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SIA “Rīgas veselības centrs” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšana 2017. gadā 

 

Stratēģiskais 

mērķis 

Uzdevums/ 

aktivitāte mērķa 

sasniegšanai 

Sasniedzamā 

vērtība 

(kvantitatīvā/ 

kvalitatīvā) 

 

2017. gadā sasniedzamais  

 

2017. gada faktiskā izpilde 

 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

1. Infrastruktūras 

kvalitātes 

uzlabošana 

1.1. Ieviest jaunus 

pakalpojumus 

Ieviesti 4 jauni 

pakalpojumi filiālēs 

1. Paplašināts fizikālās un 

rehabilitācijas medicīnas 

pakalpojumu spektrs vismaz vienā 

filiālē.  

2. Ieviests kardioloģiskais 

pakalpojums vismaz vienā filiālē. 

3. Ieviesta kardioloģiskās 

rehabilitācijas programma vismaz 

vienā filiālē. 

4. Piedāvāta veselību veicinoša 

programma ģimenēm ar bērniem 

1.Paplašināts fizikālās un rehabilitācijas 

medicīnas pakalpojumu klāsts filiālēs 

“Ķengarags” un “Iļģuciems”. 

2. Attīstīti kardiologa pakalpojumi filiālēs 

“Iļģuciems” un “Imanta”. 

3. Ieviests pakalpojums “Virssvara kabinets 

bērniem iekļaujot ģimeņu izglītošanu”.  

4. Ieviesta programma „Vingrošanas nodarbības 

grūtniecēm”. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai.  

 1.2. Ieviest jaunas 

medicīniskās 

tehnoloģijas un 

medicīnisko 

aprīkojumu 

Ieviestas jaunas 

medicīniskās 

tehnoloģijas vismaz 

6 veselības aprūpes 

pakalpojumu veidos. 

Ieviestas jaunas medicīniskās 

tehnoloģijas vismaz sešos veselības 

aprūpes pakalpojumu veidos. 

1.Ieviests Holtera monitorēšanas (24 stundu 

asinsspiediena monitorēšana) pakalpojums 

filiālē “Iļģuciems”. 

2. Ieviests Holtera monitotēšanas pakalpojums 

(24 stundu sirds darbības monitorēšana) filiālēs 

“Iļģuciems” un “Imanta”. 

3. Nodrošināta jaunas tehnoloģijas ieviešana, 

sniedzot bērniem oftalmologa pakalpojumu, 

izmantojot bezkontakta spraugas lampu filiālē 

“Ķengarags”. 

4. Ieviesti doplerogrāfijas izmeklējumi filiālē 

“Iļģuciems”. 

5. Ieviests veloergometrijas pakalpojums filiālē 

“Iļģuciems”. 

6. Ieviests Slinga terapijas pakalpojums filiālē 

“Iļģuciems”. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 
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 1.3. Piesaistīt 

jaunus speciālistus 

 Piesaistīti vismaz 3 jauni speciālisti  Darbu RVC uzsākuši: 

3 audiologopēdi, 

1 ehokardiogrāfijas metodes speciālists, 

2 bērnu ķirurģi, 

3 dermatologi, venerologi, 

1 fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, 

6 fizioterapeiti, 

3 ginekologi, dzemdību speciālisti, 

5 Ģimenes ārsti (dežūrārsti), 

1 kardiologs (elektrokardiogrāfijas metodes 

speciālists), 

1 ķirurgs,  

1 masieris, 

1 oftalmologs, 

1 otolaringologs, 

1 pediatrs (dežūrārsts), 

1 podologs, 

1 radiologs diagnosts, 

3 urologi, 

1 uztura speciālists, 

3 zobu higiēnisti, 

1 bērnu alergologs,  

1 reimatologs  

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

 1.4. Attīstīt IT un 

sakaru 

pakalpojumus 

 Attīstītas komunikāciju sistēmas. Veikta filiāles “Ķengarags” sakaru tīkla 

rekonstrukcija. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   Nodrošinātas drukas iekārtas 

vismaz pusei ārstu darba vietu. 

 

Vismaz pusei māsu darba vietas 

aprīkotas ar datortehniku. 

1.Drukas iekārtu pieejamība nodrošināta visiem, 

kam darbā nepieciešams drukāt. 

2.Ar datortehniku nodrošināta vismaz puse 

māsu darba vietu. 

4.Ieviesta rindu regulēšanas sistēma filiālē 

‘Iļģuciems”. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   Attīstītas Zvanu centra 

komunikācijas sistēmas un to 

izmantošanas iespējas. 

1.Pilnveidots zvanu algoritms. 

2.Ieviesta iespēja saņemt atzvanu, optimizēta 

zvanu sadale pa zvanu operatoriem. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 
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   Visās filiālēs strādājošie speciālisti 

apmācīti strādāt ar informācijas 

sistēmu “Ārstu birojs”.  

Visās filiālēs strādājošie speciālisti apmācīti 

strādāt ar informācijas sistēmu “Ārstu birojs”. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   Rekonstruēts datu tīkls vismaz 

divās filiālēs.  

Veikta sakaru tīkla rekonstrukcija filiāles 

“Ķengarags” un “Iļģuciems”. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

2. Pakalpojumu 

kvalitātes 

uzlabošana 

2.1. Izveidot 

vienotu kvalitātes 

vadības sistēmu 

 1.Papildināt Kvalitātes vadības 

sistēmu ar Pamatdarbības procesu 

aprakstiem un Klientu sūdzību un 

ierosinājumu analīzes sistēmu. 

2. Izstrādāt iekšējo dokumentu 

izdošanas un aprites procesa 

aprakstu. 

1.Izstrādāta Klientu sūdzību un ierosinājumu 

analīzes sistēma.  

2. Izstrādāts pamatdarbības procesu aprakstu 

projekts.  

3. Pamatdarbības procesu efektīvai 

nodrošināšanai izstrādātas medicīniskās 

veidlapas iekšējai lietošanai.   

4. RVC iekšējā mājas lapā izveidota sadaļa 

“Veidlapu reģistrs”, kur ievietotas 

administratīvo un medicīnisko procesu 

nodrošināšanā lietoto veidlapu aktuālās versijas. 

