
Nr. p.k. Uzdevums Veicamie pasākumi Sasniedzamie rādītāji Izpildes 

termiņš Atbildīgais (amats)

1.        

Izmaksu-efektīvi izmantot pieejamās medicīnas tehnoloģijas
Izveidota Diagnostiskā nodaļa. Optimizēta 
medicīnas tehnoloģiju noslodze un palielināta 
iekārtu izmantošanas efektivitāte. 

13.12.2019 Ārstniecības direktors 

Nodrošināt informāciju par pieejamiem veselības aprūpes 
pakalpojumiem

Reizi ceturksnī organizēt regulāras preses 
konferences ar masu mediju pārstāvjiem. 
Aktualizēta informācija mājas lapā, atjaunoti 
informatīvie bukleti.

31.12.2019

Ārstniecības direktors / Veselības 
aprūpes kvalitātes direktore/Centra 
poliklīnikas vadītāja

Izstrādāt veselības aprūpes pakalpojumu rindu vadības 
kārtību Apstiprināta kārtība 01.05.2019

Ārstniecības direktors / Veselības 
aprūpes kvalitātes direktore/Centra 
poliklīnikas vadītāja

Kopējais stacionāra ārstēto pacientu skaits = 25 
500

31.12.2019. Ārstniecības direktors 

Ambulatoro apmeklējumu skaits uz 1 
Daugavpils pilsētas iedzīvotaju = 2,55 31.12.2019. Ārstniecības direktors 

Gultasdienu skaits dienas stacionārā = 5 000 31.12.2019. Ārstniecības direktors 

Veikto operāciju skaits = 4 800 31.12.2019. Ārstniecības direktors 

Kopējais veikto izmeklējumu skaits = 7 900 31.12.2019. Ārstniecības direktors 

Ārstniecības nodrošināšana saskaņā ar apstiprinātajām 
vadlīnijām

Ir apstiprinātas un ieviestas   vismaz trīs iekšējās 
vadlīnijas 31.12.2019

Ārstniecības direktors / Veselības 
aprūpes kvalitātes direktore

Sniegtās ārstniecības kvalitātes kritēriju ieviešana līgumā ar 
Nacionālo veselības dienestu.

Ir iesniegti  NVD priekšlikumi par kvalitātes 
kritērijiem 01.04.2019

Ārstniecības direktors / Veselības 
aprūpes kvalitātes direktore/Centra 
poliklīnikas vadītāja

Diagnostisko izmeklējumu aprakstīšanas nodrošināšana 
atbilstoši vadlīniju prasībām Uzlabota pacientu ārstēšanas procesa kvalitāte 31.12.2019 Veselības aprūpes kvalitātes direktore

Aprūpes līmeņu ieviešana bērnu profilos Kvalitatīvākā pacientu šķirošana 31.12.2019 Galvenā medicīnas māsa 
Nodrošināt pacientu aprūpes līmeņu monitoringu Pilnveidota pacientu aprūpes līmeņu sistēma 31.12.2019 Galvenā medicīnas māsa 

Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā = 6,02 
dienas

31.12.2019
Ārstniecības direktors / Veselības 
aprūpes kvalitātes direktore

Gultas noslodze = 80% 31.12.2019
Ārstniecības direktors / Veselības 
aprūpes kvalitātes direktore

Tajā pašā vai nākamajā dienā hospitalizēto 
pacientu īpatsvars no visām hospitalizācijām = 
2,1%

31.12.2019
Ārstniecības direktors / Veselības 
aprūpes kvalitātes direktore

Veselības inspekcijā saņemto pamatoto  sūdzību 
skaits par slimnīcas sniegtajiem veselības 
aprūpes pakalpojumiem = 4

31.12.2019
Ārstniecības direktors / Veselības 
aprūpes kvalitātes direktore

Uzlabot Latgales reģiona iedzīvotāju veselības stāvokli, nodrošinot kvalitatīvu ārstniecības un sabiedrības veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību;

1.1.   Uzlabot veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību

1.2.
Nodrošināt kvalitatīvu veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanu



Mobilo rentgenoloģisko izmeklējumu ieviešana Ir veiki mobilās vienības izbraukumi uz 
reģioniem 01.03.2019 Ārstniecības direktors 

