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Informatīvais ziņojums 

par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Iekšlietu ministrijas 

poliklīnika” 2012.gada finansiālo rādītāju izpildi, sasniegtajiem 

darbības rezultātiem un rezultatīvo rādītāju izpildi 

 

Ievads 

 

Informatīvais ziņojums sagatavots saskaņā ar Likuma par budžetu 

un finanšu vadību 30.
1
panta otrajā daļā noteikto, kas paredz, ka 

ministrijas un citas institūcijas, kuras par valsts kapitāla daļu turētājām 

iecēlis Ministru kabinets, līdz kārtējā gada 1.septembrim iesniedz 

Ministru kabinetam informatīvo ziņojumu par valsts kapitālsabiedrībām, 

ieskaitot to izšķirošajā ietekmē esošajām meitas sabiedrībām, ja tādas ir, 

kā arī par tām kapitālsabiedrībām, kurām nākamajā saimnieciskajā gadā 

valsts pamatfunkciju īstenošanai ir plānots piešķirt valsts budžeta 

subsīdijas vai dotācijas, lai informētu Ministru kabinetu par valsts 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Iekšlietu ministrijas poliklīnika”, 

kuras kapitāla daļu turētāja ir Iekšlietu ministrija, 2012.gada finansiālo 

rādītāju izpildi, sasniegtajiem darbības rezultātiem un rezultatīvo rādītāju 

izpildi.  

Informatīvais ziņojums sagatavots saskaņā ar Finanšu ministrijas 

vadlīnijām informatīvā ziņojuma sagatavošanai par kapitālsabiedrību 

finansiālajiem un darbības rādītājiem, pārvaldot valsts kapitālu (turpmāk 

– Vadlīnijas).  

 

Tiesiskais regulējums  

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 2.jūnija rīkojumu Nr.283 

„Par bezpeļņas organizāciju valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

„Iekšlietu ministrijas poliklīnika”” 1998.gada 1.jūlijā tika reorganizēta 

Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošā Iekšlietu ministrijas poliklīnika un 

uz tās bāzes izveidota bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību „Iekšlietu ministrijas poliklīnika”. Saskaņā ar 

Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra rīkojumu Nr.725 „Par bezpeļņas 

organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Iekšlietu 

ministrijas poliklīnika” reorganizāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” izveidi” ar 2004.gada 

31.oktobri tika izveidota valsts kapitālsabiedrība  valsts sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” (turpmāk  

Iekšlietu ministrijas poliklīnika). 



2 

 

IEMZino_300813_poliklin_publ; Informatīvais ziņojums par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Iekšlietu 

ministrijas poliklīnika” 2012.gada finansiālo rādītāju izpildi, sasniegtajiem darbības rezultātiem un rezultatīvo 

rādītāju izpildi 

 

Iekšlietu ministrijas poliklīnika veic uzdevumus un sniedz 

pakalpojumus saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem: 

 
 

1. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums 

(8.panta ceturtā daļa, 16.panta ceturtā daļa). 

2. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likums (39.pants). 

3. Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.240 „Iekšlietu 

ministrijas nolikums”. 

4. Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumi Nr.970 

„Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma 

vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un 

amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un 

psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko 

īpašību pārbaudes kārtību” (4.punkts, 12.punkts, 25.punkts, 30.punkts). 

5. Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1046 

„Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība’”. 

6. Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.565 „Noteikumi 

par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

sociālajām garantijām” (10.punkts). 

7. Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.569 „Kārtība, 

kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu 

pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus 

veselības aprūpes pakalpojumus”. 