5. Atbilstoši MK 2016.gada 20.decembra 

noteikumu Nr.862 “Grozījumi Ministru kabineta 

2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 

“Noteikumi par obligātajām prasībām 

ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”” 

prasībām, sagatavots pasākumu kompleksa 

projekts ar pasākumiem, kādi veicami 

ārstniecības iestādē, lai nodrošinātu pacientiem 

drošus un kvalitatīvus ārstniecības 

pakalpojumus. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   Veikti iekšējie kvalitātes auditi 

vismaz vienu reizi gadā trijās no 

filiālēm. 

Uzsākts darbs lai veiktu iekšējos kvalitātes 

auditus filiālēs “Ziepniekkalns”, “Imanta” un 

Iļģuciems” 2018.gadā.  

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   Veiktas iekšējās ārstnieciskās 

pārbaudes vismaz trijās ārstniecības 

jomās. 

Veiktas iekšējās medicīnisko un finanšu  

dokumentu pārbaudes ķirurģijas, neiroloģijas un 

rehabilitācijas jomās, kā arī  ģimenes ārstu - 

RVC darbinieku, ārstu praksēs.  

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 
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   Noorganizētas vismaz divas 

apmācības klientu un pacientu 

apkalpošanā iesaistītajiem 

darbiniekiem. 

Īstenotas 4 apmācības Zvanu centra 

darbiniekiem un klientu pacientu reģistratoriem 

par tēmu „Veselības aprūpes pakalpojumu 

pārdošanas specifika”. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

 2.2. Nodrošināt 

kvalificētus, 

profesionālus 

darbiniekus augstas 

uzņēmuma darbības 

efektivitātes 

sasniegšanai 

 Pilnveidota RVC amatu un 

darbinieku aizvietošanas sistēma 

Darbinieku aizvietošana tiek noteikta atbilstoši 

gada sākumā apstiprinātajiem atvaļinājumu 

grafikiem. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   Nodrošināta darbinieku ikgadējā 

novērtēšana un veikta 2016.gada 

novērtēšanas rezultātu analīze. 

Veikta darbinieku ikgadējā novērtēšana un 

novērtēšanas rezultātu analīze - 10% darbinieku 

darba izpilde pārsniedz prasības novērtēšanas 

periodā; 82 % darbinieku darba izpilde 

pārsniedz prasības atsevišķos darba izpildes 

kritērija aspektos; 8% darbinieku darba izpilde 

pilnībā atbilst prasībām novērtēšanas periodā. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   Noorganizētas vismaz divas 

apmācības klientu un pacientu 

apkalpošanā iesaistītajiem 

darbiniekiem 

Īstenotas 4 apmācības Zvanu centra 

darbiniekiem un klientu pacientu reģistratoriem.  

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   Ieviesta protēzistu veiktā darba 

elektroniskā uzskaite un kontrole. 

 Ieviesta elektroniska zobu protēzistu darba 

uzskaite un kontrole. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   Izveidota vienota pieeja, 

pilnveidojot esošo klientu sūdzību 

un ierosinājumu fiksēšanas sistēmu 

un sasaistot to ar būtiskāko procesu 

mērījumiem. Veikta klientu sūdzību 

un ierosinājumu analīze par 

2016.gadu. 

1.Rīgas domes Labklājības departamentam 

sniegta atskaite par deleģēšanas līgumā noteikto 

pienākumu izpildi, t.sk., par klientu 

ierosinājumu un sūdzību uzskaiti un analīzi.  

2.Katrs rakstiskās sūdzības gadījums tiek 

analizēts uzreiz pēc tā saņemšanas. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 
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   Izstrādāta iekšējā informācijas 

apmaiņas sistēma, lai savlaicīgi 

noskaidrotu iespējamo problēmu 

cēloņus, 

fiksētu informāciju par gadījumiem, 

kuru rezultātā radies vai varēja 

rasties ar veselības aprūpi saistīts 

kaitējums pacientam. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 

20.decembra noteikumu Nr.862 “Grozījumi 

Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra 

noteikumos Nr.60 “Noteikumi par obligātajām 

prasībām ārstniecības iestādēm un to 

struktūrvienībām” 1.1.apakšpunktam sagatavots 

projekts pasākumu kompleksam, kādi veicami, 

lai nodrošinātu pacientiem drošus un 

kvalitatīvus ārstniecības pakalpojumus. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

3. Droša un 

kvalitatīva 

pakalpojuma 

nodrošināšana 

3.1. Pielietot 

mūsdienīgas un 

drošas tehnoloģijas 

 1.Veikta regulāra radiācijas 

drošības uzraudzība, lai pacientiem 

nodrošinātu drošu radioloģijas 

izmeklējumu pakalpojuma 

pieejamību. 

2.Nodrošināta visu 1.un 2. grupas 

medicīniskās aparatūras pārbaude. 

1.Nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes 

darbiniekiem, kuri ir pakļauti jonizējošā 

starojuma ietekmei un uzraudzīti radioloģijas 

drošības un kvalitātes sertifikātu termiņi.  

2. Septiņi darbinieki, kuru darbs ir pakļauts 

jonizējošam starojumam, ir apmeklējuši kursus 

“Radiācijas drošība un kvalitāte medicīnā”. 

Iegūti sertifikāti. 

3. Veikta radiācijas drošības ierīču apsekošana 

filiālēs “Torņakalns, “Iļģuciems” un 

‘’Bolderāja”. 

4. Veikta visu RVC aparātu 1.un 2. grupas 

medicīniskās aparatūras pārbaude. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   Visās RVC struktūrvienībās 

nodrošināta medicīnisko 

tehnoloģiju uzraudzība atbilstoši 

izstrādātām instrukcijām, kurās 

veikti papildinājumi atbilstoši 

aktuālai normatīvo aktu redakcijai.  

Visās RVC struktūrvienībās nodrošināta 

medicīnisko tehnoloģiju uzraudzība atbilstoši 

izstrādātām instrukcijām, veikti grozījumi 

atbilstoši aktuālajiem tiesību aktiem, 

nodrošināta kontrole. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   1.Lai nodrošinātu vienotus 

pakalpojumu sniegšanas standartus 

RVC, izstrādāts kabineta 

aprīkojuma minimums vismaz 

vienai specialitātei.  

2. Izstrādātas vismaz divas Darba 

aizsardzības instrukcijas. 

1.Noteikts kabineta aprīkojuma standarts 

otorinolaringologa kabinetam. 

2. Darba aizsardzībā izstrādātie normatīvie 

dokumenti: 

2.1.Darba aizsardzības instrukcija ēku 

uzraugiem. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 
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3. Veikta Darbinieku atkārtotā 

darba aizsardzības instruktāža 

konkrētam darba veidam. 

