
Slimnīcas vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšana 2021. gadā 

 

 

Stratēģiskais 

mērķis 

Uzdevums/aktivitāte 

mērķa sasniegšanai 

sasniedzamā vērtība 

(kvantitatīvā/kvalitatīvā) 

Rezultatīvais rādītājs 

Komentāri, paskaidrojumi 2021. gadā 

sasniedzamais 

rezultāts 

2021. gada  

faktiskā izpilde 

Veselības aprūpes 

pakalpojumu 

pieejamības 

nodrošināšana 

Nodrošināt valsts 

apmaksāto veselības 

aprūpes pakalpojumu 

pieejamību 

primārās veselības 

aprūpes apmeklējumu 

skaits 

49 210 41 138 

Arī 2021.gada Slimnīcas darbību 

būtiski negatīvi ietekmēja COVID–19 

pandēmija: Slimnīca gada pirmajā pusē un 

gada nogalē izveidoja nodaļu Covid-19 

pacientu stacionārai aprūpei, novirzot savu 

personālu nodaļas darbības nodrošināšanai. 

Neskatoties uz to, kā arī uz vairākiem 

ierobežojumiem, Slimnīca nodrošināja 

NVD līgumā paredzēto valsts apmaksāto 

pakalpojumu skaitu, nodrošinot pieejamību 

valsts apmaksātiem pakalpojumiem.   

sekundāras veselības 

aprūpes apmeklējumu 

skaits 

97 830 106 144 

izmeklējumu skaits 88 170 80 842 

Nodrošināt maksas 

veselības aprūpes 

pakalpojumu 

pieejamību 

primārās veselības 

aprūpes apmeklējumu 

skaits 

31 760 21 808 
Maksas pakalpojumu apjoms 

pārsniedza plānoto, norādot uz lielu 

neapmierināto pieprasījumu pēc veselības 

aprūpes pakalpojumiem. Arī plānveida 

pakalpojumu ierobežojumi lielās 

universitātes slimnīcas  radīja papildus 

pieprasījumu, jo pacienti meklēja iespēju 

saņemt pakalpojumus par pilnu samaksu.   

sekundāras veselības 

aprūpes apmeklējumu 

skaits 

97 000 133 818 

izmeklējumu skaits 
41 250 45 441 

Nodrošināt dienas 

stacionāra veselības 
dienas stacionāros 

ārstēto pacientu skaits 
17 290 13 974 Plānotais dienas stacionāros ārstēto 

pacientu skaits un operāciju skaits netika 



aprūpes pakalpojumu 

pieejamību 
operāciju skaits 

13 820 12 605 

sasniegti, jo pacienti joprojām ļoti 

piesardzīgi izturas pret invazīviem 

pakalpojumiem, un bieži atceļ plānotus 

pakalpojumus. Papildu apgrūtinājums ir arī 

paaugstinātas epidemioloģiskās drošības 

prasības, kas mazina iespējamo pacientu 

skaitu, tajā skaitā arī tādēļ, ka, ir pagarināts 

kopējais pieņemšanas laiks.  

Īslaicīgas sociālās 

aprūpes pakalpojumu 

nodrošināšana Rīgas 

iedzīvotajiem 

Sniegt īslaicīgas sociālas 

aprūpes pakalpojumus 

slimnīcas 1., 2. nodaļā 

Klientu skaits, kuriem 

tika sniegti īslaicīgas 

sociālās aprūpes 

pakalpojumi 

1 400 1 308 

Īslaicīgas sociālas aprūpes pakalpojumu 

skaits netika sasniegt, jo kopējais gultu 

skaits sociālās nodaļās tika samazināts no 

140 uz 120, pārvietojot nodaļu citās telpas, 

kas bija nepieciešams, lai izveidotu  Covid-

19 stacionāro nodaļu.   