8. Iekšlietu ministrijas poliklīnikas maksas pakalpojumu cenrādis. 

 

Pašreizējās situācijas raksturojums un plānotie finansiālie un 

rezultatīvie rādītāji  

 

Iekšlietu ministrija ir 100% kapitāla daļu turētāja Iekšlietu 

ministrijas poliklīnikā. Iekšlietu ministrijas poliklīnikas pamatkapitāls ir 

391 037 lati. Iekšlietu ministrijas poliklīnikai netiek piešķirtas valsts 

budžeta subsīdijas un dotācijas. Iekšlietu ministrijas poliklīnika ir 

noslēgusi līgumu ar Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centru par 

ārstniecības pakalpojumu sniegšanu, un samaksa tiek veikta saskaņā ar 

noslēgto līgumu. 

Iekšlietu ministrijas poliklīnikas galvenie darbības virzieni ir: 

 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījumu vietu 

pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm 
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(turpmāk – amatpersona) veselības stāvokļa kontroles 

nodrošināšana; 

 ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana gan 

primārās (ģimenes ārstu), gan sekundārās (speciālistu, 

diagnostisko izmeklējumu) veselības aprūpes līmenī. 

 

Iekšlietu ministrijas poliklīnikas struktūrvienība – Iekšlietu 

ministrijas Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija (turpmāk – 

Komisija) – vienīgā valstī ir tiesīga sniegt atzinumus par amatpersonu un 

amatpersonu kandidātu veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību 

atbilstību dienestam.  

 Saskaņā ar minētajiem normatīvajiem aktiem Komisija veic šādas 

funkcijas:  

1. nosaka amatpersonu kandidātu veselības un psiholoģiskā stāvokļa 

atbilstību dienesta prasībām; 

2. kontrolē amatpersonu veselības stāvokļa atbilstību dienesta 

pienākumu izpildei, veicot veselības pārbaudes, medicīniskās un 

psiholoģiskās ekspertīzes; 

3. sniedz atzinumus par amatpersonu veselības stāvokli, ja tas 

nepieciešams atestācijai vai pārcelšanai citā dienesta vietā vai 

amatā, kā arī par atvaļināšanu no dienesta veselības stāvokļa dēļ; 

4. novērtē to amatpersonu, kuri, pildot ar dzīvības vai veselības 

apdraudējumu saistītus dienesta pienākumus, ir cietuši nelaimes 

gadījumā, veselības bojājuma smaguma pakāpi. 

Šo funkciju kvalitatīva izpilde Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm 

ir īpaši būtiska. Izveidotā sistēma, kas nodrošina, ka amatpersonu 

veselības stāvokļa kontrole tiek veikta tikai Iekšlietu ministrijas 

poliklīnikā nepieciešama: 

1. lai garantētu, ka veselības stāvoklis tiek vērtēts objektīvi, ar 

vienveidīgu pieeju un uzticamu novērtējumu;  

2. lai pastāvētu tiešā un atgriezeniskā saite ar Iekšlietu ministrijas 

sistēmas iestādēm, kas ļauj operatīvi risināt dažādus ar veselības 

aprūpi saistītus jautājumus; 

3. jo Komisijas ārsti, kas ir sertificēti ārsti - eksperti, pārzina 

dienesta vietas apstākļus, amatam nepieciešamās specifiskās 

prasības un nianses; 

4. lai saglabātu informāciju par katras amatpersonas veselības 

stāvokli (šie dati glabājas vienkopus un nepieciešamības 

gadījumā ir operatīvi iegūstami un salīdzināmi ar iepriekšējiem). 
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Iekšlietu ministrijas poliklīnika kā ārstniecības iestāde sniedz valsts 

apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, saņemot  finansējumu no 

Nacionālā veselības dienesta, kā arī maksas pakalpojumus. Iekšlietu 

ministrijas poliklīnika iekļaujas valsts veselības aprūpes sistēmā un 

nodrošina katram, kurš to vēlas, pieejamus veselības aprūpes 

pakalpojumus, bet jo īpaši  amatpersonām. 