  

     2.2. RVC amatu saraksts, kuriem nepieciešami 

individuālie preventīvie pasākumi.  

   2.3.Kvalitātes vadības process darba 

aizsardzībā: “Rīcība nelaimes gadījumā”. 

3.2017.gada novembrī veikta Darbinieku 

atkārtotā instruktāža konkrētam darba veidam 

visās struktūrvienībās. 

4. Atbildīgais par elektrosaimniecību ir saņēmis 

apliecinājumu, ka ir apmācīts Mācību centrā 

“BUTS” (elektrodrošības grupa “C”).  

5. Apliecinājums par kursu beigšanu “Prasības 

atbildīgajiem par elektroietaises ekspluatāciju 

un uzņēmumu vadītājiem”. 

 3.2. Uzlabot 

pacientiem/klientie

m pieejamību 

ārstniecības iestādē 

  Nodrošināta  pieejamība veselības aprūpes 

pakalpojumam personām ar funkcionāliem 

traucējumiem filiālē “Iļģuciems”. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   2016./ 2017. gadā, pārrunu ar ēku 

domājamo daļu īpašniekiem Kokles 

ielā 12 rezultātā, sakārtotas īpašuma 

tiesības (sadarbībā ar  Rīgas domes 

Īpašuma departamentu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Risinot filiāles “Torņakalns” vides pieejamības 

trūkumu novēršanas jautājumu, ir panākts 

izlīgums ar Veselības inspekciju, nosakot vides 

pieejamības trūkumu novēršanas termiņu – 

2018.gada 28.februāri.  

2. Ņemot vērā, ka RVC nolēma pārorientēt 

filiāles “Torņakalns” darbību uz ēku Nr.1 un Nr.2 

pirmajiem stāviem, atsakoties no ēkas Nr.3, zuda 

nepieciešamība sakārtot īpašuma tiesību 

jautājumu. 

3. Veiktas darbības lai sakārtotu īpašuma 

jautājumu, bet šī jautājuma sakārtošana bija 

neiespējama, jo viens no kopīpašniekiem 

ignorēja vairākus uzaicinājumus uz pārrunām, 

neizejot uz jebkādu kontaktu ar RVC.  

4. RVC rīcībā ir informācija, ka divi no 

kopīpašniekiem vēlas atsavināt savas īpašuma 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 
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domājamās daļas un Rīgas domei ir pirmpirkuma 

tiesības uz šīm daļām. 

   2017. gadā filiālē “Iļģuciems” ēkā 

Sēlpils ielā 15, veikti vienkāršotās 

atjaunošanas darbi, kas nodrošina 

visas prasības vides pieejamībai 

Filiālē “Iļģuciems” ēkā Sēlpils ielā 15, pabeigti 

vienkāršotās atjaunošanas darbi, kas nodrošina 

visas prasības vides pieejamībai, un 2017.gada 

22. maijā uzsākts darbs atjaunotajā ēkā. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   Pacientu pieraksts uz rehabilitācijas 

pakalpojumiem notiek pēc vienotas 

sistēmas (telefoniski vai rakstot uz 

e-pastu). 

Pacientu pieraksts uz rehabilitācijas 

pakalpojumiem notiek vienotā pierakstu 

sistēmā. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   1.Pilnveidota informācijas 

pieejamība par ārstniecības 

personas pieņemšanas 

nepieciešamību. 

2. Darba instrukcijas un informāciju 

par izmaiņām klientu un pacientu 

reģistratori saņem elektroniski. 

3. Klientu un pacientu 

reģistratoriem noorganizētas vismaz 

divas apmācības. 

4. Veikta klientu rakstisko un 

mutisko sūdzību analīze.   

5. Uzlabota komunikācija starp 

RVC struktūrvienībām. 

 

1.Pilnveidota informācijas pieejamība 

informācijas stendos un mājas lapā par 

ārstniecības personas pieņemšanām.  

2. Darba instrukcijas un informāciju par 

izmaiņām klientu un pacientu reģistratori saņem 

elektroniski. 

3. Klientu un pacientu reģistratoriem 

noorganizētas četras apmācības – par 

medicīnisko dokumentu noformēšanu, 

apkalpošanas kultūru, apdrošināšanas polisēm 

un konfliktsituāciju risināšanu. 

4. Veikta klientu rakstisko un mutisko sūdzību 

analīze.   

5. Uzlabota komunikācija starp RVC 

struktūrvienībām, organizējot iknedēļas 

struktūrvienību vadītāju operatīvās sanāksmes. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

4.Sakārtota darba 

vide darbiniekiem 

4.1. Nodrošināt 

drošu darba vidi 

 1.Atjaunotas ēku nolietotās 

komunikācijas (ūdens, kanalizācijas 

stāvvadi, lietus kanalizācija, 

noteces, elektrības sistēmas) savu 

finansiālo iespēju robežās un 

sadarbībā ar RD ĪP departamentu. 

2. novērsti Filiālē “Ķengarags” 

Valsts zemes dienesta Būvju 

kadastrālās uzmērīšanas daļas 

1.Filiālē “Ķengarags”: 1.1. 48 kabinetā izbūvēta 

jauna elektroinstalācija.;  

1.2.rekonstruēta zobārstniecības krēslu iekārtu 

ūdensapgāde, kanalizācija; elektroinstalācija. 

1.3.veikta baseina telpu apkures iekārtu 

nomaiņa; 

1.4. novērsti Valsts zemes dienesta Būvju 

kadastrālās uzmērīšanas daļas 28.10.2016 veiktā 

apsekojuma un tā rezultātā sastādītā atzinuma 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 
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28.10.2016 veiktā apsekojuma un tā 

rezultātā sastādītā atzinuma Nr.4-

2/2016/269-3429-E  pārkāpumi 

patvaļīgās būvniecības, kas notikusi 

SIA “Bērnu veselības centrs 

”Ķengarags” darbības laikā, sakarā. 