Augsti kvalificēts 

ārstniecības un 

aprūpes personāls 

Nepārtraukti attīstīt 

personāla kompetences 

Ārstniecības personālā 

skaits, kuriem ir 

nodrošināta iespēja 

piedalīties apmācībās 

350 1135 

Tiek uzrādīts nodarbināto kopējais 

apmācību apmeklējumu skaits, jo daudzi 

darbinieki ir apmeklējuši vairākas 

apmācības. Apmācības pacientu drošības 

jautājumos, komunikācija ar pacientiem, 

pacientu datu aizsardzība, kvalitātes 

vadības sistēmas, korupcijas un Interešu 

konflikta mācības 

Pētījumu skaits, kuros 

ir iesaistīts personāls 

5  12 
Slimnīcas ārsti aktīvi piedalās un 

iesaistās jaunu pētījumu veikšanā sadarbība 

ar vadošām Latvijas universitātēm 

Pacientu drošības 

uzlabošana un 

pacientu 

Samazināt kopējo 

sūdzību skaitu 
Kopējais sūdzību skaits 

95 89 
Sūdzību skaits ir mazāks, nekā tika 

plānots, no tām par pamatotām ir atzītas 39 

sūdzības. 



apmierinātības 

paaugstināšana 
Paaugstināt kopējā 

pacientu un klientu 

apmierinātības līmeņi 

Kopējais pacientu un 

klientu %  pēc aptaujas 

anketām, kuri novērtē 

slimnīcas pakalpojumus 

ka labu, ļoti labu un 

izcilu 

65% 94% 

Regulārās elektroniskas pacientu 

aptaujas  dod iespēju katru mēnesī mērīt 

apmierinātības līmeni, konsekventi parāda 

ļoti augstu pacientu apmierinātības līmeni 

Klīniskā rezultāta 

uzlabošana 

Standartizēto  

ārstēšanas protokolu 

ieviešana 

Standartizēto  

ārstēšanas protokolu 

ieviešana Slimnīcas 

klīnikās 

Protokoli ir 

ieviesti 

AITSK un 

DSTS  

Ir izstrādātas un 

ieviestas 

Rehabilitācijas 

klīnikas 

vadlīnijas 

(VAD-8/00) 

AITSK ir izstrādātas stardartprocedūras:  

 Jostas daļas kvadrātveida muskuļa 

blokāde (SPA-33/00) ;  

 Pleca nervu pinuma blokāde (SPA -

34/00);  

 Interskalenais brahiālā pleksusa bloks 

(SPA-38/00);  

 Aksilārais brahiālā pleksusa bloks 

(SPA-40/00);  

 Popliteālais bloks (SPA-42/00) 

 

DSTS izstrādātas stardartprocedūras:  

 Ādas slimību lokālā terapija (VAD-

11/00)  

Uzsākt veikt 

klīnisko rezultātu 

mērījumus 

Izstrādāt klīnisko 

rezultātu indikatorus un 

mērījumu sistēmu 

Uzsākt 

klīnisko 

rezultātu 

mērījumu 

AITSK  un 

DSTS 

Ārstniecības 

pakalpojumu 

rezultāti tika 

analizēti 2021. 

gada janvāri par 

Slimnīcu 

kopumā 

Analīzes rezultātā tika konstatēts, ka 

neviena mērījumos iekļauta indikatora nav 

konstatētas novirzes no plānotiem 

rādītājiem.  

Palielinās kopējais 

apgrozījums 

kopējais 

apgrozījums, mln.EUR 
20,5 22,8 

Apgrozījums pārsniedz plānoto 



Slimnīcas 

finansiālā rezultāta 

stabilizēšana 

Palielinās 

apgrozījuma 

rentabilitāte, % 

rentabilitāte, % 2,70% 3,20% 

Peļņas radītājs pārsniedz plānoto 

Pašu kapitāla 

īpatsvars nav mazāks 

par 50% 

pašu kapitāla 

īpatsvars, % 
80,0% 81,3% Pašu kapitāla īpatsvars pārsniedz 

plānoto 

 
 


