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SIA “Rīgas veselības centrs” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšana 2016. gadā 

Stratēģiskais 

mērķis 

Uzdevums/ 

aktivitāte 

mērķa 

sasniegšanai 
 

Sasniedzamā 

vērtība 

(kvalitatīvā/ 

kvantitatīvā) 

 

2016. gadā sasniedzamais 

rezultāts 

 

 

2016. gada faktiskā izpilde 

 

 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

1. 

Infrastruktūras 

kvalitātes 

uzlabošana 

1.1. Ieviest 

jaunus 

pakalpojumus 

Ieviesti vismaz 

5 jauni 

pakalpojumi 

filiālēs 

1. Ieviesti rentgenoloģiskie 

izmeklējumi vienā filiālē. 

2.Ieviests viens jauns 

pakalpojums filiālē 

1. Rentgenoloģiskie pakalpojumi filiālē ‘’Imanta’’.  

2.Kardiologa pakalpojumi filiālē ‘’Imanta’’. 

3.Uztura speciālista pakalpojumi. 

4. Komplekso veselības pārbaužu programmu 

ieviešana:  

4.1. bērnu rehabilitācijas programmu ieviešana - 

zīdaiņu motorās attīstības un bērnu psihomotorās 

attīstības skrīnings;  

4.2. ginekoloģiskā sieviešu pārbaudes programmas 

ieviešana. 

5. Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas pakalpojumu 

spektra paplašināšana filiālē ‘’Bolderāja’’. 

6. Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas pakalpojumu 

spektra paplašināšana filiālē ‘’Torņakalns’’ 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

 1.2. Ieviest 

jaunas 

medicīniskās 

tehnoloģijas 

un 

medicīnisko 

aprīkojumu 

Ieviestas jaunas 

vai atjaunotas 

vismaz 5 

mūsdienu 

prasībām 

atbilstošas 

tehnoloģijas 

filiālēs un 

iepirkts 

Ieviestas jaunas 

medicīniskās tehnoloģijas 

vismaz 1 specialitātē un 

iepirkts aprīkojums 

ginekologa, oftalmologa, 

rehabilitācijas kabinetiem 

Iepirkts aprīkojums:  

1.rentgenogrāfijas aparāts filiālē ‘’Imanta’’; 

2. filiālē “Ziepniekkalns” noslēgts līgums par 

ultrasonogrāfijas iekārtas nomu, kas tiek izmantots 

ginekoloģijas kabinetā; 

3. fetālie dopleri ginekologu kabinetiem filiālēs 

“Bolderāja”, ’’Ziepniekkalns”; 

4. rehabilitācijas aprīkojums visās filiālēs; 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 
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medicīniskais 

aprīkojums 

atbilstoši 

izvērtētām 

nepieciešamībā

m 

5. medicīniskie svari filiālēs “Bolderāja”, “Imanta”, 

“Iļģuciems”, “Ziepniekkalns”;  

6. instrumentu pakošanas iekārtas filiālēs 

“Iļģuciems” un “Imanta”; 

7. ultrasonogrāfijas zondes filiālē “Bolderāja”; 

8. ultraskaņas ierīce filiālē “Bolderāja”; 

9.kardiotohogrāfs filiālē “Iļģuciems”; 

10.zobārstniecības aprīkojums filiālē 

“Ziepniekkalns”. 

 1.3. Piesaistīt 

jaunus 

speciālistus 

Notikusi jaunu 

speciālistu 

piesaiste vismaz 

3 specialitātēs 

Piesaistīti vismaz 3 jauni 

speciālisti 

1. Divi Arodveselības un arodslimību ārsti; 

2. trīs fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsti; 

3.  Audiologopēds; 

4. Bērnu ķirurgs; 

5. trīs ķirurģi; 

6. divi masieri; 

7. divi dermatologi, venerologi; 

8. ehokardiogrāfijas speciālists; 

9. endokrinologs; 

10. astoņi fizioterapeiti; 

11.gastroenterologs; 

12. trīs ginekologi, dzemdību speciālisti; 

13. seši ģimenes ārsti (dežūrārsti); 

14. kardiologs; 

15. neirologs; 

16. oftalmologs; 

17. divi podologi; 

18. psihiatrs; 

19. divi psihiatri, narkologi; 

Rādītāji 

pārsniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 
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20. četri radiologi, diagnosti (virspusēji novietoto 

vēdera dobuma orgānu un asinsvadu 

ultrasonogrāfijas metodes speciālisti); 

21. traumatologs, ortopēds; 

22. divi urologi; 

23.uztura speciālists; 

24. trīs zobu higiēnisti. 