3.  filiālē  Ziepniekkalns uzlabota 

vides pieejamība jaunajiem 

vecākiem  

4. filiālē Iļģuciems atbrīvota ēka 

Buļļu ielā 7 un iekārtota ēka Sēlpils 

ielā 15 lai varētu nodrošināt 

pakalpojumu sniegšanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.4-2/2016/269-3429-E  patvaļīgās 

būvniecības, kas notikusi SIA “Bērnu veselības 

centrs ”Ķengarags” darbības laikā, pārkāpumi; 

1.5. izbūvēts zemējuma kontūrs, novērsta 

lietusūdeņu notece uz pamatiem, veikta to 

hidroizolācija; 

1.6. nomainītas bojātās telpu apgaismojuma 

armatūras; 

1.7. “Montesori” kabinetam veikts kosmētiskais 

remonts; 

1.8. baseina ģērbtuvē veikts kosmētiskais 

remonts, nomainīti radiatori; 

1.9. baseina telpā nomainīti radiatori; 

1.10. 48.kab un 46.kab. veikts kosmētiskais 

remonts, izbūvēta jauna elektroinstalācija; 

1.11. foajē telpa sagatavota elektroniskā tablo 

uzstādīšanai. 

 

2. Filiālē “Bolderāja” Kapteiņu ielā 7: 

2.1. salabotas lietus ūdeņu notekas, uzstādīti 

aizsargi pret vandālismu; 

2.2. nomainītas bojātās telpu apgaismojuma 

armatūras; 

2.3. nomainīts grīdas segums 3. stāva zālē. 

 

3. Filiālē “Torņakalns”:  

3.1.salabotas notekas; 

3.2. savu finansiālo iespēju robežās un 

sadarbībā ar RD ĪP departamentu uzsākta 

vienkāršota telpu atjaunošana Kokles ielā 12 un 

12 a. 

4. Filiālē Iļģuciems: 

4.1. atbrīvota ēka Buļļu ielā 7 un nodota RD ĪD 

lietošanā; 
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4.2. iekārtota ēka Sēlpils ielā 15, lai varētu 

nodrošināt pakalpojumu sniegšanu. 

5. Filiālē “Imanta”: 

5.1. izstrādāts projekts un uzsākts darbs, lai 228. 

kabinetā izbūvētu izlietni, ūdens pievadu un 

kanalizāciju. 

6. Filiālē “Ziepniekkalns” nomainītas bojātās 

telpu apgaismojuma armatūras. 

   Darba vietu un darba veidu risku 

vērtējums  

2017.gada jūlija un augusta mēnešos veikts 

darbavietu un darba veida risku novērtējums 

visās struktūrvienībās. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   Izstrādāts Darba vides iekšējās 

uzraudzības preventīvo pasākumu 

plāns  

Izstrādāts Darba vides iekšējās uzraudzības 

preventīvo pasākumu plāns periodam: 

2017.gada septembris-2018.gada septembris 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   Civilās aizsardzības plāns adresē 

Sēlpils ielā 15 apstiprināts VUGD. 

Civilās aizsardzības plāns adresē Sēlpils ielā 15 

apstiprināts VUGD 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

 4.2. Pielietot 

mūsdienīgas un 

darbiniekiem drošas 

tehnoloģijas 

 1.Nodrošināta nepārtraukta 

radiācijas drošības kontrole, t.sk.- 

tiek nodrošināta regulāra aparātu 

uzraudzība. 

2. Nodrošināta aparātu darbības 

drošības kontrole. 

1.Nodrošināta nepārtraukta radiācijas drošības 

kontrole, t.sk.- tiek nodrošināta regulāra aparātu 

uzraudzība. 

2. Nodrošināta iekārtu un aparātu darbības 

drošības kontrole visās filiālēs. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 
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   1.Veikta darbinieku darba 

aizsardzības instruktāža konkrētam 

darba veidam 

2. Izstrādātas vismaz divas darba 

aizsardzības instrukcijas.  

1.2017.gada novembrī veikta darbinieku 

atkārtotā instruktāža konkrētam darba veidam. 

 2. Darba aizsardzībā izstrādāti normatīvie 

dokumenti: 

 2.1.Darba aizsardzības instrukcija ēku 

uzraugiem; 

   2.2. RVC amatu saraksts, kuriem nepieciešami 

individuālie preventīvie pasākumi; 

2.3.Kvalitātes vadības process Darba 

aizsardzībā “Rīcība nelaimes gadījumā”. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   Saskaņā ar nepieciešamību 

atjaunoti, uzturēti Higiēniskā un 

pretepidēmiskā režīma plāni filiālēs 

1.Veikti regulāri pasākumi Higiēniskā un 

pretepidēmiskā režīma plāna aktualizēšanai un 

izpildei visās RVC filiālēs.  

2.Veikta regulāra higiēnas un pretepidēmiskā 

režīma ievērošanas kontrole. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   Ieviests uzkopšanas ārpakalpojums 

vismaz vienā filiālē. 

Ieviests uzkopšanas ārpakalpojums filiālē 

“Iļģuciems”. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

 4.3.Drošības 

pasākumu 

nodrošināšana 

telpās ārpus RVC 

darbības laika 

 Ieviesta tehniskā apsardze vismaz 

vienā filiālē. 

Ieviesta tehniskā apsardze filiālē “Iļģuciems”. Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

5. Darbinieku 

izglītības un 

informētības 

līmeņa 

paaugstināšana 

5.1. Regulāri 

paaugstināt 

darbinieku 

informētības līmeni 

un zināšanas 

veselības aprūpes 

jautājumos  

 Noorganizēti vismaz 3 izglītojoši 

pasākumi par aktuāliem veselības 

aprūpes jautājumiem Filiālēs. 

 

1.Veikta apmācība par pneimokoku vakcīnas 

indikācijām RVC ārstiem un medicīnas māsām. 

2.Notikusi Slimību profilakses un kontroles 

centra rīkota apmācība par difterijas 

vakcināciju. 

3. Sniegta Slimību un profilakses kontroles 

centra informācija par vakcināciju pret 

rotavīrusu infekciju. 

4. Piedaloties ārštata lektoriem, īstenotas 

apmācības par aktualitātēm uroloģijā, topisko 

kortikosteroīdu pielietošanas iespējām, 

pneimoniju diagnostiku un terapiju. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 
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 5.2. Nodrošināt 

RVC personāla 

kvalifikācijas 

uzturēšanu un 

pilnveidošanu  

 Noorganizēti vismaz trīs pasākumi 

speciālistiem kvalitatīvu 

pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšanai. 

1.Veikta ginekologu, dzemdību speciālistu 

apmācība intrauterīnas kontracepcijas 

ievadīšanā.  

2.Dalība Informatīvajā dienā Ģimenes ārstiem.  

3.Noorganizētas rehabilitācijas speciālistu 

profesionālās pilnveides sanāksmes. 

4. Veikta ginekologu, dzemdību speciālistu 

apmācība darbam ar SIEMENS jaunākās 

paaudzes premium klases ultraskaņas iekārtu 

ACUSON S1000. 

