samazinājumu, ja tāds ir nepieciešams. 

Zeme un ēkas tiek uzskaitīti pēc pārvērtēšanas metodes un regulāri pārvērtēti, ar mērķi nodrošināt, ka to 

uzskaites vērtība būtiski neatšķiras no to patiesās vērtības pārskata gada beigās. Pārvērtēšanas rezultātā 

radušos uzskaites vērtības palielinājumu atzīst pārējo ienākumu sastāvā un kā pārvērtēšanas rezervi 

pašu kapitāla sastāvā. Vērtības samazinājumi, kas attiecas uz pamatlīdzekļiem, kam iepriekš tika atzīts 

vērtības palielinājums, tiek atzīti pārējo ienākumu sastāvā un samazina pārvērtēšanas rezervi pašu 

kapitālā. Citos gadījumos pārvērtēšanas rezultātā radušos vērtības samazinājumu atzīst peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā. Pamatlīdzekļu pārdošanas vai norakstīšanas gadījumā pārvērtēšanas rezerve, kas 

tikusi iekļauta pašu kapitālā, tiek pārklasificēta uz nesadalīto peļņu. 

Pārvērtēšanas datumā uzkrātais nolietojums tiek izslēgts pret aktīva sākotnējo vērtību, neto summa tiek 

iekļauta pārvērtētajā vērtībā tā, lai pamatlīdzekļa bilances vērtība pēc pārvērtēšanas būtu vienāda ar tā 

pārvērtēto vērtību. 

Pārējās pamatlīdzekļu kategorijas tiek uzskaitītas saskaņā ar iegādes izmaksu metodi, kur 

pamatlīdzekļus uzskaita to iegādes izmaksās, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības 

samazinājumu, ja tāds ir bijis. Iegādes izmaksās iekļauj uz pamatlīdzekļa iegādi tieši attiecināmās 

izmaksas. Sabiedrības pašu izveidoto pamatlīdzekļu vērtība sastāv no materiālu cenas un tiešajām darba 

izmaksām, kā arī jebkurām citām izmaksām, kas tieši saistāmas ar pamatlīdzekļa nodrošināšanu darba 

stāvoklī tam paredzētajam mērķim, un pamatlīdzekļu nojaukšanas un aizvešanas izmaksām un vietas, 

kur pamatlīdzeklim jāatrodas, atjaunošanu. Tādu datorprogrammu iegādes izmaksas, kas ir cieši saistītas 

ar iekārtas funkcionalitāti un nevar tikt no tās atdalītas, tiek kapitalizētas kā šo iekārtu sastāvdaļa. 

Sabiedrība kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz EUR 213 un lietderīgās kalpošanas laiks 

pārsniedz vienu gadu. Ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos tiek kapitalizēti un atspoguļoti kā 

pamatlīdzekļi. 

Ja atsevišķu pamatlīdzekļu sastāvdaļu lietderīgās kalpošanas laiki atšķiras, tie tiek uzskaitīti kā 

atsevišķas pamatlīdzekļu sastāvdaļas. Pamatlīdzekļu aplēstās atlikušās vērtības un lietderīgās 

kalpošanas laiks tiek pārskatīti un, nepieciešamības gadījumā, koriģēti katrā pārskata gada datumā. 

Turpmākās izmaksas tiek iekļautas aktīva bilances vērtībā vai atzītas kā atsevišķs aktīvs tikai tad, kad 

pastāv liela varbūtība, ka ar šo posteni saistītie nākotnes saimnieciskie labumi ieplūdīs Sabiedrībā un šī 

posteņa izmaksas var ticami noteikt. Pārējās pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek 

iekļautas tā perioda  peļņas vai zaudējumu pārskatā, kurā tās ir radušās. 

Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa 

bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti attiecīgā perioda  peļņas vai 

zaudējumu pārskatā. 

Gadījumos, kad kāda pamatlīdzekļa bilances vērtība ir augstāka par tā atgūstamo vērtību, attiecīgā 

pamatlīdzekļa vērtība tiek nekavējoties norakstīta līdz tā atgūstamajai vērtībai (skat. 3.pielikumu).  

Nolietojums 

Pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes. Nolietojums tiek iekļauts  peļņas vai 

zaudējumu pārskatā. 

Ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos tiek nolietoti īsākajā no nomas perioda vai līdzīga pamatlīdzekļa 

lietderīgās kalpošanas laika pēc likmēm, kas pielietotas kategorijai, kurā ietilpst ieguldījumi nomātajos 

pamatlīdzekļos. Zemei nolietojums netiek aprēķināts. 
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Sabiedrības pamatlīdzekļiem pārskata perioda nolietojuma summa aprēķināta no katra pamatlīdzekļa 

atlikušās vērtības, piemērojot attiecīgajai pamatlīdzekļu kategorijai noteikto nolietojuma likmi:  

 

51. tabula 

Pamatlīdzekļi Nolietojuma likme 

Ēkas un būves 1-6.67% 

Transportlīdzekļi 10% 

Skaitļošanas iekārtas un to aprīkojums, sakaru līdzekļi, kopētāji un 

to aprīkojums 
10-33.33% 

 

Nepabeigtā celtniecība 

Aktīvi, kuri iegādes brīdī nav gatavi paredzētajam pielietojumam vai ir uzstādīšanas procesā, ir klasificēti kā 

“Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas”. Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek 

palielināta perioda laikā par aizņēmumu izmaksām un citām tiešajām izmaksām, kas saistītas ar attiecīgo 

objektu līdz tā nodošanai ekspluatācijā. Attiecīgā pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība netiek palielināta par 

aizņēmumu izmaksām periodos, kad netiek veikti aktīvi nepabeigtās celtniecības objekta attīstības darbi. 

Brīdī, kad nepabeigtās celtniecības objekti ir gatavi savam paredzētajam pielietojumam, tie tiek 

pārklasificēti atbilstošā pamatlīdzekļu kategorijā un tiek uzsākta nolietojuma aprēķināšana. Nepabeigtās 

celtniecības objekti tiek regulāri novērtēti ar mērķi noteikt, vai tiem nav vērtības samazināšanās pazīmes. 

 

2.5. Mantisko un nemateriālo aktīvu vērtības samazinājums 

Visiem Sabiedrības mantiskajiem un nemateriālajiem aktīviem ir noteikts lietderīgās izmantošanas periods 

(izņemot zemi). Aktīvu, kas tiek pakļauti amortizācijai vai nolietojumam, vērtība tiek pārskatīta ikreiz, kad 

notikumi un apstākļi liecina par iespējamu to bilances vērtības neatgūstamību.  

Zaudējumi no vērtības samazināšanās tiek atzīti vērtībā, kas ir starpība starp aktīva bilances vērtību un tā 

atgūstamo vērtību. Atgūstamā vērtība ir augstākā no attiecīgā aktīva patiesās vērtības, atskaitot 

pārdošanas izmaksas, un tā lietošanas vērtības. Lai noteiktu vērtības samazinājumu, aktīvi tiek sagrupēti, 

balstoties uz zemāko līmeni, kuram var identificēt naudas plūsmu (naudu ienesošās vienības). Zaudējumi 

no vērtības samazināšanās tiek atzīti  peļņas vai zaudējumu pārskatā.  

Zaudējumi no aktīvu vērtības samazināšanās, kas atzīti iepriekšējos periodos, tiek pārskatīti katrā bilances 

datumā, lai noteiktu, vai nepastāv pierādījumi tam, ka zaudējumi ir samazinājušies vai vairs nepastāv. 

Zaudējumus no vērtības samazināšanās atceļ, ja ir veiktas izmaiņas aplēsēs, kas izmantotas atgūstamās 

summas noteikšanai. Zaudējumus no vērtības samazināšanās atceļ vienīgi tādā apmērā, par cik attiecīgā 

aktīva bilances vērtība nepārsniedz to bilances vērtību, atskaitot nolietojumu, kura tiktu noteikta, ja 

zaudējumi no vērtības samazināšanās netiktu atzīti. 

 

2.6. Finanšu instrumenti 

Sabiedrības finanšu instrumenti sastāv no finanšu aktīviem (aizdevumiem un debitoru parādiem un naudas 

un naudas ekvivalentiem) un finanšu saistībām (aizņēmumiem, parādiem piegādātājiem un pārējiem 

kreditoriem). 
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Finanšu aktīvi 

Finanšu aktīvu sastāvā tiek uzrādīti debitoru parādi un nauda un naudas ekvivalenti. Klasifikācija ir atkarīga 

no finanšu aktīva iegādes nolūka. Sabiedrība nosaka finanšu aktīvu klasifikāciju to sākotnējā atzīšanas 

brīdī un pārskata to klasifikāciju katrā pārskata datumā.  

Finanšu aktīvu atzīšana tiek pārtraukta, kad Sabiedrības līgumsaistības uz finanšu aktīvu radīto naudas 

plūsmu izbeidzas vai, ja Sabiedrība nodod finanšu aktīvu citai pusei, vai arī nododot būtiskākos aktīva 

riskus un no aktīva saņemamo atlīdzību. Finanšu aktīvu iegādi un pārdošanu pamatdarbības ietvaros 

uzskaita tirdzniecības dienā, t.i., datumā, kad Sabiedrība nolemj aktīvu nopirkt vai pārdot.  

Visi Sabiedrības finanšu aktīvi ir neatvasināti finanšu aktīvi, kas nekotējas aktīvā tirgū. Tie ir iekļauti 

apgrozāmos līdzekļos, izņemot aktīvus ar atmaksas termiņu, kas garāks par 12 mēnešiem, skaitot no 

pārskata perioda beigām. Tie, savukārt, ir klasificēti kā ilgtermiņa ieguldījumi.  

Aizdevumi un debitoru parādi 

Aizdevumi un debitoru parādi ir neatvasinātie finanšu aktīvi ar fiksētu vai nosakāmu maksājumu grafiku, 

kuri aktīvajā tirgū netiek kotēti un kuri netiek turēti tirdzniecībai. Aizdevumi un debitoru parādi ietver pircēju 

parādus un citus debitorus. Īstermiņa debitoru parādi netiek diskontēti. 

Debitoru parādi un aizdevumi sākotnēji tiek atzīti patiesajā vērtībā un turpmāk uzrādīti amortizētajā iegādes 

vērtībā, izmantojot efektīvo procentu likmju metodi, atskaitot uzkrājumus vērtības samazinājumam. 