    Noslēgta vienošanās ar RSU par trīs prakses vietu 

nodrošināšanu   RSU profesionālo studiju 

programmu 3. un 4. kursa studentiem “Fizioterapija”, 

“Audiologopēdija”, “Uzturs”. Kopumā RVC 

nodrošinātas 346 studentu prakses dienas.  

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

 1.4. Attīstīt 

IT un sakaru 

pakalpojumus 

Ieviesta visās 

filiālēs vienota 

sakaru sistēma  

 Ieviesta vienota sakaru sistēma un atjaunota 

infrastruktūra 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

  Nodrošināts IT 

veiksmīgai 

darbībai 

nepieciešamais 

inventārs 

 Aprīkotas 57 jaunas darba vietas. Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

  Ieviests Zvanu 

centrs 

 Ieviests 08.2015. Ieviests 2015. 

gada augustā. 
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  Ieviesta IT 

sistēma “Ārstu 

birojs”  

Pabeigts darbs pie 

speciālistu apmācības ĀB 

lietošanā, t.sk. elektroniska 

talonu ievade ĀB. 

Ieviesta Ārstu Biroja integrācija ar radioloģiskajām 

iekārtām un izmeklējumiem. 

Četrās filiālēs pabeigta ārstniecības personu 

apmācība AB lietošanā. 

 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

  Datu pārraides 

tīkla 

rekonstrukcija 

   

2. 

Pakalpojumu 

kvalitātes 

uzlabošana 

2.1. Izveidot 

vienotu 

kvalitātes 

vadības 

sistēmu 

Izveidota un 

uzturēta 

kvalitātes 

vadības sistēma 

Vienotas kvalitātes vadības 

sistēmas uzturēšana, 

pilnveidošana.  

 

1.Kvalitātes vadības sistēmas ietvaros izstrādāti un 

publicēti RVC personāla vadības procesi: 

1.1.personāla atlase; 

1.2.darbinieku pieņemšana darbā; 

1.3.nesertificētas ārstniecības; personas darba 

pārraudzība; 

1.4.darbinieku darba izpildes novērtēšana; 

1.5.atvaļinājuma piešķiršana; 

1.6.darba tiesisko attiecību izbeigšana ar 

darbinieku; 

1.7.darba tiesisko attiecību izbeigšana ar 

ārstniecības personu. 

2. Pilnveidotas 4 veidlapas, izstrādātas 7 jaunas 

veidlapas un darbiniekiem nodrošināta ērta 

piekļuve tām. 

3. Sagatavoti un darbiniekiem novadīti 2 semināri 

par kvalitātes vadības sistēmu, tās principiem un 

procesu izpildījumu. 

4. Sniegtas konsultācijas speciālistiem 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 
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   Iekšējo kvalitātes auditu 

veikšana  

  

   Iekšējo auditu veikšana Veikti iekšējie ārstniecības auditi: 

1.zobārstniecībā,  

2.oftalmoloģijā (15 ārsti);  

3.rehabilitācijas jomā (9 speciālisti); 

4.ginekoloģijā un dzemdniecībā (4 ārsti). 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

  Nodrošināta 

vienota klientu 

apkalpošanas 

sistēma visās 

filiālēs 

 1.Optimizēta klientu un pacientu apkalpošanā 

iesaistīto amatu struktūra, t.sk., izveidoti divi vecākie 

klientu un pacientu reģistratoru amati; 

2. Klientu un pacientu reģistratori piedalījušies 

apmācībās: 

2.1.VSIA „Bērnu 

klīniskā universitātes slimnīca” organizētajās 

apmācībās: 

-"Komunikācija un saskarsme telefonsarunās 

veselības aprūpē”; 

- “Konfliktu risināšana”; 

- “Komunikācija un konfliktu vadība veselības 

aprūpes vidē”; 

2.2.RVC 

organizētajā apmācībā “Darbs ar elektronisko kases 

aprātu”; 

2.3.RVC 

organizētājā apmācībā “Apkalpošanas prasmes un 

kultūras uzlabošana”. 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 
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 2.2. 

Nodrošināt 

kvalificētus, 

profesionālus 

darbiniekus 

augstas 

uzņēmuma 

darbības 

efektivitātes 

sasniegšanai 

Ieviesti vienoti 

kritēriji 

(darbinieku 

atlasei, darba 

izpildes 

novērtēšanai) 

visiem RVC 

nodarbinātajiem

, kas veic 

līdzīgus 

pienākumus 

Izstrādāta  RVC darbinieku 

amatu aprakstu 

izstrādāšanas kārtība 

Izstrādāta un apstiprināta  RVC darbinieku amatu 

aprakstu izstrādāšanas kārtība 

 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

  Ieviesta 

ikgadējā 

darbinieku 

novērtēšana 

Izstrādāta “RVC darbinieku 

darbības un tās rezultātu 

novērtēšanas kārtība”. 