5. Nodrošināta pieeja Paula Stradiņā klīniskās 

universitātes slimnīcas Gastroenteroloģijas, 

hepatoloģijas un uztura terapijas konsultantu 

grupas informācijai par tēmu “Rudens 

aktualitātes iekaisīgu zarnu slimību ārstēšanā”. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

    

Tiek turpināta darbinieku apmācība 

par korupcijas riskiem. 

 

2017.gadā panākta vienošanās ar Korupcijas un 

noziedzības apkarošanas biroja amatpersonu par 

mācību organizēšanu 2018.gada 6.martā un 

4.aprīlī. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   Pilnveidota RVC darbinieku 

kvalifikācijas paaugstināšanas 

atbalsta sistēma. 

1. Apmācību vajadzību labākai izzināšanai un 

efektīvākai plānošanai tiek izmantota darbinieku 

darba izpildes vērtēšanas rezultāti.  

2. Personāla nodaļa reizi mēnesī informē 

darbiniekus par pieejamām apmācībām. 

3. RVC darbinieki regulāri apmeklē LTRK, 

VID un asociāciju organizētās apmācības: 

3.1. 27 darbinieki ir apmeklējuši LTRK 

organizētās apmācības. 

3.2. grāmatveži piedalījušies seminārā par 

nodokļu sistēmas izmaiņām valstī. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

 5.3. Nodrošināt 

darba izpildes 

nepārtrauktību un 

novērst problēmas, 

 Pilnveidota RVC amatu un 

darbinieku aizvietošanas sistēma. 

 

1.Darbinieku aizvietošana tiek noteikta 

atbilstoši apstiprinātajiem atvaļinājumu 

grafikiem. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 
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ko rada personāla 

mainība 

2.Veikti pasākumi, lai savstarpējās 

komunikācijas rezultātā  nodrošinātu filiālēs 

trūkstošo darbinieku aizvietošanu ar citas 

filiāles darbinieku. 

6. Pilnveidota 

personāla 

motivācijas 

sistēma  

6.1. Veidot 

motivējošu RVC 

personāla attīstības 

programmu 

 1.Nodrošināta darbinieku ikgadējā 

novērtēšana un veikta novērtēšanas 

rezultātu analīze  

2. Struktūrvienību vadītāji ir 

apmācīti par ikgadējās darbinieku 

vērtēšanas procesu 

3. Pilnveidota pēctecības sistēma 

darbinieku maiņas gadījumā 

1.Nodrošināta darbinieku ikgadējā novērtēšana 

un veikta novērtēšanas rezultātu analīze.  

2. Struktūrvienību vadītāji ir apmācīti par 

ikgadējās darbinieku vērtēšanas procesu. 

3. Darbinieku maiņas gadījumā tiek nodrošināta 

lietu nodošana un pieņemšana, sastādot 

pieņemšanas - nodošanas aktus.  

4. Pārskatīts pienākumu sadalījums filiālēs 

kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   Nodrošināta RVC struktūras 

pilnveidošana/optimizēšana, t.sk., 

novērsta amatu funkciju iespējamā 

dublēšanās, veikta darbinieku amata 

funkciju sakārtošana, lai efektīvi 

savstarpēji sadarbojoties sasniegtu 

RVC mērķus. 

1.Veikta Saimniecības nodaļas struktūras 

optimizācija, tādējādi novēršot funkciju un 

amata pienākumu dublēšanos. 

2.Uzsākta veselības aprūpes pakalpojumu jomas 

administratīvā atbalsta funkciju un amatu 

optimizācija. 

3. Kvalitatīva RVC pakalpojuma nodrošināšanai 

un, lai novērstu amatu funkciju dublēšanos, 

pārskatīts un sakārtots veselības aprūpes 

vadītāja, filiāles vadītāja, virsmāsas, vecākās 

virsmāsas amatu pienākumu sadalījums. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   Pārskatīts un izveidots ekonomiski 

pamatots atalgojuma modelis 

vismaz vienā jomā 

Ieviesta attālināta radioloģisko izmeklējumu 

aprakstīšanas sistēma 

 

   1.Apbalvošanai izvirzīti vairāku 

jomu speciālisti. 

2.Tiek uzturēts apbalvoto 

darbinieku reģistrs. 

Izveidots un uzturēts nominēto darbinieku 

reģistrs: 

1.RVC iekšējo nomināciju kategorijās (nominēti 

27 darbinieki); 

2. RD Labklājības departamenta „Gada balvas” 

nomināciju kategorijās (nominēti 7 darbinieki).  

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 
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   Uzlabots RVC darbinieku 

informēšanas process  

 

1.Ārstniecības personas regulāri tiek informētas 

par kvalifikācijas paaugstināšanas izglītības 

pasākumiem. 

2. RVC iekšējā mājas lapā izveidota sadaļa 

KVS, kurā darbiniekiem ir pieejamas aktuālās ar 

darbu saistītās veidlapas.  

3. Regulāri notiek iknedēļas plānošanas 

sapulces struktūrvienību vadītājiem. 

4. Reizi nedēļā filiāļu vadītājiem notiek 

informatīvas sapulces. 

5. Iekšējā mājas lapā ir pieejami iekšējie 

dokumenti – instrukcijas, kārtības un rīkojumi 

u.c. 

6. Regulāri tiek ievietota informācija 

darbiniekiem par aktualitātēm RVC (piem., 

informācija par darbinieku aptaujas rezultātiem, 

iekšējiem konkursiem, pasākumiem utt.). 

 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   Noorganizēta darbinieku 

piedalīšanās Medicīnas darbinieku 

Sporta spēlēs 2017. Latvijas 

veselības aprūpes darbinieku 

Veselības dienu ietvaros. 

 

2017.gada Latvijas veselības aprūpes 

darbinieku Veselības dienas pasākumu 

apmeklēja 60 RVC dalībnieki.  

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   Nodrošināta darbinieku ieteikumu 

no darbinieku novērtēšanas 

anketām apkopošana un 

reģistrēšana RVS “HORIZON”. 

Veikta darbinieku novērtēšanas anketu analīze 

un tajās izteiktie ieteikumi ir apkopoti un 

reģistrēti programmā RVS “HORIZON”. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

7. Nodrošināta 

darba tiesisko 

attiecību vadība  

7.1. Optimizēt 

iekšējo personāla 

dokumentu plūsmu 

un procesus 

 Uzturēta un papildināta informācija 

par darbiniekiem RVS 

“HORIZON” . 