Uzkrājumi vērtības samazinājumam tiek veidoti gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi, ka Sabiedrība 

nevarēs saņemt parādus pilnā vērtībā atbilstoši sākotnēji noteiktiem atmaksas termiņiem. Būtiskas debitora 

finanšu grūtības, varbūtība, ka tiks sākta bankrota procedūra vai reorganizācija, kā arī maksājumu saistību 

nepildīšana vai pārkāpumi ir pazīmes, ka debitoru parādu vērtība ir samazinājusies. Uzkrājums vērtības 

samazinājumam ir starpība starp aktīva bilances vērtību un aplēstās nākotnes naudas plūsmas pašreizējo 

vērtību, kas noteikta diskontējot ar sākotnējo, spēkā esošo procentu likmi. Uzkrājums vērtības 

samazinājumam tiek iekļauts atsevišķā uzkrājumu kontā un zaudējumi tiek atzīti  peļņas vai zaudējumu 

pārskatā. 

Ja nākamajā periodā pēc vērtības samazināšanās atzīšanas zaudējumu summa samazinās un šis 

samazinājums var būt objektīvi saistīts ar notikumu pēc vērtības samazināšanās atzīšanas (piemēram, 

uzlabojas debitora kredītreitings), tad iepriekš atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērse tiek 

atzīta  peļņas vai zaudējumu pārskatā. 

Nauda un naudas ekvivalenti 

Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un  tekošo bankas kontu atlikumiem ,kas nav pakļauti 

būtiskam vērtību izmaiņu riskam. 

Finanšu saistības 

Finanšu saistību sastāvā tiek uzrādīti aizņēmumi, kā arī parādiem piegādātājiem un pārējiem kreditoriem.  

Kreditori 

Kreditoru parādus sākotnēji atzīst to patiesajā vērtībā. Turpmākajos periodos kreditoru parādi tiek 

atspoguļoti amortizētajā iegādes vērtībā, pielietojot efektīvo procentu likmi. Kreditori tiek klasificēti kā 

īstermiņa saistības, ja maksājums termiņš ir viens gads vai mazāk. Ja maksājuma termiņš ir garāks par 

vienu gadu, tad kreditori tiek uzrādīti kā ilgtermiņa saistības.  
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Aizņēmumi  

Sākotnēji aizņēmumi tiek atzīti patiesajā vērtībā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas. 

Turpmākajos periodos aizņēmumi tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, pielietojot efektīvo procentu 

likmi.  

Starpība starp saņemto naudas līdzekļu apjomu, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas, 

un aizņēmuma dzēšanas vērtību, tiek pakāpeniski ietverta  peļņas vai zaudējumu pārskatā, izmantojot 

aizņēmuma efektīvo procentu likmi. Šī starpība tiek atzīta finanšu izmaksu sastāvā. 

Aizņēmumi tiek klasificēti kā īstermiņa saistības, izņemot gadījumus, kad Sabiedrībai ir neatsaucamas 

tiesības atlikt saistību nokārtošanu uz vismaz 12 mēnešiem pēc bilances datuma. 

Finanšu saistību atzīšana tiek pārtraukta, kad saistības pamatā esošs pienākums tiek atsaukts, atcelts vai 

arī tam beidzas termiņš. 

 

2.7. Krājumi 

Krājumi tiek uzskaitīti zemākajā no pašizmaksas vai neto pārdošanas vērtības. Neto pārdošanas vērtību 

veido normālas Sabiedrības darbības gaitā noteiktā krājumu pārdošanas cena, atskaitot krājumu 

pabeigšanas un pārdošanas izmaksas. Iegādes vērtība tiek noteikta, izmantojot vidējo svērto krājumu 

novērtēšanas metodi kurināmajam un degvielai un FIFO (pirmais iekšā, pirmais ārā) metodi pārējām 

krājumu sastāvdaļām.  

Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtības samazinājumam tiek 

izveidoti uzkrājumi vērtības samazinājumam. Uzkrājumu summa tiek iekļauta peļņas vai zaudējumu 

pārskatā. 
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2.8. Pamatkapitāls 

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidojies no Dalībnieka ieguldījumiem, kapitāldaļu īpašnieks ir Latvijas 

Republikas valsts Veselības ministrijas personā. 

Uz 2016. gada 31. decembri sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 4 432 385 daļās. Vienas kapitāldaļas 

nominālvērtība ir 1 (viens) euro. 

 

2.9. Pārējās rezerves 

Pamatojoties uz 2008. gada 29. decembra valdes sēdes protokolu Nr. 31, 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 189 842 EUR apmērā. 

 

2.10. Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas 

Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas tiek aprēķināti, reizinot neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu 

uz pārskata gada beigām ar dienas vidējo darba samaksu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos.  

 

2.11. Uzkrājumi 

Uzkrājumi tiek atzīti, kad Sabiedrībai pagātnes notikumu rezultātā ir radušās juridiskas vai prakses radītas 

saistības, un ir paredzams, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu 

resursu aizplūšana no Sabiedrības, un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt. 

Ja Sabiedrība paredz, ka uzkrājumu izveidošanai nepieciešamie izdevumi tiks daļēji vai pilnībā atmaksāti, 

šo izdevumu atmaksa tiek atzīta kā atsevišķs aktīvs tikai un vienīgi tad, kad ir praktiski skaidrs, ka šie 

izdevumi patiešām tiks atmaksāti. Ar jebkādu uzkrājumu saistītās izmaksas  peļņas vai zaudējumu 

pārskatā  tiek atspoguļotas, atskaitot summas, kas ir atgūtas.  

 

2.12. Pārskata gada un atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 

Ienākuma nodoklis sastāv no pārskata gada aprēķinātā un atliktā nodokļa.  

Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar nodokļu likumdošanu, kas ir spēkā pārskata 

perioda beigās. Spēkā esošā likumdošana nosaka 15 procentu nodokļa likmi. 

Atliktais nodoklis tiek uzkrāts pilnā apmērā saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu 

atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. 

Atliktā nodokļa aprēķinos tiek izmantota nodokļa likme (un likumdošana), kas sagaidāma periodos, kad 

pagaidu atšķirības izlīdzināsies, pamatojoties uz bilances datumā noteiktajām nodokļu likmēm.  

Pagaidu atšķirības, galvenokārt, rodas, izmantojot atšķirīgas nemateriālo ieguldījumu amortizācijas un 

pamatlīdzekļu nolietojuma likmes, kā arī no uzkrājumiem debitoru parādiem, uz nākamajiem periodiem 

pārnestajiem nodokļu zaudējumiem un uzkrātajām neizmantoto atvaļinājumu izmaksām un prēmijām. 

Gadījumos, kad kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts būtu atspoguļojams bilances aktīvā, to iekļauj 

finanšu pārskatos tikai tad, kad tā atgūšana ir droši sagaidāma. 
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Sabiedrība veic atliktā nodokļa aktīvu un atliktā nodokļa saistību ieskaitu tikai tad, ja tā ir juridiski tiesīga 

veikt pārskata perioda nodokļa aktīvu ieskaitu pret pārskata perioda nodokļa saistībām un atliktais nodoklis 

attiecas uz vienu un to pašu nodokļu administrāciju vai uz ar nodokli apliekamu uzņēmumu, vai uz citiem ar 

nodokli apliekamiem uzņēmumiem, ja ir nodoms norēķināties par atlikumiem pēc neto principa. 

 

2.13. Ieņēmumu atzīšana 

Ieņēmumi tiek novērtēti saņemtās vai saņemamās atlīdzības patiesajā vērtībā un attiecas uz naudas 

līdzekļiem, kas saņemami par sniegtiem pakalpojumiem, atskaitot piešķirtās atlaides un pievienotās 

vērtības nodokli. Sabiedrība atzīst ieņēmumus, kad to apmērs var tikt ticami aplēsts, kad nākotnes 

ekonomisko labumu ieplūšana Sabiedrībā ir ticama, kā arī, ievērojot specifiskus kritērijus, kas attiecas uz 

katru no Sabiedrības darbībām, kas minētas zemāk. 

Sabiedrība gūst ieņēmumus no šādiem pakalpojumiem:  

1) Veselības aprūpes stacionārie un ambulatorie pakalpojumi 

Saskaņā ar Nacionālo veselības dienestu noslēgto līgumu sniedzam valsts garantētās medicīniskās 

palīdzības apjomā ietilpstošos veselības aprūpes pakalpojumus personām, kurām saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes 

pakalpojumus. Tostarp arī tiesu psihiatrisko un tiesu psiholoģisko ekspertīžu veikšana.  

2) Pacientu iemaksa un līdzmaksājumi 

a) maksas pakalpojumi, kas tiek saņemti, neievērojot valstī noteikto veselības aprūpes pakalpojumu 

saņemšanas kārtību, pacientu iemaksas Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionārā personām, 

kurām ir terminēta uzturēšanās atļauja Latvijā un nav Eiropas veselības apdrošināšanas kartes; 

b) pacientu iemaksas līdzmaksājums Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārā; 

c) pacientu iemaksas - ambulatorie narkoloģiskie pakalpojumi. 

d) pacientu iemaksas -ārstēšanās Minesotas psihoterapeitiskajā 28 dienu ārstēšanas programmā. 

3) Ieņēmumi no konsultācijām 

Ārsta psihiatra, narkologa, psihoterapeita konsultācijas. 

4) Ieņēmumi no analīzēm  

Narkoloģiskās palīdzības dienesta ietvaros strādā Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma 

ekspertīzes nodaļa (ANPREN), kas veic medicīniskās pārbaudes, un Ķīmiski – toksikoloģiskā laboratorija, 

kura veic nepieciešamās ekspertīzes – izmeklējumus alkohola, narkotisko un psihotropo vielu klātbūtnes 

noteikšanai cilvēka bioloģiskās vides paraugos. 

5) Ārstu atzinumu ieņēmumi  

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem – psihiatra un narkologa atzinumi noteiktu darbu veikšanai, 

transportlīdzekļu vadīšanas atļaujas, ieroču nēsāšanas un glabāšanas atļaujai, apsardzes sertifikāta 

iegūšanai.  

6) Intensīvās terapijas ieņēmumi 

Palīdzība saindēšanās gadījumos un vielu lietošanas pārtraukšanas gadījumos.  

7) Ārstu komisijas  

Pirmstermiņa komisijas transportlīdzekļu vadītājiem un ieroču atļaujas pārskatīšanai. 