 

Izstrādātas un apstiprinātas  

darbinieku novērtēšanas 

veidlapas, uzsākta 

darbinieku novērtēšana 

1.Izstrādāta un apstiprināta RVC darbinieka darba 

izpildes novērtēšanas kārtība. 

2. Izstrādātas un apstiprinātas  darbinieku 

novērtēšanas veidlapas. 

3. Novērtēts divi simti deviņdesmit viens darbinieks 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

  Nodrošināta 

vienota klientu 

apkalpošanas 

sistēma visās 

filiālēs 

 1.Optimizēta klientu un pacientu apkalpošanā 

iesaistīto amatu struktūra, t.sk., izveidoti divi vecākie 

klientu un pacientu reģistratoru amati; 

2. Klientu un pacientu reģistratori piedalījušies 

apmācībās: 

2.4.VSIA „Bērnu 

klīniskā universitātes slimnīca” organizētajās 

apmācībās: 

-"Komunikācija un saskarsme telefonsarunās 

veselības aprūpē”; 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 
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- “Konfliktu risināšana”; 

- “Komunikācija un konfliktu vadība veselības 

aprūpes vidē”; 

2.5.RVC 

organizētajā apmācībā “Darbs ar elektronisko kases 

aprātu”; 

2.5.RVC organizētajā apmācībā “Apkalpošanas 

prasmes un kultūras uzlabošana”. 

  Zobārstniecības 

pakalpojumu 

elektroniska 

datu uzskaites 

nodrošināšana  

Zobārstniecības 

pakalpojumu pilnas 

uzskaites nodrošināšanai  –

visu zobārstniecības 

pakalpojumu elektroniska 

uzskaite un reģistrācija ĀB 

(t.sk. maksas pakalpojumi) 

 

Nodrošināta zobārstniecības pakalpojumu 

elektroniska uzskaite 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

  Nodrošināta 

kvalitatīva 

klientu 

priekšlikumu un 

sūdzību 

uzklausīšanas 

un izskatīšanas 

sistēma 

Veikta kopīga RVC 

pacientu pateicību, 

ieteikumu un sūdzību 

reģistra izstrāde 

 

1.Ir izveidots reģistrs  

klientu sūdzību un ierosinājumu fiksēšanai; 

2.izstrādāts procesa apraksts. 

3.RVC mājas lapā klienti var izteikt savu vērtējumu 

par reģistratūras un Zvanu centra darbinieku darbu, 

kā arī novērtēt rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti. 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

  Nodrošināt 

ārstniecības 

personu 

kvalifikācijas 

paaugstināšanu 

 RVC fizikālās un rehabilitācijas medicīnas 

speciālistu konferencē piedalījās 37 RVC darbinieki 
 

 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 
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un preventīvo 

pasākumu 

savlaicīgu 

veikšanu 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

3. Droša un 

kvalitatīva 

pakalpojuma 

nodrošināšana 

3.1. Pielietot 

mūsdienīgas 

un drošas 

tehnoloģijas 

Tiek veikta 

medicīnisko 

tehnoloģiju 

uzraudzība un 

atjaunošana 

atbilstoši 

tehnoloģiju 

sarakstiem 

filiālēs 

1.Veikta regulāra radiācijas 

drošības uzraudzība, lai 

pacientiem nodrošinātu 

drošu radioloģijas 

izmeklējumu pakalpojuma 

pieejamību. 

2.Nodrošināta 1.un 2. 

grupas medicīniskās 

aparatūras pārbaude. 

1. Veikta regulāra radiācijas drošības uzraudzība, lai 

pacientiem nodrošinātu drošu radioloģijas 

izmeklējumu pakalpojuma pieejamību. 

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

medicīniskās aparatūras pārbaude. 

3.Veikta 4 darbinieku apmācība radioloģijas drošībā 

un kvalitātes nodrošinājumā. 

4.Nodrošināta diagnostisko izmeklējumu 

uzglabāšana, arhivēšana un pieejamība. 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

   Uzraudzība  atbilstoši 

izstrādātām instrukcijām, 

papildinājumi atbilstoši 

aktuālajiem tiesību aktiem, 

kontrole. 