Uzturēta un papildināta informācija par 

darbiniekiem programmā RVS “HORIZON” . 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

8. RVC pacients ir 

apmierināts ar 

8.1. Noorganizēt 

pakalpojuma 

saņemšanas kārtību, 

 Uzturēta un nepieciešamības 

gadījumā uzlabota e-pierakstu 

sistēma. 

1.Nodrošināta pacientu pierakstīšanās e-vidē. Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 
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piedāvāto 

pakalpojumu  

kas ir atbilstoša 

klienta vēlmēm 

2. Sagatavota standarta atbilžu forma, kas 

izmantojama, atbildot uz e-pieraksta 

pieteikumiem. 

3. 12 stundu laikā klientam tiek sniegtas atbildes 

uz elektroniskajām vēstulēm, kas iesūtītas, 

izmantojot mājas lapas piedāvāto iespēju 

„Sazinies ar mums”. 

4.  Atbildes FB lapā tiek sniegtas maksimāli 1 – 

2 stundu laikā.   

   1.Lai uzlabotu klientu apkalpošanas 

kvalitāti, katrā reģistratūrā ir 

pieejama “Sūdzību un ierosinājumu 

grāmata”, kā arī klientiem RVC 

mājas lapā ir iespēja aizpildīt 

novērtēšanas anketu. 

2. Ir veikta klientu iesniegto 

rakstisko un mutisko sūdzību 

analīze un, pēc veiktiem 

secinājumiem, novērstas problēmas, 

kuras izraisīja klientu 

neapmierinātību. 

 

1. Katrā reģistratūrā ir pieejama “Sūdzību un 

ierosinājumu grāmata”, kā arī klientiem RVC 

mājas lapā ir iespēja aizpildīt novērtēšanas 

anketu 

2. Fiksēts sūdzību, pateicību un ierosinājumu 

skaits  

- 3 sūdzības, 1 ierosinājums; 

filiālē “Bolderāja” – 2 ierosinājumi/pateicības;  

filiālē “Ziepniekkalns” – 2 sūdzības, 10 

pateicības;  

filiālē “Ķengarags” – 4 sūdzības 

3 ierosinājumi; 

filiālē “Iļģuciems” – 8sūdzības  

2 ierosinājumi 

filiālē “Torņakalns”- 1 sūdzība.  

45 sūdzības ir reģistrējusi Klientu apkalpošanas 

vadītāja;  RVC mājas lapā ir izteiktas 11 

sūdzības. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   Uzlabota teritoriju infrastruktūra 

vismaz vienā filiālē 

Uzlabota teritorijas infrastruktūra filiālē 

“Iļģuciems” un “Ķengarags”. 

 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

 8.2. Modernizēt un 

uzturēt pacientu 

uzgaidāmās telpas 

 Vismaz vienā filiālē izveidots bērnu 

rotaļu stūrītis.  

Uzsākta cenu aptauja. Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 
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   Uzlabot pacientu uzgaidāmo telpu 

kvalitāti. 

Papildināt ārstu darba laika stendus 

un pacientu informācijas stendus. 

1. Filiāļu uzgaidāmajās telpās izveidots vienots 

pacientu informācijas lapu standarts.  

2. Pēc vienota parauga sagatavoti informācijas 

materiāli, kam jāatrodas veselības aprūpes 

iestādes informatīvajos stendos saskaņā ar 

atbilstošajiem MK noteikumiem.  

3. Papildināti un uzlaboti ārstu darba laiku 

stendi filiālēs “Iļģuciems” un “Bolderāja”. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

9.Realizēta 

vienota 

Sabiedrības 

mārketinga un 

publicitātes 

politika  

9.1. Sniegt regulāru 

informāciju par 

RVC attīstību un 

nodrošināt tās 

publicitāti, strādājot 

konkurences 

apstākļos 

 Sagatavots un apstiprināts 

Mārketinga un publicitātes gada 

plāns.  

Sagatavots un apstiprināts Mārketinga un 

publicitātes 2017.gada plāns, regulāri 

nodrošināts tā īstenojums, sekmējot RVC 

pakalpojumu un aktualitāšu publicitāti. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   1.Izveidots interaktīvs buklets par 

visiem RVC rehabilitācijas un 

fizikālās medicīnas 

pakalpojumiem/programmām.  

2.Izstrādātas nosūtījuma veidlapas 

uz konkrētu pakalpojumu, lai RVC 

speciālistiem un ĢĀ būtu ērtāk 

nosūtīt pacientus uz rehabilitācijas 

un fizikālās medicīnas 

pakalpojumiem 

Izveidotas 8 informācijas lapas par 

rehabilitācijas pakalpojumiem:  

1. „RVC rehabilitācijas pakalpojumi”; 

2. „Bērnu attīstības skrīnings – Albertas 

programma”; 

3. Bērnu attīstības skrīnings – Minhenes 

programma”;  

4. „Vingrošanas grūtniecēm”;  

5. “Vingrošana jaunajām māmiņām ar mazuli”; 

 6. „Zīdaiņa peldētapmācība”; 

7. ”Montesori programma”.  

8. Izveidoti informatīvie materiāli (t.sk., plakāti 

un baneri) programmu „Virssvara kabinets, 

iekļaujot ģimeņu izglītošanu” un „Vingrošanas 

nodarbības grūtniecēm” popularizēšanai. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   1.Izvērtētas tehnisko 

funkcionalitāšu uzlabojuma 

iespējas.  

1.RVC mājas lapā izveidota speciālistu 

meklēšanas iespēja pēc 2 parametriem – 

vārda/uzvārda un specialitātes. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 
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2.Izveidota īpaša sadaļa lietotāju 

informētības veicināšanai par 

rehabilitācijas pakalpojumiem. 

2.Izveidota sadaļa par projektiem un 

programmām. 

3.Modernizēts un pārveidots mājas lapas 

vizuālais izskats, padarīta lietotājam ērtāka tās 

navigācija. 

   RVC pakalpojumiem un 

piedāvājumiem izmantotas FB 

piedāvātās reklāmas iespējas 

Īstenota regulāra pakalpojumu reklāma (t.sk. 

maksas) FB, atbilstoši reklamētajiem 

pakalpojumiem, izveidoti speciāli reklāmas 

maketi.  

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   1.Palielināts RVC speciālistu skaits, 

kas ir  piedalījušies ar pašu 

sagatavotiem materiāliem 

publikācijās raidījumos plašsaziņas 

līdzekļos .  