Informācija par 2012.gada Iekšlietu ministrijas poliklīnikas darbību 

raksturojošo rādītāju izpildi atspoguļota atbilstoši Vadlīnijās iekļautajiem 

pielikumiem: 

Vadlīnijās paredzētā informācija atspoguļota šādos pielikumos: 

 1.pielikums „Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību”; 

 2.pielikums „Informācija par kapitālsabiedrības darbības 

rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem”; 

 3.pielikums „Kapitālsabiedrības darbību raksturojošo 

rādītāju izpilde”. 

Iekšlietu ministrijas poliklīnikas rezultatīvo rādītāju (amatpersonu 

kandidātu veselības stāvokļa pārbaudes, amatpersonu veselības stāvokļa 

pārbaudes, apmeklējumu skaits pie speciālistiem, apmeklējumu skaits pie 

ģimenes ārstiem) lielākais kritums bija 2009.gadā, kas skaidrojams ar 

kopējo ekonomisko stāvokli valstī. Savukārt, no 2010.gada rezultatīvie 

rādītāji kopumā ir nemainīgi, ar nelielām svārstībām. 2012.gadā 

rezultatīvie radītāji salīdzinājumā ar 2011.gadu palikuši nemainīgi, ar 

nelielām svārstībām. Iekšlietu ministrijas poliklīnikas rezultatīvo rādītāju 

dinamika par laika periodu no 2008.gada līdz 2012.gadam attēlota 

grafikā: 
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Iekšlietu ministrijas poliklīnikas 2012.gada ieņēmumi ir 1,18 

miljoni latu, kas ir par 56 000 latu vairāk nekā 2011.gadā. To, pirmkārt, 

noteica tas, ka 2012.gada ceturtajā ceturksnī valstī palielināja veselības 

aprūpes budžetu, kas Iekšlietu ministrijas poliklīnikai deva iespēju slēgt 

papildus vienošanos ar Nacionālo veselības dienestu un papildus nopelnīt 

31 000 latu. Otrkārt, arī ar Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centru 

tika noslēgta papildus vienošanās par papildus finansējumu saistībā ar 

veselības pārbaužu veikšanu amatpersonām ar speciālajām dienesta 

pakāpēm un kandidātiem, kas deva iespēju papildus nopelnīt 25 000 

latu. Šāda ieņēmumu pieauguma dinamika bija tikai 2012.gadā, jo 
Iekšlietu ministrijas poliklīnikas lielākie sadarbības partneri pagaidām 

būtiski nemaina ne pakalpojumu apjomus, ne līgumu summas. 

Nacionālais veselības dienests jau piecus gadus nav izsludinājis jaunas 

medicīnisko pakalpojumu sniedzēju atlases procedūras. Iekšlietu 
ministrijas poliklīnika ir iegādājusies jaunas, modernas iekārtas un 

aprīkojumu, nodrošinājusi ārstu speciālistu apmācību, un būtu gatava 

piedalīties atlases procedūrās pakalpojumu sniegšanai tādās medicīnas 

nozarēs kā kardioloģija, neiroloģija un radioloģija. Sadarbība ar pārējiem 

līgumpartneriem un medicīnisko maksas pakalpojumu sniegšana 

neveidoja ieņēmumu pieaugumu. 

Iekšlietu ministrijas poliklīnikas izdevumi 2012.gadā ir 1,178 

miljoni latu, kas ir par 59 100 latiem vairāk nekā 2011.gadā. Izmaksas 

pieaugušas medikamentiem un medicīnas precēm – par 24 300 latu. 

Palielinājies arī  Iekšlietu ministrijas poliklīnikas darbinieku atalgojums  

par 30 800 latiem, kas pamatā saistīts ar neto apgrozījuma pieaugumu 

(ārstu speciālistu atalgojums ir noteikts procentuāli no neto apgrozījuma). 

Komunālie maksājumi pieauguši par 4 000 latu.   