Nodrošināta medicīnisko tehnoloģiju uzraudzība 

atbilstoši izstrādātām instrukcijām, veikti grozījumi 

atbilstoši aktuālajiem tiesību aktiem, nodrošināta 

kontrole. 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

   Izstrādātas  darba 

aizsardzības instrukcijas: 

1. Darba aizsardzības 

instrukcija ārstniecības 

personām; 

2. Darba aizsardzības 

instrukcija radioloģijas un 

funkcionālās diagnostikas 

personālam; 

Izstrādātas  darba aizsardzības instrukcijas: 

1. Darba aizsardzības instrukcija ārstniecības 

personām; 

2. Darba aizsardzības instrukcija radioloģijas un 

funkcionālās diagnostikas personālam; 

3. Darba aizsardzības instrukcija rehabilitācijas 

nodaļas personālam; 

4. Darba aizsardzības instrukcija fizikālās terapijas 

nodaļu personālam; 

 Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 
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3. Darba aizsardzības 

instrukcija rehabilitācijas 

nodaļas personālam; 

4. Darba aizsardzības 

instrukcija zobārstniecības 

nodaļas personālam; 

5. Darba aizsardzības 

instrukcija apkopējām. 

5. Darba aizsardzības instrukcija zobārstniecības 

nodaļas personālam; 

6. Darba aizsardzības instrukcija dezinfekcijas un 

sterilizācijas darbu veikšanai; 

7. Darba aizsardzības instrukcija personālam, kuram 

ir saskare ar klientiem; 

8. Darba aizsardzības instrukcija automobiļa 

vadītājiem; 

9. Darba aizsardzības instrukcija sētniekiem-

dārzniekiem; 

10. Darba aizsardzības instrukcija tehniskajiem 

strādniekiem; 

11. Darba aizsardzības instrukcija apkopējām. 

 3.2. Uzlabot 

pacientiem/kl

ientiem 

pieejamību 

ārstniecības 

iestādē 

Nodrošināta 

veselības 

aprūpes 

pakalpojumu 

pieejamība 

personām ar 

funkcionāliem 

traucējumiem  

Filiālē “Bolderāja” turpinās 

lifta būvniecība, saskaņā ar 

RD ĪP celtniecības plānu. 

Lifts nodots ekspluatācijā 19.08.2016 Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

   Filiālē “Torņakalns” 

nodrošināsim vides 

pieejamību, tualetes izbūve 

personām ar funkcionāliem 

traucējumiem.  

Filiālē “Torņakalns” uzlabota vides pieejamība 

personām ar funkcionāliem traucējumiem izbūvējot 

tualeti un sakārtojot ieejas mezglu Kokles 12 no 

pagalma puses. 

 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

 

 



10 
 

 

 

 

   Turpināt nodrošināt vides 

pieejamību personām ar 

funkcionāliem 

traucējumiem vēl vismaz 

divās  mūsu darbības vietās 

(Slimnīcas ielā 2-1A, 

Mežrozīšu ielā 22). 

1. Slimnīcas ielā 2 - pieejamība nodrošināta 

izmantojot Jolly pacēlāju. 

2.  Kapteiņu ielā 7 - izbūvēts lifts. 

3. Filiālē “Ķengarags” izbūvēta tualete personām ar 

funkcionāliem traucējumiem. 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

   Rehabilitācijas pakalpojumu 

pieejamības uzlabošana 

vienā filiālē, nodrošinot 

pirmreizēju pacientu 

reģistrāciju zvanu centrā 

1.Visās filiālēs nodrošināta pirmreizēju pacientu 

reģistrācija zvanu centrā. 

2.Optimizēta klientu un pacientu apkalpošanā 

iesaistīto amatu struktūra, t.sk., papildus izveidoti 

divi rehabilitācijas pakalpojumu koordinatoru amati. 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

  Noorganizēta 

pacientu plūsma 

pēc vienotiem 

darbības 

principiem 

 1.Nodrošināts, ka klientu pieraksts notiek programmā 

“Ārsta Birojs”. Visi klientu un pacientu reģistratori 

veic pierakstu, pamatojoties tikai uz datiem, kas ir 

pieejami programmā (darba laiks, specializācija un 

tml.) 

2. Izvērtējot pacienta plūsmu, filiāles reģistratūrās 

palielināts darbinieku daudzums maiņās ar lielāko 

noslogojumu. 

3. Vienā filiālē  izveidota zobārstniecības 

reģistratūra. 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 
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4. Klientiem, lai saņemtu informāciju vai pierakstītos 

uz rehabilitācijas pakalpojumiem, ir iespēja 

elektroniski sazināties ar rehabilitācijas koordinatori. 