Hepatīta C ārstniecības tehnoloģiju attīstība Ieviesta vismaz  viena tehnoloģija 01.03.2019 Ārstniecības direktors 
Invazīvās radioloģijas attīstība Ieviesta vismaz  viena tehnoloģija 31.12.2019 Ārstniecības direktors 
Oftalmoloģisko tehnoloģiju attīstība Nodrošinātas nepieciešamas tehnoloģijas 01.07.2019 Izpilddirektors

Aritmoloģisko tehnoloģiju ieviešana Izveidots Aritmoloģijas dienests 31.12.2019 Ārstniecības direktors 

Elpceļu nespecifiskās hiperreaktivitātes noteikšanas 
tehnoloģija

Alergodiagnostikas tehnoloģiju ieviešana

Slimnīcas iekšējās IT sistēmas  "Medok" attīstība Ieviesti vismaz divi jauni moduļi 31.12.2019 Izpilddirektors

Sistēmas "Telemis" attīstība Iepirkti 10 monitori rentgenoloģisko 
izmeklējumu aprakstam 01.05.2018 Izpilddirektors

Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju nodrosināšana 
infrastruktūras attīstībai (ERAF S.A.M. 9.3.2.). Projekts 
"Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā 
slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība".

Tiks izveidoti:

Invazīvās kardioloģijas centrs;
Rehabilitācijas centrs;
Neatliekamās palīdzības un pacientu 
Uzņemšanas nodaļa;
Perinatālās aprūpes centrs.
Projekta ietvaros tiks iegādātas šādas 
tehnoloģijas:
Angiogrāfs;
Ehokardiogrāfs;
Ultrasonogrāfi; 
Iekārtas endoskopijas kabinetam;
Pacientu monitorēšanas sistēma;
Laparoskops;

Operāciju galdi;
Operāciju lampas;
Anestēzijas ierīces;
Mamogrāfs;
Mākslīgās plaušu ventilācijas ierīces;
Iekārtas Centralizētās sterilizācijas nodaļai;
Iekārtas perinatālās aprūpes centram.

25.02.2021. Izpilddirektors

Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju nodrosināšana 
infrastruktūras attīstībai (INTERREG V-A Latvijas un 
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2. kārta). 
HOSPITAL COOPERATION IN CREATING AN 

EFFECTIVE SURGICAL SERVICES MANAGEMENT IN 

THE CROSS-BORDER REGION (HOSPITALS FOR 

CBC)

Konferenču zāles renovācija - daudzfunkcionālā 
mācības centra izveide ar telemedicīnas 
sistēmas iespējām;                    Personāla 
kapacitātes paaugstināšanas – apmācības 
pasākumu īstenošana

01.07.2020. Izpilddirektors

2.

Uzlabot veselības aprūpes iestādes 
infrastruktūru

1.4.  Ieviest E-veselības sistēmu

Paaugstināt pacientu apmierinātību ar sniegtajiem pakalpojumiem

1.5.

1.3.
Ieviest jaunas medicīniskās 
tehnoloģijas

Nodrošināta attiecīgo pakalpojumu sniegšana 
struktūrvienībā "Centra poliklīnika"

Izpilddirektors /Centra poliklīnikas 
vadītāja31.12.2019



Izstrādāt struktūrvienību kvalitātes vadības pasākumu 
plānus 2019.gadam un novērtējuma kritērijus Ir novērtētas ne mazāk kā 5 struktūrvienības 31.12.2019.

Veselības aprūpes kvalitātes direktore, 
struktūrvienību vadītāji

Ieviest ES veselības aprūpes sistēmas funkcionēšanas Labus 
prakses principus

Ieviesti Labās prakses principi Asins 
sagatavošanas nodaļā 01.07.2019.

Veselības aprūpes kvalitātes direktore, 
vienības vadītāja

Palielinājies ar Slimnīcas sniegto pakalpojumu 
kvalitāti apmierināto pacientu skaits = 85% no 
kopējā aptaujāto pacientu skaita 

31.12.2019. Veselības aprūpes kvalitātes direktore 

3.