8) Medicīnisko pārbaužu ieņēmumi 
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Medicīniskās pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem objektīvai personas stāvokļa 

novērtēšanai alkohola, narkotisko un psihotropo vielu lietošanas gadījumā. 

9) Pārējie medicīniskie pakalpojumi  

Dažādi Narkoloģiskās palīdzības dienesta un Psihiatriskās palīdzības dienesta, Diagnostiskās un sociālās 

rehabilitācijas daļas un Lietvedības daļas sniegtie maksas pakalpojumi. 

10) Citi pakalpojumi, kas regulāri atkārtojas, bet nav ārstēšanas maksas pakalpojumi: 

aktīvu nomas ieņēmumi, darbinieku ēdināšana, rezidentu apmācība, studējošo klīnisko mācību izmaksas, 

par transporta izmantošanu, par komunālajiem pakalpojumiem, dokumentu kopēšana, skenēšana, par 

izziņām, atlīdzības maksājums par karsto dzērienu automātu izmantošanu. 

Ieņēmumu atzīšanas veidi sniegtajiem pakalpojumiem: 

1) Ieņēmumu atzīšanas veids-darījums notiek tad, kad izrakstīts rēķins. 

2) Ieņēmumi par maksas pakalpojumiem no kases aparātiem-atzīti pēc kases principa. 

Procentu ienākumi 

Procentu ienākumi tiek atzīti pēc uzkrājumu metodes, pielietojot efektīvo procentu likmi. Procentu 

ieņēmumi no naudas un naudas ekvivalentiem tiek klasificēti kā finanšu ienākumi.  

Ienākumi no soda naudām 

Ievērojot piesardzības principu, līgumsodus, t.sk. nokavējuma naudu par kavētiem norēķiniem, ieņēmumos 

atzīst tikai pēc to saņemšanas.  

 

2.14. Nomas līgumi 

Sabiedrība ir iznomātājs 

Sabiedrība iznomā saimnieciskajā darbībā neizmantotās ēkas, būves un pārējos pamatlīdzekļus. Iznomāta 

tiek nebūtiska ēku, līdz ar to šie pamatlīdzekļi netiek pārklasificēti par ieguldījuma īpašumiem. 

 

2.15. Valsts dotācijas un Eiropas Savienības (ES) līdzekļi 

Valsts dotācijas un ES līdzekļi tiek atzīti to patiesajā vērtībā brīdī, kad ir pietiekama pārliecība par to 

saņemšanu un var ticami apgalvot, ka Sabiedrība būs spējīga pildīt visus ar šo līdzekļu saņemšanu 

saistītos noteikumus.  

Uz aktīviem (pamatlīdzekļiem) attiecināmās valsts dotācijas un ES līdzekļi tiek uzrādīti bilances postenī 

„Nākamo periodu ieņēmumi” un periodiski atzīti  peļņas vai zaudējumu pārskatā proporcionāli attiecīgo 

aktīvu (pamatlīdzekļu) nolietojumam to lietderīgās izmantošanas laikā.  

 

 

2.16. Saistītās puses 

Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Valsts, Sabiedrības Valdes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un 

sabiedrības, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme. 
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2.17. Notikumi pēc bilances datuma 

Finanšu pārskatā 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 pārskata pielikumos tikai tad, ja tie ir 

būtiski. 

 

2.18. Darbinieku labumi 

Sociālās apdrošināšanas un pensiju plāna iemaksas 

Sabiedrība veic sociālās apdrošināšanas maksājumus valsts pensiju apdrošināšanai valsts fondēto pensiju 

shēmā saskaņā ar Latvijas likumdošanu. Valsts fondēto pensiju shēma ir fiksētu iemaksu pensiju plāns, 

saskaņā ar kuru Sabiedrības sabiedrībai jāveic likumā noteikta apjoma maksājumi. Sabiedrībai nerodas 

papildus juridiskas vai prakses radītas saistības veikt papildus maksājumus, ja valsts fondēto pensiju 

shēma nevar nokārtot savas saistības pret darbiniekiem. Sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek atzītas kā 

izmaksas, izmantojot uzkrājumu principu, un ir iekļautas darbinieku izmaksās. Saskaņā ar normatīvo 

regulējumu 2016. gadā 65.46 %  no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām tiek 

iemaksātas, lai finansētu valsts noteikto iemaksu pensiju sistēmu. 

 

2.19. Pētniecības darbu un attīstības izmaksas 

Pētniecības darbu izmaksas tiek atzītas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās radušās. 

Attīstības izmaksas, kas saistītas ar pārdošanai vai pašu vajadzībām domāta aktīva izstrādi, tiek 

kapitalizētas bilancē nemateriālo ieguldījumu postenī un amortizētas pēc lineārās metodes, ieviešot 

saimnieciskajā darbībā un komercdarbībā laika periodā, kurā sagaidāma atdeve no šī nemateriālā 

ieguldījuma.  
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3. BŪTISKI PIEŅĒMUMI UN SPRIEDUMI 

Lai sagatavotu finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS, nepieciešams izdarīt būtiskus pieņēmumus. Tāpat, 

sagatavojot pārskatus, Vadībai ir nepieciešams izdarīt pieņēmumus un spriedumus, piemērojot 

Sabiedrības izvēlēto uzskaites politiku. 

Finanšu pārskatu sagatavošana, izmantojot SFPS, prasa izmantot aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē 

finanšu pārskatos uzrādīto aktīvu un saistību vērtības un pielikumos sniegto informāciju finanšu pārskatu 

datumā, kā arī pārskata periodā atzītos ieņēmumus un izdevumus. Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm 

aplēsēm. Jomas, kuras vairāk var ietekmēt pieņēmumi, ir Vadības pieņēmumi un aprēķini, nosakot aktīvu 

atgūstamo vērtību un uzkrājumu lielumu, kā aprakstīts zemāk.  

Zemes un ēkas pārvērtēšana 

Zeme un ēkas tiek uzrādīti pārvērtētajā vērtībā, balstoties uz starptautiski atzītas vērtētāju kompānijas 

veiktu novērtējumu. Vērtējums veikts uz 2015.gada 31.decembri, lietojot tirgus vērtības, kas koriģētas 

attiecībā uz izmaksām, kas radīsies, lai veiktu ēkas uzlabojumus.  

Pamatlīdzekļu atgūstamā vērtība 

Sabiedrība veic pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās testu, ja tiek novēroti notikumi un apstākļi, kas 

norāda uz potenciālu vērtības samazināšanos. Nepieciešamības gadījumā, balstoties uz minētajiem 

testiem, aktīvi tiek norakstīti līdz to atgūstamajai vērtībai. Veicot vērtības samazināšanās testus, vadība 

ņem vērā dažādus naudas plūsmas aprēķinus, kas rastos no aktīvu izmantošanas, pārdošanas, 

uzturēšanas un remontēšanas, kā arī inflācijas un attīstības ekonomiskā stāvokļa prognozēm. Gadījumā, ja 

mainās nākotnes situācija, var tikt atzīta papildus vērtības samazināšanās vai arī iepriekš atzītā vērtības 

samazināšana var tikt daļēji vai pilnībā atcelta.  

Pamatlīdzekļu lietderīgās kalpošanas periods 

Katrā pārskata perioda beigu datumā Sabiedrība izvērtē tā pamatlīdzekļu atlikušo lietderīgās kalpošanas 

periodu. Balstoties uz pēdējiem Sabiedrības Vadības veiktiem novērtējumiem, esošais lietderīgās 

kalpošanas laiks ir atbilstošs Sabiedrības pamatlīdzekļu faktiskās izmantošanas laikam. 

 

4. PĀREJA UZ STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM 

4.1. Apraksts pirmreizējās SFPS piemērošanas ietekmei uz finanšu pārskatiem 

Šie ir pirmie Sabiedrības finanšu pārskati, kas tiek sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā 

apstiprinātajiem SFPS.  

Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi, kas izklāstīti 2. piezīmē, tika piemēroti, sagatavojot šos 

finanšu pārskatus par 2016. gadu, kā arī, sagatavojot salīdzinošos rādītājus par 2015. gadu un uzrādot 

sākuma atlikumus 2015. gada 1. janvārī (pārejas datums uz SFPS).  

Sagatavojot sākuma bilanci saskaņā ar SFPS, Sabiedrība koriģēja atlikumus, kas tika uzrādīti  finanšu 

pārskatā, kas tika sagatavots saskaņā ar GPL. Paskaidrojumi veiktajām korekcijām, to ietekmei uz 

Sabiedrības finanšu pārskatiem un 1. SFPS „Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizējā 

piemērošana” (1. SFPS) piemērošanai sniegti šajā pielikumā un attiecīgajās skaidrojošās tabulās. 
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Saskaņā ar 1. SFPS, piemērojot SFPS pirmo reizi, Sabiedrība var izlemt izmantot sākuma atlikumu 

sagatavošanā vienu vai vairākus atbrīvojumus. Šo finanšu pārskatu sagatavošanā Sabiedrība neizmantoja 

pieļautos atbrīvojumus. 

Obligāti piemērojamie izņēmumi no citu SFPS piemērošanas ar atpakaļejošu spēku ir šādi: 

▪ Finanšu aktīvu un finanšu saistību atzīšanas pārtraukšanas izņēmums neattiecas uz 

Sabiedrības darbību; 

▪ Riska ierobežošanas uzskaites izņēmums neattiecas uz Sabiedrības darbību; 

▪ Aplēses, kas veiktas pārejas datumā saskaņā ar SFPS neatšķiras no aplēsēm, kas veiktas 

saskaņā ar GPL. 

 

4.2. Salīdzinājums starp Sabiedrības finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar GPL, un 

Sabiedrības finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar SFPS. 

1. SFPS nosaka, ka Sabiedrībai jāuzrāda korekcijas, kas veiktas pašu kapitāla kustības pārskatā,  

apvienoto ienākumu pārskatā, pārskatā par finanšu stāvokli un naudas plūsmu pārskatos par attiecīgajiem 

periodiem.  

Pirmreizējai SFPS piemērošanai nebija ietekmes uz kopējām Sabiedrības naudas plūsmām, kā arī 

atsevišķām naudas plūsmu sastāvdaļām. Atsevišķs salīdzinājums naudas plūsmu pārskatam netiek 

sniegts.  