5. Katrā reģistratūrā ir pieejama “Sūdzību un 

ierosinājumu grāmata”, kā arī klientiem RVC mājas 

lapā ir iespēja aizpildīt anketu. 

  Filiāle 

“Iļģuciems” 

izvietota vienā 

ēkā Sēlpils ielā 

Sadarbībā ar RD ĪP 

departamentu piedalīties 

ēkas Sēlpils ielā 15 

renovācijas, darba vides 

aprīkošanā un iekārtošanā. 

1.Sēlpils ielā 15 ēka nodota celtniekiem 29.11.2016. 

2. Regulāras iknedēļas sapulces ar RD ĪP un 

celtniekiem par ēkas renovāciju. 

 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

4.Sakārtota 

darba vide 

darbiniekiem 

4.1. 

Nodrošināt 

drošu darba 

vidi 

Veikta RVC 

filiāļu ēku 

rekonstrukcija 

un tās tiek 

uzturētas 

pienācīgā 

kārtībā, veicot 

regulārus 

kosmētiskos 

remontus 

finanšu iespēju 

robežās 

Turpināt atjaunot ēkās 

nolietotās komunikācijas 

(ūdens, kanalizācijas 

stāvvadi, lietus kanalizācija, 

noteces, elektrības sistēmas) 

savu finansiālo iespēju 

robežās un sadarbībā ar RD 

ĪP departamentu. 

Filiālē “Ziepniekkalns”: 

1.Veikts  kosmētiskais remonts zobārstniecības 

darbinieku atpūtas telpā; 

2. uzklāts jauns grīdas segums un veikts ventilācijas 

izvadu apdares remonts zobārstniecībā; 

3. veikts grīdas seguma remonts gaiteņos; 

4. veikts gaiteņu sienu remonts un krāsošana 1.stāvā; 

5. kabineta sienu remonts un krāsošana; 

6. jumta seguma remontdarbi; 

7. Veikts kapitālais remonts un izveidota jauna 

reģistratūra, izbūvēta un izveidota OVP reģistratūra; 

8. Iegādātas jaunas mēbeles reģistratūrā, kartotēkā, 

OVP kabinetu telpās; 

9. izveidoti un iekārtoti četri jauni kabineti; 

 10. grīdas seguma maiņa grāmatvedības telpās; 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 
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11. veikti starpstāvu nesošo paneļu pastiprināšanas 

darbi; 

12. veco mēbeļu un iekārtu utilizācija; 

13. Veikti nelieli remontdarbi un aprīkojumu remonts 

(mēbeļu pārvietošana; atslēgu serdeņu maiņa; 

spuldžu maiņa) 

14. ūdensvada un kanalizācijas sistēmas remontdarbi; 

 

Filiālē “Ķengarags”  

1.veikts dušas telpas remonts baseina telpā; 

2. nodrošināts apgaismojums atbilstoši MK 

noteikumos noteiktajam; 

3. kosmētiskais remonts oftalmaloga kabinetā; 

4. jumta seguma un konstrukcijas remonts; 

5. lietus un ūdens noteksistēmas remonts; 

6.tualetes kapitālais remonts un pielāgošana 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 

7. kanalizācijas guļvadu nomaiņa; 

8.ūdens stāvvadu remonts; 

9. servera telpā nodrošināta ventilācija un 

paaugstināta drošības pakāpe; 

10. pārcelts skābekļu kokteiļu kabinets un veikts tā 

remonts; 

11. šarko dušas ūdens pievada renovācija un filtru 

maiņa; 

12. zobārstniecības kabinetā nomainīts krāns un 

novērsts kanalizācijas sistēmas bojājums; 

13. veikti pagraba un teritorijas tīrīšanas darbi; 

14. grīdas seguma remonts gaitenī; 

15. kanalizācijas trapu maiņa tualetēs; 
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16. Virsmāsas noliktavā griestu kosmētiskais remonts 

pēc stāvvada bojājuma; 

17. trapu maiņa dušās pie baseina; 

18. ūdens filtru maiņa, izlietnes kanalizācijas sifona 

nomaiņa;. 

