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 Pielikums Nr.13 

 

Rīcības plāna izpilde 

2016.gada 12 mēneši 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 

(kapitālsabiedr bas nosaukums) 

 

Uzdevumi Veicamie pasākumi Sasniedzamie rādītāji 
Izpilde 2016.gada 12 

mēneši 

Attiecīgs 

2015.gada periods 

Informācija par izpildi, 

būtiskām novirzēm no plāna 

un/vai iepriekšējā gada attiec ga 

perioda 

1.mērķis: Nodrošināt sniedzamas veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības attīstību 

1.1. Att st t jaunus 
vesel bas aprūpes 
pakalpojumus 

iedz votājiem 

Veikt nepieciešamo medic nisko 
tehnoloģiju iepirkumus 

Ir ieviesti vismaz tr s 
jauni vesel bas aprūpes 
pakalpojumi 

iedz votājiem 

Optiskā koherentā 
tomogrāfija – OCT, FFR 

(frakcionētās plūsmas 
rezerves aprēķināšana, 
izmantojot koronārās 
datortomogrāfijas 
angiogrāfijas datus), 

prostatektomija 

Ambulatorā 
finansējuma ietvaros 
tika ieviestā jauna 
kvotējamā vesel bas 
aprūpes programma 
“Algoloģija” 

 Nodrošināt nepieciešamo 
ārstniec bas personāla  apmāc bu 

1.2. Nodrošināt 
nepārtrauktu sniegto 
vesel bas aprūpes 
pakalpojumu 

kvalitātes 
uzlabošanos. 

Veikt slimn cas  kvalitātes 
vad bas sistēmas ārējo 
novērtējumu (auditu). 

Izstrādāts r c bas plāns 
kvalitātes vad bas 
sistēmas att st bai 

Izstrādāts r c bas plāns 
kvalitātes vad bas sistēmas 
att st bai 

-  

Pacientu un klientu 

apmierināt bas par  sniegtajiem 

vesel bas aprūpes pakalpojumiem 
monitorings 

Samazināts pacientu 
sūdz bu skaits, sal dzinot 
ar iepriekšējo gadu 

Kopējais saņemto sūdz bu 
skaits 16 

Kopējais saņemto 
sūdz bu skaits 20 

 

Organizēt ārstniec bas 
konferences- sarežģ tu 
ārstniec bas gad jumu un kļūdu 
anal ze 

Ne mazāk kā 4 
konferences 

Organizētās 5 konferences -  
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Uzdevumi Veicamie pasākumi Sasniedzamie rādītāji 
Izpilde 2016.gada 12 

mēneši 

Attiecīgs 

2015.gada periods 

Informācija par izpildi, 

būtiskām novirzēm no plāna 

un/vai iepriekšējā gada attiec ga 

perioda 

Veikt  regulāras slimn cas 
vad bas tikšanās ar pacientu un 
iedz votāju NVO 

Ne mazāk kā 5 tikšanās 

Tika veiktas 5 tikšanās ar 
pacientu un iedz votāju 
NVO 

-  

Turpināt att st t  reģistratūras un 
pacientu rindu vad bas 
pakalpojumus polikl nikā 

Samazināts sūdz bu 
skaits. Pacienti savlaic gi 
informēti par izmaiņām 
pakalpojumu rindā. 

Kopējais saņemto sūdz bu 
skaits 16 

Kopējais saņemto 
sūdz bu skaits 20 

 

1.3. Uzlabot 

uzņemšanas nodaļas 

darb bu 

Paplašināt observācijas gultu 
fondu 

Samazināts 
hospitalizāciju skaits, 
sal dzinot ar iepriekšējo 
gadu 

2016.gada 12 mēnešu laikā 
tika hospitalizēti 28 812 

pacienti, jeb 47% no kopējā 
uzņemšanas nodaļas 

pacientu skaita 60 833 

2015.gada 12 

mēnešu laikā tika 
hospitalizēti 28 002 

pacienti, jeb 48% no 

kopējā uzņemšanas 
nodaļas pacientu 

skaita 57 954  

Hospitalizāciju skaits nav 
samazinājies. 2016.gada beigās SIA 
“Daugavpils reģionālā slimn ca” 
noslēgusi ar un Nacionālo vesel bas 
dienestu l gumu par dežūrārstu 
(ģimenes ārstu) kabineta 
finansēšanu, kas pal dzēja stabilizēt 
kopējo situāciju.  