Iekšlietu ministrijas poliklīnikas pārskata gada tīrā peļņa ir neliela, 

salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem (piemēram 2009. un 2010.gadu) – 

2 112 lati. Peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un 

amortizācijas (EBITDA) – 110 300 latu. Iekšlietu ministrijas poliklīnikas 

finanšu rādītāju (%) (pašu kapitāla atdeve ROE, aktīvu atdeve ROA, 

EBITDA rentabilitāte, komerciālā rentabilitāte, likviditātes koeficients, 

pašu kapitāla un aktīvu attiecība) lielākais kritums bija 2008.gadā, kas 

skaidrojams ar kopējo ekonomisko stāvokli valstī. 2009.gadā un 

2010.gadā rādītāji kopumā strauji pieauga. No 2011.gada rādītāji 

pazeminājās, saglabājoties 2012.gadā ar nelielām izmaiņām un 2013.gada 

rādītāju prognozes ir nemainīgas un stabilas.  

            Iekšlietu ministrijas poliklīnikas finanšu rādītāju (%) dinamika par 

pēdējiem pieciem gadiem attēlota grafikā: 
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2012.gadā tika veikti kapitālieguldījumi – 51 900 latu apmērā 

Iekšlietu ministrijas poliklīnikas infrastruktūras atjaunošanā un 

modernizācijā (bez papildus saistībām un investīcijām no kredītiestādēm). 

2012.gadā turpinājās Iekšlietu ministrijas poliklīnikas informāciju 

tehnoloģijas pilnveidošana. No 2010.gada Iekšlietu ministrijas poliklīnika 

izmanto Smart Medical sistēmu darījumu apstrādei un datu pārraidei. 

Pakāpeniski sistēma tiek paplašināta, pievienojot arvien jaunus lietotājus, 

jaunas datu apstrādes un informācijas analīzes iespējas, lai nodrošinātu 

pilnīgu medicīniskās informācijas apriti, kas tālākā nākotnē Iekšlietu 

ministrijas poliklīnikas sekmētu arī „e-veselības” ieviešanu. 2012.gadā 

tika uzstādīts rezerves RTG aparāts plaušu RTG veikšanai, lai 

nodrošinātu medicīniskā pakalpojuma nepārtrauktu pieejamību. 

2012.gadā Komisijas psihofizioloģijas ekspertīzes kabinetā tika uzstādīta 

jauna, moderna psihofizioloģiskās testēšanas iekārta. Ieviestie 

jauninājumi veicinās Iekšlietu ministrijas poliklīnikas konkurētspēju 

medicīnisko pakalpojumu tirgū. 

Iekšlietu ministrijas poliklīnikai joprojām nav aktuālu apgrūtinājumu 

(maksātnespējas procesi, komercķīlas, aresti, liegumi) kā arī nav 

kredītiestāžu aizdevumi. Kopumā finansiālo darbību var vērtēt kā stabilu 

un sekmīgu.  

 

Attīstības virzieni 2013.gadā 
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1. Turpināt līdzdarboties Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm 

un Ieslodzījuma vietu pārvaldei atbilstoša personāla nodrošināšanas 

procesā: 

1.1. nodrošinot amatpersonu un amatpersonu kandidātu veselības 

kontroles sistēmu; 

1.2. veicinot valsts budžeta līdzekļu, kas saitīti ar veselības 

kontroles amatpersonām un amatpersonu kandidātiem nodrošināšanu, 

efektīvu un ekonomisku apguvi. 

2. Ar 2013.gada 9.augustu, stājoties spēkā grozījumiem Ministru 

kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 „Noteikumi par valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām 

garantijām”, Iekšlietu ministrijas poliklīnika ir pārņēmusi no Veselības un 

darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas funkciju – noteikt valstī ikvienai 

amatpersonai (darbinieka) nelaimes gadījumā gūtā veselības traucējuma 

smaguma pakāpi. 

3. Sniegt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, kā 

arī maksas pakalpojumus. 

4. Turpināt attīstīt un uzlabot Iekšlietu ministrijas poliklīnikas 

materiāli tehnisko bāzi un pilnveidot medicīniskās informācijas datorizēto 

uzskaiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