Filiāle “Iļģuciems” Sēlpils iela 15 (gada pirmajā 

pusē): 

1.nomainīts grīdas segums divās telpās; 

2. nomainītas žalūzijas; 

3.vairākkārtīgi tīrīta kanalizācija; 

4. pagrabtelpā uzstādīts jauns ugunsdzēsības sūknis 

ar elektrisko aizbīdni; 

5. salabots hidranta krāns; 

6. salabots grīdas segums gaiteņos; 

7.salabotas žalūzijas; 

8.veikti sīkie remonti mēbelēm; 

9. Utilizētas nolietotās mēbeles un citas nevajadzīgās 

mantas; 

10. Atbrīvota ēka Sēlpils ielā 15 renovācijas darbiem 

un nodota celtniekiem 29.11.2016 

 

Buļļu ielā 7: 

1.nomainītas ūdens caurules un stāvvadi kreisajā 

spārnā; 

2. salabots linolejs gaiteņos; 

3. divos kabinetos remontēti logi; 

4. novērsts bojājums ūdens stāvvadā; 

5. pēc kanalizācijas, ūdens un stāvvadu remontiem, 

caurules apdarītas ar reģipsi; 

6. salabotas, nomainītas slēdzenes; 
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7. salabotas ārdurvis; 

8.iztīrītas kanalizācijas akas un tīrīta visa 

kanalizācijas sistēma; 

9. pārvilktas kušetes; 

10. vienā kabinetā  

nomainītas bojātās flīzes; 

11. ieklāts jauns grīdas segums rentgena kabinetā; 

12. utilizētas vecās mēbeles; 

13. pēc ūdensvada plīsuma gaitenī un garderobē 

veikts remonts un atjaunota grīda; 

14. veikti dažādi nelieli remontdarbi; 

15. pārveidota reģistratūra - uzmontēts reģistratūras 

letei noslēdzošs darbgalds un atvērta noslēdzama 

ieeja reģistratūrā citā vietā; 

16. izremontēti OVP kabineti un  garderobe. 

Filiālē “Torņakalns” : 

1.remots 1stāvā – izveidots ieejas mezgls un  WC  

pacientiem ar kustību traucējumiem; 

2. veikts kosmētiskais remonts divos rehabilitācijas 

kabinetos; 

3. veikts kosmētiskais remonts procedūru un  

oftalmologa kabinetos; 

4. nomainīts grīdas segums ķirurģijas kabinetā; 

5. ginekoloģijas kabinetos veikts kosmētiskais 

remonts; 

6. nokrāsota bojātā fasādes daļa divām ēkām; 

7. iztīrīta kanalizācija; 

8. vairākkārtīgi salabotas ārdurvis; 

9. nomainīti gaismas elementi; 

10. iegādāts jauns kartotēkas skapis; 
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11. nomainīts ārdurvju aizvilcēj mehānisms; 

12.  arhīva telpā saremontētas caurules; 

13. piecos kabinetos 

sakārtota elektroinstalācija; 

14. seifa atslēgas remonts; 

15. salabota izlietne un kanalizācijas pievads; 

16. aktualizētas ārstu kabinetu plāksnītes; 

17. atsevišķos kabinetos labots linolejs, izlietnes, 

līmētas tapetes un citi remontdarbi. 

 

Filiālē “Bolderāja”  

Kapteiņu iela 7: 

1.nomainīts grīdas segums divos kabinetos; 

2. ginekoloģijas kabinetā veikts kosmētiskais 

remonts un grīdas seguma maiņa; 

3. veikts kosmētiskais remonts administrācijas telpās; 

4. Veikti nelieli remontdarbi (piem.: 

pielikta ķēde pie rezerves izejas; 

nomainītas atslēgas rezerves izejām 3 stāvos; 

pārbīdītas, pārvestas mēbeles; 

pielikta jauna žalūzija zālē; 

atjaunota palodze 2.stāvā utt.) 

5.atbrīvotas laboratorijas telpas; 

6. atbrīvotas 2 garāžas telpas un  

izmestas vecās mēbeles; 

7. veikti santehnikas remontdarbi; 

8. atjaunotas notekcaurules pie ēkas fasādes; 

9.reģistratūrā nomainītas mēbeles; 

10.daļēji nomainītas apkures iekārtas; 
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11. atkārtoti novērstas avārijas situācijas ūdens 

padeves caurulēm; 

12. novērsti visi Veselības inspekcijas aizrādījumi 

par vides pieejamību; 

13. veikts remonts signalizācijas iekārtām; 

14. iekārtota vieta kabinetu atslēgu glabāšanai un 

izstrādāti pielietošanas noteikumi; 

15.pie rezerves izejām pieliktas kastītes ar rezerves 

atslēgām; 

16. pie ēkas sienas pielikta jauna adreses plāksne; 

17. 19.08.2016 

nodots ekspluatācijā lifts; 

18. kabinetos  

nomainīta izlietne, uzlikti ventiļi; 

19. sētas ārdurvīm nomainīts slēdzenes mehānisms 

(zirneklis); 

20. salabota garderobes lete un 

saremontēta siena;  

21. kabinetā ieklāts jauns grīdas segums, pārkrāsotas 

sienas un griesti.  