Pirmreizējai SFPS piemērošanai nebija ietekmes uz kopējo Sabiedrības pašu kapitālu, līdz ar to atsevišķs 

salīdzinājums netiek sniegts. 

Korekcijas, kas veiktas, lai izpildītu 1. SFPS prasības, uzrādītas zemāk esošajās tabulās: 

▪ Pārskats par finanšu stāvokli korekcijas 2015. gada 1. janvārī; 

▪ Pārskats par finanšu stāvokli korekcijas 2015. gada 31. decembrī; 

▪ Peļņas vai zaudējumu pārskata korekcijas par 2015. gadu. 
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Pārskats par finanšu stāvokli 2015. gada 1. janvārī 

52. tabula 
(EUR) 

Pielikums GPL Korekcijas SFPS 

Aktīvi    

Pamatlīdzekļi 21 117 465  21 117 465 

Nemateriālie ieguldījumi 49 412  49 412 

Avansa maksājumi 5 902 (5 902) - 

Krājumi 343 692  343 692 

Debitori 256 481 5 902 262 383 

Nauda 4 177 489  4 177 489 

Kopā aktīvi 25 950 441  25 950 441 

Pasīvi    

Pamatkapitāls 4 432 385  4 432 385 

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas 
rezerve 

9 311 984 (1 019 196)** 8 292 788 

Rezerves 189 842  189 842 

Nesadalītā peļņa (2 949 652) 1 019 196** (1 930 456) 

Uzkrājumi 199 418 (199 418)* - 

Atliktā nodokļa saistības 647 390  647 390 

Ilgtermiņa saistības, aizņēmumi no 
kredītiestādēm 

7 867 985  7 867 985 

Ilgtermiņa saistības, nākamo periodu 
ieņēmumi 

4 178 977  4 178 977 

Īstermiņa saistības nākamo periodu 
ieņēmumi 

1 104 718  1 104 718 

Īstermiņa saistības 967 394 199 418* 1 166 812 

Kopā pasīvi 25 950 441 - 25 950 441 

 
* 2015. gada 1. janvārī un turpmākajos attiecīgā pārskata gada datumos tika veikta uzkrājumu 
izmaksu pārklasifikācija no uzkrājumiem uz īstermiņa saistībām,  saskaņā ar SFPS prasībām. 

** 2015. gada 1. janvārī un turpmākajos attiecīgā pārskata gada datumos tika veikta atliktā uzņēmumu 
ienākuma nodokļa korekcija, -  saskaņā ar SFPS prasībām, atzīstot daļu no atliktā nodokļa izmaiņas, 
kas attiecas uz pārvērtēšanu pa tiešo pārvērtēšanas rezervēs. 
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Pārskats par finanšu stāvokli 2015. gada 31.decembrī 

53. tabula 
(EUR) 

Pielikums GPL Korekcijas SFPS 

Aktīvi    

Pamatlīdzekļi 22 322 149  22 322 149 

Nemateriālie ieguldījumi 243 780  243 780 

Avansa maksājumi 4 727 (4 727) - 

Krājumi 471 379  471 379 

Debitori 237 978 4 727 242 705 

Nauda 1 779 724  1 779 724 

Kopā aktīvi 25 059 737 - 25 059 737 

Pasīvi    

Pamatkapitāls 4 432 385  4 432 385 

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas 
rezerve 

7 804 659 (1 109 305) 6 695 354 

Rezerves  189 842  189 842 

Nesadalītā peļņa (2 909 722) 1 109 305 (1 800 417) 

Uzkrājumi 227 623 (227 623) - 

Atliktā nodokļa saistības 762 902  762 902 

Ilgtermiņa saistības, aizņēmumi no 
kredītiestādēm 

7 386 272  7 386 272 

Ilgtermiņa saistības, nākamo periodu 
ieņēmumi 

5 693 681  5 693 681 

Īstermiņa saistības aizņēmumi no 
kredītiestādēm 

321 142  321 142 

Īstermiņa saistības nākamo periodu 
ieņēmumi 

101 528  101 528 

Īstermiņa saistības 1 049 425 227 623 1 277 048 

Kopā pasīvi 25 059 737 - 25 059 737 
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Peļņas vai zaudējumu pārskats par 2015. gadu 

54. tabula 
(EUR) 

 GPL Korekcijas SFPS 

Ieņēmumi 12 438 687  12 438 687 

Pārdotās produkcijas ražošanas 
izmaksas 

(11 663 752)  (11 663 752) 

Bruto peļņa  774 935  774 935 

Administrācijas izmaksas (773 641)  (773 641) 

Pārējie saimnieciskās darbības 
ieņēmumi 

180 809 (918) 179 891 

Procentu ieņēmumi 1 (1) - 

Pārējās saimnieciskās darbības 
izmaksas 

(7 541) (18 202) (25 743) 

Peļņa/ (zaudējumi) pirms 
uzņēmumu ienākuma nodokļa 

174 563 (19 121) 155 442 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (115 512) 90 109 (25 403) 

Nekustamā īpašuma nodoklis (19 121) 19 121 - 

Pārskata perioda peļņa/ 
(zaudējumi) 

39 930 90 109 130 039 

 
* Korekcijas, kas veiktas pārskata gada peļņai par 2015. gadu, attiecas uz atliktā nodokļa izmaksu 
samazināšanos, kas izriet no atliktā nodokļa izmaiņas pārvērtētiem pamatlīdzekļiem atzīšanas pārējos 
ienākumos (pa tiešo pārvērtēšanas rezervē). 

 
5. IEŅĒMUMI 

55. tabula 
(EUR) 

 2016. 2015. 

Veselības aprūpes stacionārie pakalpojumi  10 669 979 10 278 913 

Pacientu iemaksa un līdzmaksājumi 87 970 81 783 

Ieņēmumi no konsultācijām 6 009 5 527 

Ieņēmumi no analīzēm 548 056 551 452 

Ārstu atzinumu ieņēmumi 55 865 48 652 

Intensīvās terapijas ieņēmumi 16 999 22 096 

Ārstu komisiju un medicīnisko pārbaužu ieņēmumi 232 334 229 101 

Pārējie medicīniskie pārbaužu un citu pakalpojumu 
ieņēmumi 

1 069 733 1 221 163 

Kopā 12 686 945 12 438 687 

 

Lielāko īpatsvaru 84% no kopējā neto apgrozījumā sastāda veselības aprūpes stacionārie un 
ambulatorie pakalpojumi. Palielinājušies ieņēmumi no konsultācijām par 8,7 %. Par 0,6 % 
samazinājušies ieņēmumi par analīzēm. Pieauguši ieņēmumi arī par ārstu atzinumu saņemšanu - par 
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14,8 %. Neliels palielinājums vērojams par ārstu komisiju un medicīnisko pārbaužu ieņēmumiem 1,4 %. 
Pārējo medicīnisko un citu pakalpojumu apgrozījums samazinājies par 14,2%. 

 

6. PĀRDOTĀS PRODUKCIJAS RAŽOŠANAS IZMAKSAS 

56. tabula 
 (EUR) 

 2016. 2015. 

Darba samaksa 6 966 345 6 337 382 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  1 593 324 1 448 953 

Medikamenti 647 114 603 154 

Komunālie izdevumi 572 609 521 503 

Ēdināšana 767 112 752 224 

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 502 823 444 906 

Ēku, telpu, iekārtu un inventāra uzturēšanas izdevumi 330 060 447 852 

Pārējās izmaksas 919 255 1 107 778 

Kopā 12 298 642 11 663 752 

 
 

7. ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS 

57. tabula 
(EUR) 

 2016. 2015. 

Darba samaksa 524 729 559 556 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  120 952 130 440 

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 6 728 13 121 

Sakaru pakalpojumi 19 329 21 889 

Pārējās izmaksas 35 632 48 635 

 Kopā 707 370 773 641 

 
 
8. PĀRĒJIE SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI 

58. tabula 
(EUR) 

 2016 2015 

Soda naudas - 9 981 

Ziedojumi un tiem pielīdzināmi ieņēmumi  - 30 

Ieņēmumi Valsts galvotā kredīta atmaksai  307 910 166 636 

Citi ieņēmumi  2 035 2 392 

Bankas procenti - 1 

Valūtas kursa svārstību (neto rezultāts) 270 851 

Kopā 310 215 179 891 
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9. PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS 

59. tabula 
(EUR) 

 2016 2015 

Samaksātās soda naudas, procenti, bankas pakalpojumi 10 050 1 921 

Nekustamā īpašuma nodoklis - 19 121 

Citas izmaksas - 4 701 

Kopā 10 050 25 743 

 

 

10. UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS 

Kārtējā uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi 

60. tabula 
(EUR) 

 2016 2015 

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistību 
palielinājums pārskata gadā 

26 444 (25 403) 

Kopā 26 444 (25 403) 

 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis atšķiras no teorētiskās nodokļa summas, kas rastos, ja Sabiedrības 
peļņai pirms nodokļiem piemērotu likumā noteikto procenta likmi: 

 

61. tabula 
(EUR) 

 2016 2015 

Peļņa/ (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa (18 902) 155 442 

Teorētiski aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis, 
15% 

(2 835) 23 316 

Pastāvīgās atšķirības, 15%* 29 279 2 087 

Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa 
ieņēmumi/izdevumi  

26 444 25 403 

 

*Pastāvīgās atšķirības veido, galvenokārt, ar nodokli apliekamā ienākuma palielinājums par 
izmaksām, kas nav saistītas ar Sabiedrības saimniecisko darbību.  
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Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 
Atliktā nodokļa kustība 

62. tabula 
(EUR) 

 

Pamatlīdzekļu 
nolietojums 

Uzkrātās 
neizmantoto 
atvaļinājumu 
izmaksas un 

uzkrājumi 
šaubīgajiem 
debitoriem 

Pārnestie 
nodokļu 

zaudējumi 
Kopā 

01.01.2015. 879 787 (33 668) (198 729) 647 390 

Izmaksas/(ieņēmumi)  peļņas 
vai zaudējumu pārskatā 

138 850 25 167 (138 614) 25 403 

Atliktā nodokļa izmaiņa, kas 
attiecināta uz pārējiem 
ienākumiem 

90 109 - - 90 109 

31.12.2015. 1 108 746 (8 501) (337 343) 762 902 

Izmaksas/(ieņēmumi 126 382 4 993 (157 819) (26 444) 

Atliktā nodokļa izmaiņa, kas 
attiecināta uz pārējiem 
ienākumiem 

- - - - 

31.12.2016. 1 235 128 (3 508) (495 162) 736 458 

 

*Atliktais nodoklis tiek uzkrāts pilnā apmērā saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu 

atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu 

mērķiem. Atliktā nodokļa aprēķinos tiek izmantota nodokļa likme (un likumdošana), kas sagaidāma 

periodos, kad pagaidu atšķirības izlīdzināsies, pamatojoties uz bilances datumā noteiktajām nodokļu 

likmēm.  

