


reģionālā slimnīca” ārstēšanas procesu 

modernizēšanai un darba vides 

uzlabošanai (t.sk. SIA „DRS” ēdināšanas 

bloka renovācijai). 

darbs 

1.3.  
Paaugstināt sniedzamo veselības aprūpes 

pakalpojumu kvalitāti. Paaugstināt 

pacientu apmierinātības līmeni. 

Izveidot, uzturēt un vadīt iestādes KVS Pacientu pamatotu sūdzību skaita 

samazinājums salīdzinājumā ar 

2013.gadu. Samazināta letalitāte 

stacionārā (par 1% salīdzinājumā ar 

2013.gadu ) 

31.12.2014. 

Valdes locekle, vadītājas 

vietnieks, kvalitātes vadības 

sistēmu speciālist, galvenā 

grāmatvede, galvenais 

ekonomists, datortīklu 

administrators 

Regulāri analizēt pacientu ārstēšanas 

procesus un tajās pielietojamas metodes 
Valdes locekle, vadītājas 

vietnieks, galvenā medicīnas 

māsa, nodaļu vadītāji Analizēt gan atkārtotas ārstēšanas, gan 

atkārtotas hospitalizācijas iemeslus 

1.4.  Nodrošināt efektīvu uz emšanas nodaļas 

darbību 

Pilnībā izmantot uz emšanas nodaļas un 

observācijas gultu fonda potenciālu 

Samazināts hospitalizāciju skaits, 

hospitalizēto pacientu īpatsvars no 

kopējā uz emšanas nodaļas pacientu 

skaita nav lielāks par vidējo rādītāju 

valstī. Paaugstināta observācijas 

gultu izmantošanas intensivitāte līdz 

100%, observācijas gultās izmeklēto 

pacientu īpatsvars no kopējā 

uz emšanas nodaļas pacientu skaita 

nav mazāks par vidējo rādītāju valstī. 

31.12.2014. 

Vadītāja vietnieks, galvenā 

medicīnas māsa, uzņemšanas 

nodaļas vadītāja, uzņemšanas 

nodaļas vecāka medicīnas 

māsa, dežūrējošie speciālisti, 

galvenais ekonomists 

  



2.  Nodrošināt valsts finansējuma ietvaros piešķiramo līdzekļu iedalījuma racionalizāciju 

2.1.  
Pastāvīgi analizēt un kontrolēt 

sadarbības līguma ar NVD kvotējamo 

programmu darbību 

Izveidot finansējamo programmu ikmēneša 

darbības normu atbilstoši līgumā 

noteiktajiem izstrādes apjomiem  

Samazināta pārstrāde valsts 

finansējuma līguma ietvaros (līdz 

„0”) 

31.12.2014.  

Valdes locekle, vadītāja 

vietnieks, ārsti, galvenais 

ekonomists 

Ierobežot valsts apmaksātās ambulatoras 

plānveida veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanu (veidojot pakalpojumu rindas) 

Gadījumos, kad pacientu pieprasījums pēc 

valsts apmaksājamo programmu 

pakalpojumiem pārsniedz līgumā noteiktus 

apjomus, nodrošināt pacientiem alternatīvo 

veselības aprūpes piedāvājumu maksas 

pakalpojumu veidā.  

Palielināts no maksas pakalpojumu 

sniegšanas iegūstamo ie ēmumu 

apjoms (par 48%
2
 salīdzinājumā ar 

2013.gadu) 

3.  Optimizēt SIA „DRS” saimniecisko darbību 

3.1.  
Optimizēt SIA „DRS” uzskaitē iesaistītā 

personāla darbu, ka arī stingrāk kontrolēt 

kapitālsabiedrības saimniecisko darbību 

Pilnībā izmantot SIA „LatInSoft”, un SIA 

„Meditec” pielietojamas programmatūras 

potenciālu, atsākoties no nevajadzīga 

sistēmas piekļuves skaita veicinot atbildīga 

personāla apmācības 

SIA „DRS” izdevumu samazinājums 

salīdzinājumā ar 2013.gadu (par 2%). 
31.12.2014. 

Valdes locekle, vadītājas 

vietnieks, galvenā grāmatvede, 

galvenais ekonomists, kvalitātes 

vadības sistēmu speciālists, 

datortīklu administrators 

  



3.2.  
Samazināt kapitālsabiedrības komunālos 

izdevumus, ka arī paaugstināt noteikto 

nodaļu darbības efektivitāti 

Veicināt SIA „DRS” rīcībā esošo nodaļu 

apvienošanu, vai pārvietošanu uz kopīgam 

telpām 

SIA „DRS” izdevumu samazinājums 

salīdzinājumā ar 2013.gadu (par 2%). 

31.12.2014. 

Valdes locekle, vadītājas 

vietnieks, galvenais ekonomists, 

kvalitātes vadības sistēmu 

speciālists 

3.3.  
Racionalizēt slimnīcas izmaksas 

Analizēt spēkā esošos ar sadarbības 

partneriem noslēgtos līgumus 

nepieciešamības gadījumā meklējot 

izdevīgākas alternatīvas sadarbības 

iespējas. 

