
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca”  

saņemto ziedojumu (dāvinājumu) saraksts  

Nr. 

p.k. 

Fiziskas personas vārds, 
uzvārds / Juridiskas 

personas nosaukums 

Juridiskas personas reģistrācijas 

Nr. 

Dāvinājuma 
(ziedojuma) 

priekšmets (apjoms) 

Vērtība 
(EUR) 

Dāvinājuma 
(ziedojuma) 

mērķis 

Datums 

1. SIA “Regula Baltija” 41503036161 

individuālie aizsardzības 
līdzekļi: 

vienreizējās lietošanas 
sejas maskas (8000 gab.), 

vienreizējās lietošanas 
sejas maskas (FFP2) 

(1000 gab.), 

aizsargekrānus (sejsargs) 

ar turētāju (800 gab.),  
vienreizējas lietošanas 

kombinezonus (100 gab.), 

aizsargbrilles (200 gab.) 

 

Covid-19 

uzliesmojuma 

izplatības 
ierobežošanai, 
ārstniecībai un 

attiecīgo pasākumu 
organizēšanai, un 

medicīnas darbinieku 
pasargāšanai no 

inficēšanas iespējām 

05.2020. 

2. 
Neatliekamā medicīniskās 

palīdzības dienests 
90009029104 

individuālie aizsardzības 
līdzekļi: 

- vienreizējās lietošanas 
sejas maskas (20000 gab.), 

- vienreizējās lietošanas 
sejas maskas (FFP2)  

(2000 gab.), 

- vienreizējās lietošanas 
sejas maskas (22500 gab.), 

- vienreizējās lietošanas 
sejas maskas  (15000 

gab.), 

- respiratorus ar P2 klases 

filtru (1500 gab.), 

- aizsargbrilles (20 gab.), 

- sejas maskas ar ausu 

gumiju (20000 gab.). 

- respiratorus ar P2 klases 

filtru (2000 gab.), 

- aizsargbrilles (100 gab.).  

 

 

nodrošinot sadarbību 
ārkārtējā situācijā, kas 

saistītā ar Covid-19 

uzliesmojuma 

izplatības 
ierobežošanu, 

ārstniecību un attiecīgo 
pasākumu 

organizēšanu 

05.2020. 

3. SIA “Regula Baltija” 
41503036161 

maisītāju Maxventuri 
250E 0-15L DISS ar 

stieņa stiprinājumu un O2 
1735.87  

SIA “Daugavpils 

reģionālās slimnīca” 

anestezioloģijas un 
10.2020. 



cauruli intensīvās terapijas 
nodaļas vajadzībām 

4. Nodibinājums “HOSPISS LV” 
40008291781  

 

siltas pusdienas – 375 

porcijas  

laika periodā no 
21.12.2020. līdz 

27.12.2020.  

3.50  

(par 1 

porciju) 

SIA “Daugavpils 

reģionālā slimnīca” 

ārstniecības 
personālam, kurš ir 
iesaistīts Covid-19 

uzliesmojuma 

izplatības 
ierobežošanā, 

ārstniecībā un attiecīgo 
pasākumu 

organizēšanā 

12.2020. 

5. SIA “Regula Baltija” 41503036161 

350 gab. ANSELL 

Aizsargkombinezonus 5/6 

AlphaTec 1800 

Microgard, 

3006.85 

SIA “Daugavpils 

reģionālās slimnīca” 

uzņemšanas nodaļas 
vajadzībām 

03.2021. 

6. SIA “Regula Baltija” 41503036161 
respiratorus Aura + P2V 

900 gab. 
3212.55 

SIA “Daugavpils 

reģionālās slimnīca” 

infekciju slimību 
nodaļai 

03.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Minētā informācija tīmekļvietnē ir pieejama divus gadus no tās publicēšanas dienas. Šajā sarakstā tiek publiskota tā informācija, uz kuru neattiecas normatīvo aktu izņēmuma gadījumi.  