Piesaist t darbā uzņemšanas 
nodaļā ģimenes ārstus 

Veikt nepieciešamo ārstu -
speciālistu pakalpojumu 
iepirkumu neatliekamās 
pal dz bas dežūrpersonāla 

nodrošinājumam 

2.mērķis: Nodrošināt valsts finansējuma ietvaros piešķiramo līdzekļu iedalījuma racionalizāciju 

2.1. Efekt va l gumu  
ar  Nacionālo 
vesel bas dienestu 
izpildes kontrole 

Sniegt regulāru informāciju 
ārstniec bas personālam par 
l gumā ar NVD noteikto finanšu 
apjomu izpildi 

L gumā ar NVD noteikto 
vesel bas aprūpes 
pakalpojumu apjomu 

izpilde, pārstrādē 
ambulatorajā sadaļa ne 
lielāka par 0,5 % 

0,16 % 1,15 %  
Veikt nepieciešamās korekt vās 
darb bas plānveida vesel bas 
aprūpes pakalpojumu apjoma 
ierobežošanai 

3.mērķis: Optimizēt  saimniecisko darbību 

3.1. Efekt vi 
izmantot slimn cas 
resursus 

Palielināt sniegto maksas 
pakalpojumu apjomu 

Ieņēmumu no maksas 
pakalpojumiem 

palielinājums 2016.gadā, 
sal dzinot ar 2015. gadu, 

2016.gada 1.pusgadā -        
1 266 381 EUR (+ 16 %) 

2015.gada 1.pusgadā 
1 089 824 EUR 
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Uzdevumi Veicamie pasākumi Sasniedzamie rādītāji 
Izpilde 2016.gada 12 

mēneši 

Attiecīgs 

2015.gada periods 

Informācija par izpildi, 

būtiskām novirzēm no plāna 

un/vai iepriekšējā gada attiec ga 

perioda 

vismaz par 5% 

Noteikt  struktūrvien bām 
plānoto gada finanšu  apjomus 
galvenajās  tāmes izdevumu  
poz cijās 

Slimn cas izdevumu 
samazinājums 2016.gadā 
(izņemot atl dz bu) 
vismaz par 1% 

(bez zaudējumiem no 

nekustāmo pašumu 
pārdošanas)                         
9 901 257 EUR              

9 933 292 EUR 

Plānojama slimn cas izdevumu 
samazinājuma pamatā bija 
medikamentu izlietojuma 

minimizācija, kuru nav izdevies 
realizēt stacionāro pacientu skaita 
pieauguma dēļ. 

4.mērķis: Piesaistīt jaunus kvalificētus speciālistus 

4.1. Palielināt ārstu 
personāla resursus 

Sadarb bā ar pašvald bu 
palielināt maksas rezidentūras 
iespējas jaunajiem ārstiem 

2016.gadā vismaz ar  5 
rezidentiem ir noslēgti 
l gumi par maksas  
rezidentūras izdevumu 
apmaksu 

l gumi par maksas  
rezidentūras izdevumu 
apmaksu ir noslēgti ar 7 

rezidentiem 

l gumi par maksas  
rezidentūras 

izdevumu apmaksu ir 

noslēgti ar 3 

rezidentiem 

 

5.mērķis: Uzlabot kapitālsabiedrības darbības un efektivitātes rādītājus. 

5.1. Bruto peļņas robeža BPr. = BPZ/NA 9,85 11,98 

Bez nekustamo pašumu pārdošanas 
ieņēmumiem un izdevumiem 

5.2. Kapitāla atdeve KKatd. = PZ/PK x 100 -22,41 -21,30 

5.3. Komerciālā rentabilitāte KR = PZ/NA x 100 -3,60 -4,95 

5.4. Maksātspēja Kopējās saist bas / PK 5,25 3,82 

5.5. Likviditāte 
Apgrozāmie l dzekļi / 
stermiņa saist bas 

0,32 0,67 

 

Kapitālsabiedr bas valdes loceklis ________R. Joksts 
 

Izpild tājs: galvenais ekonomists G.Semjonovs, tālr.: 654 05304; e-pasts: g.semjonovs@siadrs.lv 

  

   

 