 

Pagaidu atšķirības galvenokārt rodas, izmantojot atšķirīgas nemateriālo ieguldījumu amortizācijas un 

pamatlīdzekļu nolietojuma likmes, kā arī no uzkrājumiem šaubīgiem debitoriem, uzkrātajām neizmantoto 

atvaļinājumu izmaksām un prēmijām un uz nākamajiem gadiem pārnesamiem nodokļu zaudējumiem. 

Gadījumos, kad kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts būtu atspoguļojams bilances aktīvā, to 

iekļauj finanšu pārskatos tikai tad, kad tā atgūšana ir droši sagaidāma. 

Sabiedrība veic atliktā nodokļa aktīvu un atliktā nodokļa saistību ieskaitu tikai tad, ja tā ir juridiski tiesīga 

veikt pārskata perioda nodokļa aktīvu ieskaitu pret pārskata perioda nodokļa saistībām un atliktais 

nodoklis attiecas uz vienu un to pašu nodokļu administrāciju vai uz ar nodokli apliekamu uzņēmumu, vai 

uz citiem ar nodokli apliekamiem uzņēmumiem, ja ir nodoms norēķināties par atlikumiem pēc neto 

principa. 
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Neto atliktā nodokļa saistību kustība 

63. tabula 
(EUR) 

 31.12.2016 31.12.2015 1.1.2015 

Neto atliktā nodokļa saistības, izlīdzināsies 12 
mēnešu laikā 

(3 508) (8 501) ( 33 668) 

Neto atliktā nodokļa saistības, izlīdzināsies 
ilgāk nekā 12 mēnešu laikā  

739 966 771 403 681 058 

Neto atliktā nodokļa saistības, kopā 736 458 762 902 647 390 

 
 

11. NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI 

64. tabula 
(EUR) 

 Licences un tiesības 

Sākotnējā vērtība 01.01.2015.  255 967 

Iegādāts 2015.gadā 207 140 

Izslēgts 2015.gadā (50 517) 

Sākotnējā vērtība 31.12.2015. 412 590 

Amortizācija 01.01.2015. 206 555 

Aprēķināts par 2015.gadu 12 772 

Izslēgts 2015.gadā (50 517) 

Amortizācija 31.12.2015. 168 810 

Atlikusī vērtība 01.01.2015. 49 412 

Atlikusī vērtība 31.12.2015. 243 780 

 

65. tabula 
(EUR) 

 Licences un tiesības 

Sākotnējā vērtība 01.01.2016.  412 590 

Iegādāts 2016.gadā 1 403 

Izslēgts 2016.gadā - 

Sākotnējā vērtība 31.12.2016. 413 993 

Amortizācija 01.01.2016. 168 810 

Aprēķināts par 2016.gadu 54 153 

Izslēgts 2016.gadā  

Amortizācija 31.12.2016. 222 963 

Atlikusī vērtība 01.01.2016. 243 780 

Atlikusī vērtība 31.12.2016. 191 030 
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12. PAMATLĪDZEKĻI 

66. tabula 

 (EUR) 

 
Zemes gabali Ēkas un būves Mežaudzes 

Pārējie 

pamatlīdzekļi 

Nepabeigto 
celtniecības 

objektu izmaksas 
Kopā 

Sākotnējā vērtība 01.01.2015. 5 561 437 15 970 695 182 2 356 411 1 363 641 25 252 366 

Pamatlīdzekļu iegāde un pabeigšana     224 998 3 162 876 3 387 874 

Pārklasificēts  4 235 553   (4 235 553) - 

Pamatlīdzekļu norakstīšana  (1 715 791)  (101 875)  (1 817 666) 

Pārvērtēšanas palielinājums 223 533 804 426    1 027 959 

Pavērtēšanas samazinājums (2 331 586) (203 698)    (2 535 284) 

Iepr. Pārv. palielinājums  6 381    6 381 

Iepr. Pārv. samazinājums (884) (234 240)    (235 124) 

Sākotnējā vērtība 31.12.2015. 3 452 500 18 863 326 182 2 479 534 290 964 25 086 506 

       

Uzkrātais nolietojums 01.01.2015. - 2 433 051 - 1 701 850 - 4 134 901 

Aprēķinātais nolietojums  239 171  206 084  445 255 

Izslēgts  (1 715 791)  (100 008)  (1 815 799) 

Uzkrātais nolietojums 31.12.2015. - 956 431 - 1 807 926 - 2 764 357 

       

Atlikusī vērtība 01.01.2015. 5 561 437 13 537 644 182 654 561 1 363 641 21 117 465 

Atlikusī vērtība 31.12.2015. 3 452 500 17 906 895 182 671 608 290 964 22 322 149 

 

 
Zemes gabali Ēkas un būves Mežaudzes 

Pārējie 

pamatlīdzekļi 

Nepabeigto 
celtniecības objektu 

izmaksas 
Kopā 

Sākotnējā vērtība 01.01.2016. 3 452 500 18 863 326 182 2 479 534 290 964 25 086 506 

Pamatlīdzekļu iegāde un pabeigšana     208 328 642 208 970 

Pamatlīdzekļu norakstīšana    (99 488)  (99 488) 

Sākotnējā vērtība 31.12.2016. 3 452 500 18 863 326 182 2 588 374 291 606 25 195 988 

       

Uzkrātais nolietojums 01.01.2016. - 956 431 - 1 807 926 - 2 764 357 
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Aprēķinātais nolietojums - 260 309 - 201 513 - 461 822 

Izslēgts -  - (99 055) - (99 055) 

Uzkrātais nolietojums 31.12.2016. - 1 216 740 - 1 910 384 - 3 127 124 

       

Atlikusī vērtība 01.01.2016. 3 452 500 17 906 895 182 671 608 290 964 22 322 149 

Atlikusī vērtība 31.12.2016. 3 452 500 17 646 586 182 677 990 291 606 22 068 864 

  
Visā pārskata periodā un salīdzinošos periodos Sabiedrībai lietošanā bija nodota uz LR Veselības ministrijas vārda reģistrēta zeme 175 163 kvadrātmetru platībā, bet 
Sabiedrībai piederošā zeme ir   12 087 kvadrātmetru platībā. 

Saskaņā ar Latvijas īpašuma vērtēšanas standartu LVS 401:2013, ar nekustamo īpašumu saistīto tiesību vērtēšanā tiek izmantotas vispārpieņemtas vērtēšanas pieejas — 
izmaksu, ienākumu un salīdzināmo darījumu pieejas un tirgus patiesā vērtība. Vērtēšanas mērķis bija noteikt minētā nekustamā īpašuma tirgus (patieso) vērtību finanšu atskaišu 
vajadzībām.  

Īpašumu vērtēšanai ir pieļaujama atlikušo aizvietošanas izmaksu aprēķina metode, jo šāda veida objekti atbilst specializētu īpašumu raksturojumam, tas ir, tādiem īpašumiem, 
kas tirgū tiek pārdoti reti (ja vispār tiek pārdoti), izņemot pārdošanu uzņēmuma vai struktūrvienības, kurā tas ietilpst, sastāvā. Ņemot vērā iepriekš minēto, vērtējamie objekti pēc 
to funkcijām un sastāva ir iedalāmi 2 grupās: 

1. Ārstniecības ēkas un to palīgēkas, un nosacītā ar tām saistītās zemes daļa 

Ņemot vērā vērtējamo īpašuma objektu specifisko izmantošanas veidu, funkcionālo un konstruktīvo risinājumu, kā arī to, ka vērtētājiem nav zināmi darījumi ar līdzīgiem 
objektiem Vidzemes reģionā un visā Latvijā, Salīdzināmo darījumu pieeja vērtējumā nav izmantojama. Tajā pašā laikā vērtētāji uzskata, ka arī izmaksu pieeja (atlikušo 
aizvietošanas izmaksu aprēķina metode) varētu nesniegt pietiekami ticamu rezultātu. Tādejādi šo nekustamā īpašuma objektu tirgus vērtība ir aprēķināta ar Ienākumu pieeju 
(diskontētās naudas plūsmas metodi), ņemot vērā potenciālos ienākumus no šo objektu nomas stacionārās ārstniecības pakalpojumu sniegšanas vajadzībām. 

2. Saimniecības ēkas un nosacītā ar tām saistītās zemes daļa 

Šie nekustamie īpašumi ir novērtēti pie to alternatīvas izmantošanas. Tā kā ka vērtētājiem nav zināmi pēdējā laikā notikuši darījumi ar līdzīgiem objektiem, Salīdzināmo darījumu 
pieeja vērtējumā nav izmantojama. Tādēļ šī nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir aprēķināta ar Ienākumu pieeju (diskontētās naudas plūsmas metodi), ņemot vērā potenciālos 
ienākumus no telpu nomas ražošanas un noliktavu telpu vajadzībām. 

Atbilstoši Latvijas Īpašumu vērtēšanas standartiem LVS 401:2013: 

Tirgus vērtība šī vērtējuma izpratnē ir definēta kā aprēķināta summa, par kādu vērtēšanas datumā īpašumam būtu jāpāriet no viena īpašnieka pie otra savstarpēji nesaistītu 
pušu darījumā starp labprātīgu pārdevēju un labprātīgu pircēju pēc atbilstoša piedāvājuma, katrai no pusēm rīkojoties kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas. 

Atbilstoši 13. FPS „Patiesās vērtības noteikšana” patiesās vērtības definīcija ir: „Patiesā vērtība ir cena, kādu saņems, pārdodot aktīvu, vai maksās, nododot saistību, ierindas 
darījumā starp tirgus dalībniekiem novērtēšanas datumā”. Praksē 13. SFPS definētās patiesās vērtības noteikšanas prasībām atbilst LVS definētā tirgus vērtība ar dažiem 
konkrētiem, šajā grāmatvedības standartā paredzētiem pieņēmumiem, piemēram, pieņēmumiem attiecībā uz uzskaites vienību vai pārdošanas ierobežojumu ignorēšanu. 
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13. KRĀJUMI 

67. tabula 
(EUR) 

 31.12.2016. 31.12.2015. 01.01.2015. 