2. Rasta iespēja atteikties no 

maksas publikāciju pirkšanas 

sadarbībā ar mediju aģentūru 

1. TV raidījumā „Dzīvīte”, portālos riga.lv, 

‘Delfi’ atspoguļoti RVC speciālistu (bērnu 

ķirurga, galvenā speciālista rehabilitācijas 

jautājumos, ģimenes ārstu, uztura speciālista, 

zobu higiēnista viedokļi viņu kompetences 

ietvaros. 

2.Sadarbība ar portāliem ‘Delfi”, 

‘mammamuntetiem.lv’ , raidījumu „Dzīvīte” 

nodrošināta neizmantojot mediju aģentūras 

pakalpojumus, bet gan slēdzot tiešos līgumus. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

10. Veikts 

ieguldījums 

sabiedrības 

veselības 

veicināšanā 

10.1. Piedalīties 

publiskajos 

pasākumos, kas tiek 

organizēti aprūpes 

teritoriju 

iedzīvotājiem, 

popularizējot 

sabiedrības 

veselības 

jautājumus 

 Turpināta sadarbība ar RD 

Labklājības departamentu un 

piesaistītajām pusēm iedzīvotāju 

veselības veicināšanas projektos un 

organizētajos pasākumos. 

Nodrošināta dalība: 

1.„Pārdaugavas svētkos” (20.05.2017); 

2. „Veselības dienā” (16.09.2017); 

3. pasākumos „Gaidību ceturtdiena” lielveikalā 

„Domina”; 

4. Latvijas Sarkanā Krusta sagatavotajā 

veselības gadagrāmatā ievietota informācija par 

RVC īstenoto projektu „Virssvara kabinets 

bērniem, iekļaujot ģimeņu izglītošanu”. 

5. Nodrošināta regulāra informācija portāla 

riga.lv sadaļā „Veselība”. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

 10.2. Organizēt 

akcijas un 

informatīvus 

pasākumus RVC 

klientiem par 

 Turpināta sadarbība ar RD 

Labklājības departamentu dažādos 

iedzīvotāju veselības pratību 

veicinošos pasākumos.  

Īstenota sadarbība iedzīvotāju izglītojošajos 

pakalpojumos „Virssvara kabinets ģimenēm ar 

bērniem” un „Grūtnieču vingrošana” RD 

Labklājības departamenta realizētā projekta 

“Mēs par veselīgu Rīgu!” ietvaros. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 
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slimību profilaksi 

un veselības 

veicināšanu 

2.Racionāli izmantotas telpas 

pasākumu norisei un filiāļu 

darbinieku zināmības veicināšanai. 

11. Stabila un 

efektīva finanšu 

pārvaldība 

11.1. Finanšu 

līdzekļus izmantot 

efektīvi 

    

   Katru mēnesi un reizi ceturksnī 

veikta RVC darbības galveno 

finanšu rādītāju analīze 

Reizi mēnesī veikta naudas plūsmas un faktisko 

ieņēmumu un izdevumu rādītāju analīze 

sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

 11.2. Veidot 

finanšu gada 

budžetu atbilstoši 

valsts pasūtījumam 

un citiem 

ieņēmumiem 

 Budžeta izpildes kontrole Ik mēnesi veikta budžeta izpildes kontrole, 

noviržu apzināšana un analīze sadalījumā pa 

filiālēm un ieņēmumu un izdevumu pozīcijām 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   Vismaz reizi ceturksnī uzraudzīta 

izdevumu atbilstība ieņēmumiem 

1.Ievēroti kreditoru rēķinu maksājuma termiņi. 

2. Pilnveidota un uzlabota debitoru parādu 

piedziņa, nosūtot atgādinājuma vēstules. 

3. Tiesā  iesniegts prasības pieteikums viena 

debitora parāda piedziņai. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

   Organizētas pārbaudes atsevišķu 

jomu maksas pakalpojumu 

ieņēmumu atbilstībai veselības 

aprūpes dokumentācijai 

1.Notiek regulāra (ikdienas) datu salīdzināšana 

informācijas sistēmā “Ārsta birojs” ar EKA 

reģistrēto informāciju, bezskaidras naudas 

ieņēmumu apjoma kontrole bankas kontos 

atbilstoši EKA reģistrētajiem bezskaidras 

naudas norēķiniem. 2.Reizi nedēļā tiek veikta 

inkasēto naudas līdzekļu apjoma salīdzināšana 

ar skaidras naudas ieņēmumiem katrā filiālē. 

3. Kopā ar revidentu salīdzināti dati par 

pacientu pierakstu pie ārstiem informācijas 

sistēmā “Ārsta birojs”  ar veiktajiem 

maksājumiem un / vai reģistrētajiem 

ambulatorajiem taloniem, kā arī pārbaudīti 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 
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ieraksti ambulatorā pacienta medicīniskajās 

kartēs. 

12. Ilgtermiņa 

ieguldījumu 

plānošana 

12.1. Ieguldīt 

finanšu līdzekļus 

tikai pamatotu un 

finanšu efektīvu 

pasākumu 

realizēšanai 

 Veikta nepieciešamo investīciju 

apzināšana katrā filiālē un RVC 

kopumā un izveidots nākamā gada 

investīciju plāns 

1.Veikta nepieciešamo investīciju apzināšana 

filiālei “Iļģuciems” un RVC kopumā. 

2.Sagatavots 2017. gada investīciju plāns. 

3.Veiktas iepirkumu procedūras investīciju 

plāna izpildei.  

4.Mainīta ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites 

metodika, sākotnējā vērtībā ietverot ilgtermiņa 

ieguldījuma vērtību bez PVN, kā arī ar 

neapliekamo ieņēmumu nodrošināšanu saistītās 

iepriekšējā kalendārajā gadā aprēķinātās PVN 

proporcijas summu. 

5.Izstrādāts 2018.gada investīciju plāna projekts  

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

 12.2. Piesaistīt 

finanses dažādu 

projektu ietvaros 

ilglaicīgu mērķu 

sasniegšanai 

 Uzsākta projekta realizācija RVC 

filiālēs sadarbībā ar Rehabilitācijas 

nodaļas speciālistiem 

Noslēgti līgumi ar Rīgas Domi par ESF projekta 

“Mēs par veselīgu Rīgu” ietvaros realizētajiem 

projektiem “Virssvara kabinets bērniem, 

iekļaujot ģimeņu izglītošanu” un “Vingrošanas 

nodarbības grūtniecēm”. Pakalpojums tiek 

sniegts: 

1.projekta “Virssvara kabinets bērniem, 

iekļaujot ģimeņu izglītošanu” ietvaros filiālēs 

“Iļģuciems” un “Ķengarags”; 

2. projekta “Vingrošanas nodarbības 

grūtniecēm” ietvaros filiālēs “Iļģuciems”, 

“Imanta”, “Ķengarags” un “Ziepniekkalns”. 