31.12.2014. 
Valdes locekle, galvenais 

ekonomists, juriste 

3.4.  Paaugstināt SIA „DRS” darbības 

efektivitāti 

Pārskatīt darbinieku atbildības līme us un 

esošo noslogojumu 
31.12.2014. 

Valdes locekle, galvenais 

ekonomists, personāla daļa, par 

noteiktas specialitātes 

darbiniekiem atbildīgas 

personas 

3.5.  
Optimizēt SIA „DRS” struktūrvienību 

darbību, izdalot līdzekļus atbilstoši 

veicamajam darbam. 

Analizēt SIA „DRS” pakļautībā esošo 

struktūrvienību komerciālas rentabilitātes 

rādītāju 

31.12.2014. Galvenais ekonomists 

4.  Piesaistīt jaunus kvalificētus speciālistus 

4.1.  

Studentu prakses laikā nodrošināt 

nepieciešamu noslogotību, kā arī 

motivēt, un ieinteresēt jaunos 

speciālistus darbam slimnīcā. 

Turpināt sadarbību ar Latvijas izglītības 

iestādēm, plaši piedāvājot prakses vietas 

jauno sadarbības partneru piesaistīšanai 

Palielināts kapitālsabiedrībā 

strādājošo ārstniecības personu skaits 

salīdzinājumā ar 2013.gadu (par 1%). 

31.12.2014. 

Vadītājas vietnieki, galvenā 

medicīnas māsa, galvenais 

ekonomists, juriste 

4.2.  
Pilnā apmērā nodrošināt daudzprofilu 

kvalitatīvas aprūpes pakalpojumu 

sniegšanu 

Noteikt motivējošu darba samaksu 

iztrūkstošo specialitāšu amatiem, ka arī 

izveidot mūsdienīgām prasībām atbilstošo 

darba vidi 

Palielināts kapitālsabiedrībā 

strādājošo ārstniecības personu skaits 

2013.gadu (par 1%). 

31.03.2014. 

Valdes locekle, galvenā 

grāmatvede, galvenais 

ekonomists, personāla daļa 

  



5.  
Turpināt strādāt pie SIA "DRS", SIA "Krāslavas slimnīca" un SIA "Preiļu slimnīca” apvienības izveidošanas stratēģijas. 

5.1.  

Izpētīt un analizēt alianses izveides 

procesā sasniedzamus rezultātus, kā arī 

piesaistīt pašvaldību un valsts 

līdzfinansējumu. 

Sekojot LR Veselības ministrijas 

plānošanas dokumentiem, nopietni 

izanalizēt apvienības izveidošanas iespējas 

starp SIA „DRS”, Krāslavas un Preiļu 

slimnīcām, kā arī izpētīt slimnīcu alianses 

izveides procesā sasniedzamo rezultātu 

efektīgumu. 

Pēc Veselības ministrijas 

Māsterplāna (ambulatorās un 

stacionāras veselības aprūpes 

sniedzēju attīstības programma) 

izdošanas uzsākta analizē 

31.12.2014. 
Valdes locekle, jurists, 

galvenais ekonomists 

6.  
Uzlabot kapitālsabiedrības darbības un efektivitātes rādītājus. 

6.1.  
Bruto peļ as robeža (BPr.) BPr. = BPZ/NA > 0 

31.12.2014. 

Galvenais ekonomists 
6.2.  

Kapitāla atdeve (KKatd.) KKatd. = PZ/PK x 100 > 0 

6.3.  
Komerciālā rentabilitāte (KR) KR = PZ/NA x 100 > 0 

Galvenais ekonomists 
6.4.  

Maksātspēja   robežās no 2 līdz 3 

6.5.  
Likviditāte   robežās no 1 līdz 2 

 

1 - 2014.gadam ieplānotais pacientu skaita pieaugums ir mazāks, nekā SIA „DRS” darbības pārskatā un attīstības stratēģijas 1.pielikuma 1.punktā periodam no 2014.g. līdz 
2016.g. sasniegšanai ieplānotais rezultatīvais radītājs, jo pašreiz realizējama visu iespējamu resursu ekonomija, kā arī līdzfinansējuma (vai papildus valsts finansējuma) 
piesaistīšanas neiespējamība apgrūtina jauno konkurētspējīgo nodaļu izveidošanu. 

 

2 - 2014.gadam ieplānotais no maksas pakalpojumu sniegšanas iegūstamo ieņēmumu apjoma pieaugums ir lielāks, nekā SIA „DRS” darbības pārskatā un attīstības stratēģijas 
1.pielikuma 2.punktā periodam no 2014.g. līdz 2016.g. sasniegšanai ieplānotais rezultatīvais radītājs, jo citādāk pagaidām nav iespējams kompensēt 2014.gadam ieplānota 
stacionāra valsts finansējuma nepietiekamību, kā arī rezultātā stabilizēt kopējo plānojamo SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” 2014.gada finansiālo stāvokli.  

 

 