Samazināt ārstniecības personāla nostrādāto virsstundu 
skaitu

Ārstniecības personāla skaita pieaugums par 
1,5%

31.12.2019
Ārstniecības direktors/ Centra 
poliklīnikas vadītāja

 "Centra poliklīnika" Pacientu apkalpošanas un statistikas 
nodaļā, un Centralizētā sterilizācijas nodaļā strādājošo 
ārstniecības personālu iesasitīt darbā  ar pacientu ārstēšanu 
saistītajās nodaļās.

Nodrošināt lielākajam ārstniecības personu 
skaitam iespēju piedalīties ārstniecības procesos 31.12.2019

Centra poliklīnikas vadītāja/ Galvenā 
medicīnas māsa

Ārstu skaits = 234 31.12.2019.
Direktors (izglītības un zinātnes 
jautājumos)

Rezidentu skaits, kam ir vienošanas ar slimnīcu 
par 5 gadu atstrādi = 25 31.12.2019.

Direktors (izglītības un zinātnes 
jautājumos)

Māsu skaits = 533 31.12.2019. Galvenā medicīnas māsa 

3.2.

Nodrošināt sertificēta ārstniecības 
personāla piesaisti prioritārajās 
veselības aprūpes jomās

Palielināt sertificēta ārstniecības personāla skaitu 
uzņemšanas nodaļā. Ne mazāk kā 75 % ir sertificēti speciālisti 31.12.2019

Ārstniecības direktors/Direktors 
(izglītības un zinātnes jautājumos)

Organizēt vismaz trīs RSU docētāju vizītes ar 
lekcijām par kapitālsabiedrības iepriekš 
pasūtītajām tēmām. 

Noteikt vismaz 3 potenciālus kardiopulmonālās 
reanimācijas instruktorus. Apmācīt un sagatavot 
uz simulācijas balstītas KPR instruktorus 
darbam KPR projekta ietvaros. Uzsākt KPR 
regulāras apmācības (organizēt vismaz 10 grupu 
apmācības). Īstenot KBA vismaz divām MF 
studentu grupām. Īstenot hospitēšanas 
nodarbības KBA iesaistītiem ārstiem – 
mentoriem pie RSU ekselencēm, docētājiem 
(vismaz 3 mentoriem). Organizēt 
kapitālsabiedrības personāla piedalīšanos 
vismaz 9 iekšējās akadēmiskās rīta konferencēs.

Nodrošināt kapitālsabiedrības personāla piedalīšanos RSU 
zinātnes nedēļas konferencē Pieņemt dalību vismaz vienā aktivitātē

Izstrādāt Klīnisko pētījumu veikšanas kārtību Apstiprināta kārtība 01.07.2018
Direktors (izglītības un zinātnes 
jautājumos)

3.3.

Izstrādāt ārstniecības personāla apmācības programmu.
31.12.2019

Direktors (izglītības un zinātnes 
jautājumos)Pastavīgi ārstniecības personāla 

profesionālās kompetences un 
prasmju paaugstināšanu

Uzlabot situāciju ar ārstniecības personāla nodrošinājumu

Ieviest Kvalitātes vadības sistēmu, kas 
ir piemērota ārstniecības iestādēm.2.1.

Konsekventi palielināt Slimnīcā 
strādājošo kvalificēto ārstniecības 
personāla skaitu 

3.1.



4

4,1

Izvērtēt potenciālo medicīnas eksporta 
pakalpojumu klāstu un konsekventi 
darboties ārvalstu pacientu 
piesaistīšanā

Palielināt veselības aprūpes pakalpojumu apjomu citu valstu 
pacientiem

Ārvalstu pacientiem sniegto veselības aprūpes 
pakalpojumu finanšu apjoma  pieaugums par 
5%

31.12.2019
Ārstniecības direktors /Centra 
poliklīnikas vadītāja

5

Attīstīt trīspušu sadarbību- RSU, DU un slimnīca Noslēgts trīspušu sadarbības līgums 01.03.2019
Direktors (izglītības un zinātnes 
jautājumos)

Uzsākt medicīnas māsu bakalaura līmeņa 
izglītības programmu 31.12.2019.