Rādītāji sasniegti atbilstoši 

izvirzītajai sasniedzamajai 

vērtībai 

 

 

1. SIA “Rīgas veselības centrs” 2017. gada ieņēmumu un izdevumu prognoze un izpilde 

Rādītāji 

2017. gada 

apstiprinātais 

budžets, EUR 

2017. gada 

apstiprinātais 

budžeta plāns ar 

grozījumiem, EUR 

2017. gada 

budžeta izpilde, 

EUR 

Komentāri, paskaidrojumi 
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1 2 3 4 5 

Neto apgrozījums 6 482 681 6 211 191 6 208 653 
Neto apgrozījums praktiski sasniedz plānoto 

apjomu ( 99,96%) un ļoti nebūtiski (0,04%) 

atpaliek no plānotā neto apgrozījuma. 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 6 134 089 6 013 752 5 820 530 
Izmaksas ir bijušas par 3,21% mazākas nekā 

plānots. 

Bruto peļņa vai zaudējumi 348 592 197 439 388 123 
Bruto peļņas līmenis būtiski pārsniedz 

plānoto ( + 96,6%). 

Pārdošanas izmaksas - - 29 167 

Saskaņā ar revidentu ieteikumiem 2017. 

gada pārskatā tika izveidots atsevišķs 

izmaksu postenis “Pārdošanas izmaksas”- 

pakalpojumu pārdošanas veicināšanas jeb 

pakalpojumu apjoma palielināšanas 

izmaksas. Tajā iekļautas summas par 

reklāmu, intervijām un pārraidēm televīzijas 

un radio pārraidēs, sabiedrisko un 

mārketinga pakalpojumu ārpakalpojumu 

summa. 

Administrācijas izmaksas 402 008 402 008 406 110 
Administrācijas faktiskās izmaksas par 

1,02% pārsniegušas plānotās izmaksas. 

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības 

ieņēmumi 
481 259 477 984 488 524 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 

bijuši par 2,21% mazāki, nekā plānots, 

atbilstoši objektīvai nepieciešamībai. 

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības 

izmaksas 
480 485 469 380 505 217 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas ir 

bijušas par 7,6% lielākas, nekā plānots, jo 

izmaksās iekļauti debitoru parādi, kuri 

saskaņā ar revidentu ieteikumiem uzskatāmi 

par šaubīgiem. Pret vienu šaubīgo debitoru ir 

uzsākta tiesvedība par parādu piedziņu. 

Pārējie tiek izvērtēti un pēc salīdzināšanas 

aktu saņemšanas tie tiek pakāpeniski 

nomaksāti. 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas - - - - 
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Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem -52 642 -195 965 -63 847 

Kopumā zaudējumi ir bijuši par 67,5% 

mazāki, nekā apstiprinātajā budžetā, jo 

saskaņā ar revidentu ieteikumiem ar 2017. 

gada 01. janvāri ir mainīti un 2017. gada 

pārskatā atspoguļoti ilgtermiņa ieguldījumu 

uzskaites vērtības noteikšanas principi, to 

vērtībā iekļaujot pievienotās vērtības 

nodokļa neatskaitāmā priekšnodokļa summu. 

Nekustamā īpašuma nodoklis 453 453 -  

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi   -53 095 -196 418 -63 847 

Kopumā zaudējumi ir bijuši par 67,5% 

mazāki, nekā apstiprinātajā budžetā, jo 

saskaņā ar revidentu ieteikumiem ar 2017. 

gada 01. janvāri ir mainīti un 2017. gada 

pārskatā atspoguļoti ilgtermiņa ieguldījumu 

uzskaites vērtības noteikšanas principi, to 

vērtībā iekļaujot pievienotās vērtības 

nodokļa neatskaitāmā priekšnodokļa summu. 

 

 

2. SIA “Rīgas veselības centrs” 2017. gada investīciju prognoze un izpilde 

Nr.p.k. Rādītāji 

2017. gada 

apstiprinātais 

budžets, EUR 

2017. gada 

budžets ar 

grozījumiem, 

EUR 

 

 

Izpilde 

 

 

Komentāri, paskaidrojumi 

  

1 2 3 4 5 6 

1. 
Medicīniskās iekārtas un 

aprīkojums 
580 366 584 462 

583 429 Investīcijas veiktas plānotajā apjomā 

1.1. Medicīniskās iekārtas  416 731 411 236 411 237 Investīcijas veiktas plānotajā apjomā 

1.2. Medicīniskais aprīkojums 163 635 173 226 172 191 Investīcijas veiktas plānotajā apjomā 
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2. Saimnieciskais aprīkojums 189 023 159 902 

144 477 Investīcijas veiktas atbilstoši iepirkumu 

cenām, plānotajā apjomā, atsevišķas 

pozīcijas, kuras ir uzsāktas, bet nav 

pabeigtas pārskata periodā, tiks pabeigtas 

2018. gadā 

2.1. 

Saimnieciskās un biroja iekārtas, 

pamatlīdzekļi un aparatūra 
76 890 76 999 

61 238 Investīcijas veiktas atbilstoši iepirkumu 

cenām, plānotajā apjomā, atsevišķas 

pozīcijas, kuras ir uzsāktas, bet nav 

pabeigtas pārskata periodā, tiks pabeigtas 

2018. gadā 

2.2. Mēbeles un aprīkojums 112 133 82 903 83 239 Investīcijas veiktas plānotajā apjomā 

3. 

Telpu un iekārtu remonti 61 900 84 088 

56 580 Investīcijas veiktas atbilstoši iepirkumu 

cenām, plānotajā apjomā, atsevišķas 

pozīcijas, kuras ir uzsāktas, bet nav 

pabeigtas pārskata periodā, tiks pabeigtas 

2018. gadā 

Pavisam kopā 831 289 828 452 

 

784 485 

Investīcijas veiktas atbilstoši iepirkumu 

cenām, plānotajā apjomā, atsevišķas 

pozīcijas, kuras ir uzsāktas, bet nav 

pabeigtas pārskata periodā, tiks pabeigtas 

2018. gadā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