Medikamenti un pārsiešanas materiāli 132 522 124 392 75 377 

Pārējie krājumi 3 741 6 434 5 074 

Saimniecības materiāli 42 118 33 083 40 344 

Kurināmais un degviela 37 085 35 050 28 934 

Mīkstais inventārs  19 721 40 698 38 209 

Mazvērtīgais inventārs 273 681 231 722 155 754 

Bilances vērtība 508 868 471 379 343 692 

 
 

14. PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI UN CITI DEBITORI 

68. tabula 
(EUR) 

 31.12.2016. 31.12.2015. 01.01.2015. 

Pircēju un pasūtītāju parādi 4 148 585 4 114 340 4 105 959 

Uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem (3 893 404) (3 871 635) (3 843 576) 

Bilances vērtība 255 181 242 705 262 383 

 

Uzkrājumu nedrošiem debitoru parādiem kustība ir: 

69. tabula 
(EUR) 

  2016 2015 

Uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem uz gada sākumu 3 871 635 3 843 576 

Uzkrājumu samazinājums sakarā ar parādu atgūšanu (1 616) (407) 

Izveidoti papildu uzkrājumi 23 385 28 466 

Uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem uz gada beigām 3 893 404 3 871 635 

 
Lielākā daļa jeb 96 % šaubīgo debitoru uzkrājumā sastāda izveidotie uzkrājumi – 2011. gadā 
A/S Krājbanka 3 749 550 EUR apmērā. 
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15. NAUDA UN NAUDAS EKVIVALENTI  

70. tabula 
(EUR) 

 31.12.2016. 31.12.2015. 01.01.2015. 

Nauda bankā 1 653 279 1 770 499 4 166 854 

Nauda kasē 14 470 9 225 10 635 

Kopā 1 667 749 1 779 724 4 177 489 

 
 
71. tabula 

(EUR) 

 31.12.2016. 31.12.2015. 

Nauda kasē 14 470 9 225 

Pamatbudžeta līdzekļi – Valsts kase 617 147 626 983 

Pacientu nauda – SEB bankā 102 757 101 334 

Multikonts Swedbankā 19 434 9 188 

ERAF finansējuma avanss, Valsts kase X 99 497 

Maksas pakalpojumu līdzekļi SEB , Nordea Bank, DNB, Valsts 
kasē 

640 459 502 706 

Valsts galvotā kredīta līdzekļi, Valsts kase 273 482 430 791 

Naudas līdzekļi kopā:                     1 667 749 1 779 724 

 

 

16. PAMATKAPITĀLS 

Sabiedrības reģistrētais un apmaksātais  kapitāls 

Visu sabiedrības daļu īpašnieks ir Latvijas Republika un tās ir pilnībā apmaksātas. Valsts kapitāla daļas 

turētājs sabiedrībā ir LR Veselības ministrija.  

 

17. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMU PĀRVĒRTĒŠANAS REZERVE, PĀRĒJĀS REZERVES UN 

NESADALĪTĀ PEĻŅA 

Sabiedrībā ēkas un zeme tiek uzskaitīti pēc pārvērtēšanas metodes. 2015. gadā tika veikta atkārtota šo 

pamatlīdzekļu  pārvērtēšana un vērtības palielinājums uzrādīts kā ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas 

rezerve (neto ar nodokļu efektu). 

Rezerves veido iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa, kura ar īpašnieka lēmumu novirzīta pārējās rezervēs 

Sabiedrības attīstības nodrošināšanai. Līdz ar to rezerves un iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa pēc 

savas būtības neatšķiras, tāpēc apvienotas vienā bilances postenī. Sabiedrības rezerves un iepriekšējo 

gadu nesadalītās peļņas izmantošanas kārtību nosaka Sabiedrības dalībnieku sanāksmē. 
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18. AIZŅĒMUMI NO KREDĪTIESTĀDĒM 

72. tabula 
(EUR) 

 31.12.2016. 31.12.2015. 01.01.2015. 

Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 7 065 130 7 386 272 7 867 985 

Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 321 142 321 142 - 

Kopā aizņēmumi no kredītiestādēm 7 386 272 7 707 414 7 867 985 

 

 31.12.2016. 31.12.2015. 31.12.2014. 

Līdz 1 gadam 321 142 321 142 - 

No 2 līdz 5 gadiem 1 284 568 1 284 568 1 284 568 

Virs 5 gadiem 5 780 562 6 101 704 6 853 417 

 
Aizņēmums saņemts no ZIB NORDIC INVESTMENT BANK ( Ziemeļu Investīcijas banka).  

Aizņēmuma līguma atmaksas termiņš 2039. gads. Aizdevuma % maksājami saskaņā ar mainīgo likmi, kas 
vienāda ar 6 mēnešu EURIBOR + 0,090000%. 

Aizņēmumam nodrošinājums ķīlas veidā nav iesniegts. 

 

19. NĀKAMO PERIODU IEŅĒMUMI  

73. tabula 
(EUR) 

 31.12.2016. 31.12.2015. 01.01.2015. 

Nākamo periodu ieņēmumu ilgtermiņa daļa (ES 
fondu līdzekļi un valsts budžeta līdzekļi) 

5 593 831 5 693 681 4 178 978 

Kopā ilgtermiņa daļa 5 593 831 5 693 681 4 178 978 

Nākamo periodu ieņēmumu īstermiņa daļa (ES 
fondu līdzekļi un valsts budžeta līdzekļi) 

100 689 101 528 1 104 717 

Kopā īstermiņa daļa 100 689 101 528 1 104 717 

Kopā nākamo periodu ieņēmumi 5 694 520 5 795 209 5 283 695 

Nākamo periodu ieņēmumu lielāko daļu sastāda ES fondu un valsts budžeta līdzekļi, kas saņemti 
slimnīcas infrastruktūras attīstībai.  

 

 
74. tabula 

(EUR) 

 31.12.2016. 31.12.2015. 

RPNC līdzfinansējums ERAF projektam (ilgtermiņa) 845 985 860 294 

ERAF līdzfinansējums projektam (ilgtermiņa) 4 637 255 4 721 668 

KPFI līdzfinansējums projektam (ilgtermiņa) 110 591 111 719 

Citi nākamo periodu ieņēmumi ( īstermiņa) 100 689 101 528 

Kopā 5 694 520 5 795 209 
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2010. gada 1. 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 tika paredzēts attīstīt Sabiedrības infrastruktūru, lai nodrošinātu esošo funkciju izpildi, un 

nākotnē nodrošinātu vispusīgu, pēctecīgu garīgās veselības stacionāro aprūpi un narkoloģisko palīdzību 

atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas un Eiropas Padomes nostādnēm primārās, sekundārās un 

terciārās veselības aprūpes jomā. Nodrošinot infrastruktūras attīstību, tika paredzēts veikt plašu centra 

apsaimniekošanā esošo ēku renovāciju un rekonstrukciju. 

Šobrīd Sabiedrība ir realizējusi infrastruktūras Attīstības projektu, kura finansēšanai tika piesaistīti valsts 

galvotā aizdevuma līdzekļi (turpmāk – VGA) un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi (turpmāk – 

ERAF un KPFI). 

 

ES fondu un valsts budžeta līdzekļu kustība pa gadiem 

75. tabula 
(EUR) 

Nākamo 
periodu 

ieņēmumi 

Atlikums 
uz 

01.01.2015
. 

Saņemts pārskata 
gadā Pārklasi-

ficēts 
(pārvietots) 

Ieņēmumu 
atzīšana 

Atlikums uz 
31.12.2015. ES 

fondu 
līdzekļi 

Valsts 
budžeta 
līdzekļi 

Ilgtermiņa 
daļa  

4 178 978 604 132 166 636 743 935  5 693 681 

Īstermiņa 
daļa  

1 104 717 - - (743 935) (259 254) 101 528 

Kopā 5 283 695 604 132 166 636 - (259 254) 5 795 209 

 
(EUR) 

Nākamo 
periodu 

ieņēmumi 

Atlikums 
uz 

01.01.2016. 

Saņemts pārskata 
gadā Pārklasi-

ficēts 
(pārvietots) 

Ieņēmumu 
atzīšana 

Atlikums uz 
31.12.2016. 

ES 
fondu 

līdzekļi 

Valsts 
budžeta 
līdzekļi 

Ilgtermiņa 
daļa 

5 693 681 
  

(99 850)  5 593 831 

Īstermiņa 
daļa 

101 528 
  

99 850 (100 689) 100 689 

Kopā 5 795 209 - - - (100 689) 5 694 520 
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20. PARĀDI PIEGĀDĀTĀJIEM UN DARBUZŅĒMĒJIEM UN PĀRĒJIE KREDITORI 

76. tabula 

(EUR) 

 31.12.2016. 31.12.2015. 01.01.2015. 

Parādi piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 

245 597 305 042 266 703 

Pārējie kreditori 755 832 655 136 579 545 

Saņemtie avansi 6 298 4 178 7 845 

Nodokļi un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas 

342 009 312 692 312 719 

Bilances vērtība 1 349 736 1 277 048 1 166 812 

 
 
 

21. FINANŠU RISKU VADĪBA 

Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir aizņēmumi no bankām, citi aizņēmumi, nauda un 
noguldījumi bankās. Šo finanšu instrumentu galvenais uzdevums ir nodrošināt Sabiedrības saimnieciskās 
darbības finansējumu. Sabiedrībai ir arī vairāki citi finanšu aktīvi un saistības, piemēram, pircēju un 
pasūtītāju parādi un parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, kas izriet tieši no tā saimnieciskās darbības. 

Sabiedrība ir pakļauta tirgus, kredīta un likviditātes riskiem saistībā ar tā finanšu instrumentiem. 

Finanšu risku pārvaldību nodrošina Sabiedrības Valde. 

Sabiedrības finanšu instrumenti var tikt sadalīti šādās kategorijās: 

77. tabula 

(EUR) 

 31.12.2016. 31.12.2015. 01.01.2015. 

