
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Pārskata periods (gads): 2016.gads

Ārstniecības iestāde: SIA "Rīgas veselības centrs"

Faktiskie ieņēmumi
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Pārskats par valsts budžeta  līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādē 2016.g.

Rindas 

kods
Izdevumu veids

No valsts budžeta 

līdzekļiem par valsts 

finansētiem veselības 

aprūpes 

pakalpojumiem

No valsts budžeta līdzekļiem 

citiem mērķiem (rezidentu 

apmācībai, zinātniskai darbībai, 

ārstniecības reģistru darbības 

nodrošināšanai, interešu 

izglītības nodrošināšanai un citu 

valsts deleģēto funkciju 

nodrošināšanai)

1000 ATLĪDZĪBA 3 428 291 0

1100 Atalgojumi, tajā skaitā : 2 760 018 0

1110 ārsti, zobārsti un funkcionālie speciālisti 1 326 756 0

1120

ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu 

asistenti (ārsta palīgi, vecmātes, medicīnas māsas, zobārstniecības 

māsas, fizioterapeita asistents u.c.)

566 437 0

1130 ārstniecības un aprūpes atbalsta personas: māsu palīgi 1 956 0

1140 administrācija 260 671 0

1150 ārstniecības un aprūpes procesu atbalsta personāls  264 399 0

1160 personāls, kas saistīts ar ēdināšanas nodrošināšanu 0 0

1170 saimnieciskais personāls 339 799 0

1200
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas
668 273 0

2000 PRECES UN PAKALPOJUMI 535 405 474 878

2100
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 

braucieni
0 0

2200 Pakalpojumi 317 566 0

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 13 975 0

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 92 797 0

2230
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi
24 038 0

2240
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju 

un ceļu kapitālo remontu)
102 257 0

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 20 881 0

2260 Īre un noma 50 021 0

2270 Citi pakalpojumi 13 597 0

2280 Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 0 0

2300
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
131 898 474 878

2310 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 30 408 0

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 4 925 0

2340
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, 

medicīniskie instrumenti
76 840 474 878

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 19 725 0

2500 Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 85 941 0

0000 PAMATLĪDZEKĻU NOLIETOJUMS 162 029 0

0100 Nolietojums nemateriāliem ieguldījumiem 3 068 0

0200 Pamatlīdzekļu nolietojums 158 961 0

KOPĀ 4 125 725 474 878

 - par ambulatorajiem pakalpojumiem

Ieņēmumi no valsts budžeta līdzekļiem (NVD apmaksātie pakalpojumi)

Ieņēmumu veids

                                                                         KOPĀ,  

 tai skaitā:

Saņemtie valsts budžeta līdzekļi   par valsts apmaksātiem veselības aprūpes 

pakalpojumiem, ieskaitot pacientu iemaksu kompensāciju no valsts budžeta 

par no pacientu iemaksas atbrīvotajām pacientu kategorijām:

 - par stacionārajiem pakalpojumiem

 - reģistru uzturēšanai/ organizatoriski metodiskā darba nodrošināšanai

 - no Valsts asinsdonoru centra saņemtie bezmaksas asins preparāti

 - citu valsts deleģēto funkciju nodrošināšanai

 - bezatlīdzībā saņemtās vakcīnas

Pacienta iemaksa par no pacientu iemaksas neatbrīvotajām kategorijām un 

pacienta līdzmaksājumi:

 - pacienta iemaksa par stacionārajiem pakalpojumiem un pacienta 

 - pacienta iemaksa par ambulatorajiem pakalpojumiem

Citi saņemtie līdzekļi no valsts budžeta:

 - rezidentu apmācībai

 - par valsts finansēto zinātnisko darbību