Direktors (izglītības un zinātnes 
jautājumos)

6.

Attīstīt medicīnas tūrisma pakalpojumus

Sadarbībā ar  RSU attīstīt izglītības programmas

5,1

Nodrošināt ārstniecības pesonu 
apmācību, izmantojot RSU un 
slimnīcai pieejamos  resursus 

Palielināt Slimnīcas kopējo apgrozījumu



Uzsākt dienas stacionāra pakalpojumus gastrointestinālajā 
endoskopijā

Sniegti pakalpojumi ne mazāk kā  60 
pacientiem

31.12.2019 Ārstniecības direktors 

Sirds funkcionālo izmeklējumu klāsta paplašināšana 
struktūrvienība “Centra poliklīnika” 

Attiecīgo pakalpojumu apjoma pieaugums par 
10% 

31.12.2020
Centra poliklīnikas 
vadītāja/Izpilddirektors

Kopējais valsts apmaksāto DRG grupu skaits = 
385

31.12.2018 Ārstniecības direktors 

Nodrošināt sniegto pakalpojumu finanšu apjoma pieaugumu Sniegto pakalpojumu finanšu apjoma 
pieaugums par 3%

31.12.2019
Ārstniecības direktors /Centra 
poliklīnikas vadītāja

Ierosināt resursu ietilpīgo valsts tarifu pārskaitīšanu
NVD iesniegta faktiskās izmaksas pamatojošā 
informācija par dārgajiem ķirurģiskiem 
materiāliem

01.09.2019 Galvenais ekonomists

Kopējā valsts apmaksāta pakalpojumu summa 
gadā = 19,9 milj. EUR 31.12.2018. Ārstniecības direktors 

Veikt slimnīcas veselības aprūpes maksas pakalpojumu 
cenrāža izmaksu efektivitātes un tirgus analīzi Apstriprināt maksas pakalpojumu cenrādi 01.06.2019 Galvenais ekonomists

Nodrošināt savlaicīgo informāciju izplatīšanu par 
kapitālsabiedrības īpašajiem piedāvājumiem, kā arī par 
aktuālajām maksas pakalpojumu cenu izmaiņām 

Palielināts noslēgto sadarbības līgumu skaits 31.12.2019 Galvenais ekonomists

Kopējie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 
gadā = 1,8 milj.EUR 31.12.2019. Ārstniecības direktors 

7.

Veikt slimnīcas infrastruktūras un personāla resursu 
efektivitātes analīzi

Ir veikst ārējais audits un apstiprināts resursu 
optimizācijas plāns 01.07.2019

Ārstniecības direktors / Veselības 
aprūpes kvalitātes direktore/Centra 
poliklīnikas vadītāja/Izpilddirektors

Komerciālas rentabilitātes rādītājs = -0,1% 31.12.2019. Izpilddirektors

8.

8.1.
Pārskatīt medikamentu iegādi un 
krājumu veidošanas principus Aktualizēt  slimnīcā lietoto medikamentu sarakstu Apstiprināt medikamentu sarakstu 01.05.2019 Ārstniecības direktors 

8.2.
Rūpīgi plānot investīcijas 
pamatlīdzekļu atjaunošanā

Izstrādāt medicīnisko tehnoloģiju (virs 10 000 EUR) 
iegādes kārtību

Apstiprināt medicīnisko tehnoloģiju iegādes 
kārtību 01.07.2019 Izpilddirektors/Galvenais ekonomists

Bruto peļņas robeža = 18% 31.12.2019. Izpilddirektors

Kopējās likviditātes rādītājs = 0,54 31.12.2019. Izpilddirektors

Kopējās maksātspējas rādītājs = 82% 31.12.2019. Izpilddirektors

Paplašināt valsts apmaksāto 
pakalpojumu klāstu (skaitu)6.1.

Palielināt ieņēmumus no maksas 
veselības aprūpes pakalpojumiem6.3.

Palielināt valsts apmaksāto 
pakalpojumu apjomu

6.2.

Veikt izmaksu optimizāciju7.1.

Nodrošināt pozitīvu komerciālo rentabilitāti

Nodrošināt stabilu finansiālo stāvokli 