Aizdevumi un debitoru parādi    

     Pircēju un pasūtītāju parādi un pārējie debitori, izņemot 
avansus 

255 181 242 705 229 851 

     Nauda un naudas ekvivalenti 1 667 749 1 779 724 4 177 489 

Kopā finanšu aktīvi 1 922 930 2 022 429 4 407 340 

Pārējās finanšu saistības amortizētajā iegādes vērtībā     

Aizņēmumi no kredītiestādēm  7 386 272 7 707 414 7 867 985 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējie 
kreditori (ieskaitot ilgtermiņa daļu)  

245 597 305 042 266 703 

Kopā finanšu saistības 7 631 869 8 012 456 8 134 688 

 
Tirgus risks 

Tirgus risks ir risks, ka tirgus faktoru izmaiņas, piemēram, ārvalstu valūtas kursu, procentu likmju un preču 
cenu izmaiņas ietekmēs Sabiedrības ieņēmumus vai tam piederošo finanšu instrumentu vērtību. Tirgus 
risks ietver valūtas risku un procentu likmju risku. 

Procentu likmju risks 

Procentu likmju risks ir risks ciest zaudējumus saistībā ar Sabiedrības aktīvu un saistību procentu likmju 
izmaiņām. Sabiedrība ir pakļauta tirgus procentu likmju izmaiņu riskam saistībā ar tā ilgtermiņa saistībām, 
kurām piemērota mainīga procentu likme. 
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Procentu likmju jutīgums 

Nākamajā tabulā atspoguļots Sabiedrības peļņas pirms nodokļiem jutīgums pret pamatoti iespējamām 
procentu likmju izmaiņām katra uzrādītā pārskata perioda beigās, ja visi pārējie mainīgie lielumi nemainās. 
Sabiedrības pašu kapitāls, izņemot pārskata gada rezultātu, netiek ietekmēts. 

 

78. tabula 
 (EUR, tūkst.) 

 2016 2015 

Bāzes likmes 
pieaugums/ 

samazinājums 
(bāzes punkti) 

Ietekme uz 
peļņu pirms 
nodokļiem 
(EUR, tūkst.) 

Bāzes likmes 
pieaugums/ 
samazinājums 
(bāzes punkti) 

Ietekme uz 
peļņu pirms 
nodokļiem 

(EUR, tūkst.) 

ERIBOR (+10) 6 (+10) 8 

(-10) 6 (-10) 8 

 
Kredītrisks 

Kredītrisks ir risks, ka darījumu partneris varētu nepildīt savas saistības pret Sabiedrību, radot tai 
ievērojamus finansiālus zaudējumus. Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam, kas izriet tieši no tās 
saimnieciskās darbības – galvenokārt pircēju un pasūtītāju parādiem, un kredītriskam saistībā ar 
Sabiedrības finansēšanas darbībām – galvenokārt naudas depozītiem bankās. 

Pircēju un pasūtītāju parādi 

Sabiedrība pārvalda pircēju un pasūtītāju parādu kredītrisku saskaņā ar Sabiedrības politikām. Pirms 
līguma slēgšanas tiek izvērtēta pircēju un pasūtītāju maksātspēja. Sabiedrība nepārtraukti uzrauga 
debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju. Iespējamais pircēju un 
pasūtītāju parādu vērtības samazinājums tiek pastāvīgi analizēts. 

Sabiedrība nav saņēmusi ķīlas kā nodrošinājumu pircēju un pasūtītāju parādiem.  

Sabiedrība vērtē savu pircēju un pasūtītāju parādu kredītriska koncentrāciju kā zemu.  
2016. gada 31. decembrī Sabiedrībai bija 4 klienti kuri bija parādā Sabiedrībai 185 830 EUR un veidoja 
apmēram 73 % no kopējā debitoru parāda. 

Sabiedrībā nav izstrādāta iekšējā kredītreitingu sistēma pircēju un pasūtītāju parādu izvērtēšanai. 

Naudas depozīti 

 

Sabiedrība izmantoto Moody’s Investor Services banku kredītreitingu un šajās bankās esošo naudas 
līdzekļu atlikumi bija sekojoši: 

 

 

 

 

79. tabula 
 (EUR) 

Kredītiestāde  Kredītreitings 31.12.2016. 31.12.2015. 1.1.2015. 

DNB Bank AS AA2 962 1 075 112 599 

Danske Bank A2 - - 586 
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SEB AA3 132 990 121 578 288 556 

Nordea Bank AS AA3 85 593 34 778 120 685 

Swedbank AS AA3 19 434 9 188 47 142 

Valsts kase* A3 1 414 300 1 603 880 3 597 286 

Kopā - 1 653 279 1 770 499 4 166 854 

 

* Reitings nav piešķirts Valsts Kasei (valsts pārvaldes institūcija). 
 
 
Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam, kā tas atspoguļots nākamajā tabulā: 

80. tabula 
(EUR) 

 31.12.2016.  31.12.2015. 01.01.2015. 

Nauda un naudas ekvivalenti 1 667 749 1 779 724 4 177 489 

Pircēju un pasūtītāju parādi un pārējie parādi (bruto 
summa), izņemot avansus un priekšapmaksas 

4 148 585 4 114 340 

 

4 073 427 

 

Kopā  5 816 334 5 894 064 8 250 916 

 
 

81. tabula 
 (EUR) 

 31.12.2016.  31.12.2015. 01.01.2015. 

Finanšu aktīvi, kuriem nav kavēts maksājuma termiņš un, kuriem nav izveidots uzkrājums vērtības 
samazinājumam 

Nenokavētie parādi, to skaitā    

Nauda un naudas ekvivalenti 1 667 749 1 779 724 4 177 489 

Pircēju un pasūtītāju parādi 255 181 242 705 229 851 

 

Līdz 3 mēnešiem (3 893 404) (3 871 635) 3 843 576 

No 3 līdz 12 mēnešiem 5 816 334 5 894 064 8 250 916 

No 1 līdz 5 gadiem 1 667 749 1 779 724 4 177 489 

Vairāk kā 5 gadi 255 181 242 705 229 851 

Kopā finanšu aktīvi, kuriem nav izveidots 
uzkrājums vērtības samazinājumam  

1 922 930 2 022 429 4 407 340 

Finanšu aktīvi, kuriem izveidots uzkrājums vērtības 
samazinājumam (pilnā apjomā, bruto summā)  

3 893 404 3 871 635 3 843 576 

Kopā, bruto vērtībā 5 816 334 5 894 064 8 250 916 

Uzkrājumi vērtības samazinājumam (3 893 404) (3 871 635) (3 843 576) 

Kopā, neto vērtībā 1 922 930 2 022 429 4 407 340 

* Uz 2015.gada 31.decembri nav tādu finanšu aktīvu, kuri būtu kavēti un kuriem nebūtu izveidots 
uzkrājums vērtības samazinājumam.  
 

Likviditātes risks 

Likviditātes risks ir risks, ka Sabiedrība nespēs pildīt savas finanšu saistības noteiktajā termiņā. 
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Sabiedrības valde pārvalda likviditātes risku, uzturot atbilstošas naudas rezerves un nodrošinot pietiekamu 
finansējumu, izmantojot piešķirtos kredītus, kredītlīnijas, finanšu nomu utt., kā arī pastāvīgi uzraugot 
prognozētās un faktiskās naudas plūsmas un saskaņojot finanšu aktīvu un saistību termiņstruktūru. 

Sabiedrība sagatavo ilgtermiņa naudas plūsmas prognozi gadam un operatīvo naudas plūsmas prognozi 
ceturksnim, lai nodrošinātu, ka Sabiedrības rīcībā ir pietiekami daudz naudas līdzekļu, lai finansētu 
gaidāmās saimnieciskās darbības izmaksas, nokārtotu finanšu saistības un veiktu nepieciešamās 
investīcijas. 

Nākamajās tabulās analizētas Sabiedrības finanšu saistības pēc to atmaksas termiņiem, pamatojoties uz 
līgumos noteiktajām nediskontētajām finanšu saistību summām, ieskaitot procentu maksājumus: 

82. tabula 
(EUR) 

2016. gada 31. decembrī Līdz 3 
mēnešiem 

3 līdz 12 
mēneši 

1 līdz 5 gadi 
Vairāk kā 5 

gadi 
Kopā 

Aizņēmumi no kredītiestādēm - 321 142 1 284 568 5 780 562 7 386 272 

Pārējās saistības (iekļaujot 
pārējos aizņēmumus, parādus 
piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem un citus 
kreditorus)  

245 597 - - - 245 597 

Kopā 245 597 321 142 1 284 568 5 780 562 7 631 869 

 
 

83. tabula 
 (EUR) 

2015. gada 31. decembrī Līdz 3 
mēnešiem 

3 līdz 12 
mēneši 

1 līdz 5 gadi 
Vairāk kā 5 

gadi 
Kopā 

Aizņēmumi no kredītiestādēm - 321 142 1 284 568 6 101 704 7 707 414 

Pārējās saistības (iekļaujot 
pārējos aizņēmumus, parādus 
piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem un citus 
kreditorus)  

305 042 - - - 305 042 

Kopā 305 042 321 142 1 284 568 6 101 704 8 012 456 

 
 
84. tabula 

(EUR) 

2015. gada 1. janvārī Līdz 3 
mēnešiem 

3 līdz 12 
mēneši 

1 līdz 5 gadi 
Vairāk kā 5 

gadi 
Kopā 

Aizņēmumi no kredītiestādēm - - 1 284 568 6 583 417 7 867 985 

Pārējās saistības (iekļaujot 
pārējos aizņēmumus, parādus 
piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem un citus 
kreditorus)  

266 703 - - - 266 703 

Kopā 266 703 - 1 284 568 6 583 417 8 134 688 
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Patiesā vērtība 

13. SFPS nosaka vērtēšanas tehniku hierarhiju, pamatojoties uz to, vai vērtēšanas tehnikā tiek izmantoti 
novērojami tirgus dati, vai arī tirgus dati nav novērojami. Novērojami tirgus dati ir iegūti no neatkarīgiem 
avotiem. Ja tirgus dati nav novērojami, vērtēšanas tehnika atspoguļo Sabiedrības pieņēmumus par tirgus 
situāciju. 

Šī hierarhija nosaka, ka ir jālieto novērojami tirgus dati, ja vien tie ir pieejami. Veicot pārvērtēšanu, 
Sabiedrība ņem vērā atbilstošas novērojamas tirgus cenas, ja tas ir iespējams. 