Filiālē “Bolderāja”  

Slimnīcas iela 2A: 

1.Veikts telpu kosmētiskais remonts un 

rehabilitācijas nodaļas izveide; 

2. salabotas mehāniskās logu āra žalūzijas; 

3. salabotas ūdens padeves caurules; 

4. salabota WC skalojamā kaste; 

5. nomainītas atslēgas; 

6. pārbīdītas, pārvestas mēbeles rehabilitācijas 

nodaļas darbības nodrošināšanai; 
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7. iztīrīta kanalizācija; 

8. salabotas ārdurvis; 

9. nodrošinātas prasības, lai redzes invalīdiem 

atvieglotu pakalpojuma pieejamību; 

10. nomainīti gaismas elementi; 

11. iegādāts jauns kartotēkas skapis; 

12. nomainīts ārdurvju aizvilcēj mehānisms. 

Filiālē “Bolderāja”  

Mežrozīšu iela: 

1.salabota pastkastīte; 

2. pārvestas mēbeles masiera darba vietas 

nodrošināšanai; 

3. nodrošinātas prasības, lai redzes invalīdiem 

atvieglotu pakalpojuma pieejamību; 

4. ierīkota zvana poga pie ārdurvīm; 

5. salabots WC pods; 

6. iegādāts jauns kartotēkas skapis. 

Filiāle “Imanta”:  

1. Veikti durvju rokturu remonti; 

2. Mēbeļu pārvietošana; 

3. veikta inženiertehnisko mezglu pārraudzība; 

4. veikta spuldžu maiņa un  

elektroinstalācijas pārbaudes un remonti. 

  Darbiniekiem ir 

nodrošināti 

ergonomiski un 

droši darba 

apstākļi 

Veikts darba vietu un darba 

veidu risku novērtējums.  

Darba vietu un darba veidu riski ir pārvērtēti 2016. 

gada jūnijā - augustā 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 



18 
 

   Izstrādāts Darba vides 

iekšējās uzraudzības 

preventīvo pasākumu plāns 

2016. gada augusts – 

2017.gada augusts. 

Pārskatīts un aktualizēts Darba vides iekšējās 

uzraudzības preventīvo pasākumu plāns (2016. gada 

augusts – 2017. gada augusts) 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

   Civilās aizsardzības plāns 

apstiprināts VUGD. 

Civilās aizsardzības plāns apstiprināts VUGD. Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

 4.2. Pielietot 

mūsdienīgas 

un 

darbiniekiem 

drošas 

tehnoloģijas 

Veselības 

aprūpes 

pakalpojums 

tiek sniegts 

izmantojot 

mūsdienīgas un 

drošas 

medicīniskās 

tehnoloģijas 

1.Nodrošināta nepārtraukta 

radiācijas drošības kontrole, 

t.sk.- tiek nodrošināta 

regulāra aparātu uzraudzība. 

2. Nodrošināta aparātu 

darbības drošības kontrole. 

1.Tiek nodrošināta nepārtraukta radiācijas drošības 

kontrole, t.sk.- tiek nodrošināta regulāra aparātu 

uzraudzība. 

2. Tiek nodrošināta aparātu darbības drošības 

kontrole. 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

   Izstrādātas  darba 

aizsardzības instrukcijas: 

1. Darba aizsardzības 

instrukcija ārstniecības 

personām; 

2. Darba aizsardzības 

instrukcija radioloģijas un 

Veikta darbinieku atkārtotā darba aizsardzības 

instruktāža konkrētam darba veidam. 

 

 Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 
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funkcionālās diagnostikas 

personālam; 

3. Darba aizsardzības 

instrukcija rehabilitācijas 

nodaļas personālam; 

4. Darba aizsardzības 

instrukcija fizikālās terapijas 

nodaļu personālam; 

5. Darba aizsardzības 

instrukcija zobārstniecības 

nodaļas personālam; 

6. Darba aizsardzības 

instrukcija dezinfekcijas un 

sterilizācijas darbu 

veikšanai; 

7. Darba aizsardzības 

instrukcija personālam, 

kuram ir saskare ar 

klientiem; 

8. Darba aizsardzības 

instrukcija automobiļa 

vadītājiem; 

9. Darba aizsardzības 

instrukcija sētniekiem-

dārzniekiem; 

10. Darba aizsardzības 

instrukcija tehniskajiem 

strādniekiem; 

11. Darba aizsardzības 

instrukcija apkopējām. 
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   Saskaņā ar nepieciešamību 

atjaunoti, uzturēti 

Higiēniskā un 

pretepidēmiskā režīma plāni 

filiālēs 

1.Izstrādātas higiēniskā un pretepidēmiskā režīma 

prasības. 