Patiesās vērtības noteikšanas mērķis, pat ja tirgus nav aktīvs, ir noteikt darījuma cenu, pie kuras tirgus 
dalībnieki būtu ar mieru pārdot aktīvu vai uzņemties saistības konkrētā vērtēšanas datumā pašreizējos 
tirgus apstākļos. 

Lai noteiktu finanšu instrumenta patieso vērtību, izmanto vairākas metodes: kotētās cenas vai vērtēšanas 
tehniku, kas iekļauj novērojamus tirgus datus un ir balstīta uz iekšējiem modeļiem. Balstoties uz patiesās 
vērtības hierarhiju, visas vērtēšanas tehnikas ir sadalītas 1.līmenī, 2.līmenī un 3.līmenī.  

Finanšu instrumenta patiesās vērtības hierarhijas līmenim ir jābūt noteiktam kā zemākajam līmenim, ja to 
vērtības būtisko daļu sastāda zemāka līmeņa dati. 

Finanšu instrumenta klasificēšana patiesās vērtības hierarhijā notiek divos posmos: 

1. Klasificēt katru līmeņa datus, lai noteiktu patiesās vērtības hierarhiju; 

2. Klasificēt pašu finanšu instrumentu, balstoties uz zemāko līmeni, ja to vērtības būtisko daļu 
sastāda zemāka līmeņa dati.  

Kotētas tirgus cenas – 1. līmenis 

Vērtēšanas tehnikā 1.līmenī tiek izmantotas aktīvā tirgū nekoriģētas kotācijas cenas identiskiem aktīviem 
vai saistībām, kad kotācijas cenas ir viegli pieejamas un cena reprezentē faktisko tirgus situāciju 
darījumiem godīgas konkurences apstākļos.  

Vērtēšanas tehnika, kad tiek izmantoti tirgus dati – 2. līmenis 

Vērtēšanas tehnikā 2.līmenī izmantotajos modeļos visi būtiskākie dati, tieši vai netieši, ir novērojami no 
aktīvu vai saistību puses. Modelī izmantoti tirgus dati, kas nav 1.līmenī iekļautās kotētās cenas, bet kas ir 
novērojami tieši (t.i. cena), vai netieši (t.i. tiek iegūti no cenas).  

Vērtēšanas tehnika, kad tiek izmantoti tirgus dati, kas nav balstīti uz novērojamiem tirgus datiem – 3. 
līmenis 

Vērtēšanas tehnikā, kad tiek izmantoti tirgus dati, kas nav balstīti uz novērojamiem tirgus datiem 
(nenovērojamie tirgus dati) ir klasificēti 3. līmenī. Par nenovērojamiem tirgus datiem tiek uzskatīti tādi dati, 
kas nav viegli pieejami aktīvā tirgū, nelikvīda tirgus vai finanšu instrumenta sarežģītības dēļ. 3.līmeņa datus 
pārsvarā nosaka, balstoties uz līdzīga rakstura novērojamiem tirgus datiem, vēsturiskiem novērojumiem vai 
izmantojot analītiskas pieejas.  

Aktīvi un saistības, kuriem patiesā vērtība tiek uzrādīta 

Likvīdu un īstermiņa (atmaksas termiņš nepārsniedz trīs mēnešus) finanšu instrumentu, piemēram, naudas 
un naudas ekvivalentu, īstermiņa depozītu, īstermiņa pircēju un pasūtītāju un parādu piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem, uzskaites vērtība aptuveni atbilst to patiesajai vērtībai.  

Aizņēmumu no kredītiestādēm un citu ilgtermiņa saistību patiesā vērtība tiek novērtēta, diskontējot 
nākotnes naudas plūsmas, piemērojot tirgus procentu likmes. Tā kā procentu likmes, kuras tiek piemērotas 
aizņēmumiem no kredītiestādēm un citām ilgtermiņa saistībām, pārsvarā ir mainīgas un būtiski neatšķiras 
no tirgus procentu likmēm, kā arī Sabiedrībai piemērojamais riska uzcenojums nav būtiski mainījies, 
ilgtermiņa saistību patiesā vērtība aptuveni atbilst to uzskaites vērtībai.  



 FINANŠU PĀRSKATS   96 

 

Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 2016. gada pārskats 

Aktīvi, kuri tiek novērtēti patiesajā vērtībā 

Zemes un ēku  saimnieciskās darbības vērtēšanas analīze veikta saskaņā ar Komerclikuma normām un 
Starptautiskajos vērtēšanas standartos formulēto aktīvu tirgus vērtības definīciju. Zemes un ēku vērtēšana 
veikta, izmantojot tirgus metodi . Pārvērtēšanas rezultāts atspoguļo tirgus metodes rezultātu, jo tika 
identificēts pietiekami aktīvs un likvīds otrreizējais tirgus lielākajai daļai no vērtētajiem pamatlīdzekļiem un 
tirgus cenas tika izmantotas, veicot novērtējumu.  

 

22.KAPITĀLA PĀRVALDĪBA 

Latvijas Republikai pieder 100%  VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” kapitāldaļas.  

Sabiedrības mērķi attiecībā uz kapitāla pārvaldīšanu ir nodrošināt Sabiedrības spēju turpināt tā darbību un 
dot attiecīgo sabiedrību dalībnieku sapulces  noteikto kapitāla atdevi. Latvijas valstij kā vienīgajam 
Sabiedrības kapitāla īpašniekam ir tiesības pieņemt lēmumus, kas saistīti ar Sabiedrības kapitāla 
palielināšanu, samazināšanu, dividenžu izmaksu vai novirzīšanu Sabiedrības attīstībai. 

Kapitāla pārvaldības kontekstā Sabiedrība izvērtē aizņemtā kapitāla attiecību pret kopējo kapitālu. 
Sabiedrības finanšu risku pārvaldības politika nenosaka minimālo vai maksimālo apmēru šim rādītājam. 
Tomēr Sabiedrības noslēgtajos kredītlīgumos ar bankām kā viens no finanšu nosacījumiem ir aizņemtā 
kapitāla attiecības pret kopējo kapitālu noturēšana noteiktās robežās.  

Tiek veikts vērtējums un sekots līdzi tam, lai pašu kapitāls būtu pozitīvs un 
rādītāji atbilstu starptautiski pieņemtajai labajai praksei. 

 

85. tabula 
(EUR) 

 31.12.2016. 31.12.2015. 01.01.2015. 

Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi  7 386 272 7 707 414 7 867 985 

Kreditoru parādi (ieskaitot nodokļus) 1 349 736 1 277 048 1 166 812 

Kopējās saistības 8 736 008 8 984 462 9 034 797 

Pašu kapitāls 9 524 706 9 517 164 10 984 559 

Kopā saistības un pašu kapitāls 18 260 714 18 501 626 20 019 356 

Aizņemtā kapitāla attiecība pret kopējo kapitālu 77.55% 80.98 % 71.63 % 

Pašu kapitāla attiecība pret kopējām saistībām 109,03% 105.93 % 121.58 % 

 
 
23.KAPITĀLIEGULDĪJUMU SAISTĪBAS  

Sabiedrībai nav būtisku plānu attiecībā uz kapitālieguldījumiem  pamatlīdzekļos un nemateriālajos 

ieguldījumos nākošajā pārskata gadā.  

 

24.NODOKĻU IESPĒJAMĀS SAISTĪBAS  

Nodokļu institūcijas var jebkurā brīdī veikt grāmatvedības uzskaites revīziju trīs gadu laikā pēc taksācijas 
gada un papildus aprēķināt nodokļa saistības un soda naudas. Sabiedrības vadībai nav zināmi apstākļi, 
kas varētu radīt iespējamas būtiskas saistības nākotnē. 
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25. SABIEDRĪBĀ NODARBINĀTO PERSONU SKAITS 

86. tabula 

 2016 2015 

Vidējais Sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā 917 900 

 
 

 

26. PERSONĀLA IZMAKSAS  

87. tabula 
 (EUR) 

 2016 2015 

Algas 7 491 074 6 896 938 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba devēja 
iemaksas) 

1 714 277 1 579 393 

 
 
 

27. INFORMĀCIJA PAR ATLĪDZĪBU SABIEDRĪBAS VALDES  LOCEKĻIEM  

88. tabula 
(EUR) 

 2016 2015 

Atlīdzība 124 226 113 286 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba devēja 
iemaksas) 

27 662 25 114 

 
Atlīdzība Valdes locekļiem aprēķināta atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 30. marta noteikumiem 
Nr. 311 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes 
locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību”. 
 
 
28. DARĪJUMI AR SAISTĪTĀM PERSONĀM 

Sabiedrībai ir darījumi ar Veselības ministrijas (Sabiedrības 100% kapitāldaļu turētājs) citām 
kapitālsabiedrībām, kuru daļas pieder valstij. 2016.gadā būtisku darījumu nav. Savstarpējie darījumi ir 
saistīti ar attiecīgo pušu pamatdarbībām. 
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29. NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA BEIGĀM 

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības 
finansiālo stāvokli 2016. gada 31. decembrī.  

 

 

 

 

Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2017. gadam”, kas stājas spēkā ar 2017. gada 01. janvāri, 
53. pantu Latvijas Republikas Finanšu ministrijai ir pienākums pārņemt Sabiedrības valsts vārdā galvotās 
saistības atbilstoši faktiskajam valsts vārdā galvoto saistību atlikumam, saglabājot prasījuma tiesības pret 
Sabiedrību. Savukārt Latvijas Republikas Veselības ministrijai uzlikts pienākums veikt finanšu ieguldījumu 
Sabiedrības pamatkapitālā ar mērķi dzēst saistības pret Latvijas Republikas Finanšu ministriju, kas 
izveidojušās valsts vārdā galvoto aizdevumu pārņemšanas rezultātā, līdz ar to 2017. gadā tiks palielināts 
Sabiedrības pamatkapitāls, veicot saistību kapitalizāciju. 

 
 
 

 
Gada pārskatu sagatavoja : 
 
Saimnieciski tehniskās vadības un  
grāmatvedības uzskaites departamenta vadītāja- 
Galvenā grāmatvede         Ingrida Trapiņa 
 

 

 

Valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins 

 

Valdes locekle Irina Starkova 

 

Valdes loceklis Imants Rezebergs 

 

Rīgā, 2017.gada  26.aprīlī  

  

https://www.vestnesis.lv/op/2016/241.1
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