 2.Atjaunoti, uzturēti Higiēniskā un pretepidēmiskā 

režīma plāni filiālēs 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

   Turpināt uzkopšanas 

pakalpojumu tirgus izpēti un 

vismaz divās filiālēs 

nodrošināt uzkopšanas 

ārpakalpojumus 

Uzkopšanas ārpakalpojumi 2016. gadā ieviesti 

filiālēs “Ziepniekkalns” un “Ķengarags”. 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

 4.3.Drošības 

pasākumu 

nodrošināšan

a telpās ārpus 

RVC 

darbības laika 

Ieviesta 

optimāla telpu 

apsardzes 

sistēma RVC 

ārpus darba 

laika 

Turpināt auditēt efektīvāko 

tehniskās apsardzes 

nodrošināšanu filiālēs. 

Vienā filiālē ieviest tehnisko 

apsardzes sistēmu atbilstoši 

veiktam auditam  

Veikts efektīvākās tehniskās apsardzes 

nodrošināšanas audits filiālēs 

 

 

 

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  

Regulāri 

organizēti 

izglītojošie 

pasākumi 

darbiniekiem 

Noorganizēti vismaz 3 

izglītojoši pasākumi par 

aktuāliem veselības aprūpes 

jautājumiem Filiālēs 

Noorganizētas lekcijas RVC darbiniekiem: 

1.”Ādas pigmentēto veidojumu diagnostika dažādu 

specialitāšu ārstiem” (dr.R.Karls); 

2. “Infekcijas imūnkompromitētiem pacientiem” (dr. 

P.Aldiņš) 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 
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 5.2. 

Nodrošināt 

RVC 

personāla 

kvalifikācijas 

uzturēšanu un 

pilnveidošanu  

Nodrošināta 

vienota kārtība 

personāla 

kvalifikācijas 

uzturēšanai un 

pilnveidošanai 

Darbinieki piedalījušies 

apmācībās “Efektīva 

sadarbība vadības komandā” 

 

 

Tiek turpināta darbinieku 

apmācība par korupcijas 

riskiem. 

 

Apstiprināta darbinieku 

kvalifikācijas 

paaugstināšanas atbalsta 

kārība  

 

  

1.visi administrācija s darbinieki piedalījušies 

apmācībās “Efektīva sadarbība vadības komandā”; 

2. veikta 4 darbinieku apmācība radioloģijas drošībā 

un kvalitātes nodrošinājumā; 

3. divi darbinieki 

piedalījušies meistarklasē “Finanšu meistarklase” un 

“Grāmatvedības forums 2016”. 

4. divi darbinieki 

 piedalījušies VISMA infodienā. 

5. Visi klientu un  

pacientu reģistratori piedalījušies apmācībās VSIA 

„Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” organizētajās 

apmācībās: 5.1.“"Komunikācija un saskarsme 

telefonsarunās veselības aprūpē”; 

5.2. “Konfliktu risināšana”; 

5.3. “Komunikācija un konfliktu vadība veselības 

aprūpes vidē”; 

6. Visi klientu un  

pacientu reģistratori piedalījušies RVC organizētajās 

apmācībās; 

6.1.“Darbs ar elektronisko kases aprātu”; 

6.2. “Apkalpošanas prasmes un kultūras uzlabošana”. 

7.Divi darbinieki apmeklējuši RSu organizēto 

konferenci “Veselīga un kvalitatīva Latvijā ražotā 

pārtika”. 

8.trīs darbinieki apmeklējuši konferenci 

“Izaicinājums un reformas veselības aprūpē” 

9.  60 darbinieki ir apmeklējuši konferenci fizikālās 

un rehabilitācijas medicīnas speciālistiem; 
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10. noorganizēti 2 profesionālās tālākizglītības 

apmācības pasākumi fizikālās un rehabilitācijas 

medicīnas speciālistiem (20 TIP, apstiprinājis 

(LĀPPOS)); 

11. noorganizētas 16 multiprofesionālas 

rehabilitācijas komandas  sanāksmes filiālēs 

“Bolderāja”, “Imanta”, “Kengarags”, 

“Ziepniekkalns”; 

12. noorganizētas 4 grupas sanāksmes projekta 

“Kardioloģiskā rehabilitācijas programma” filiālē 

“Imanta”” izveidei; 

13. veikta filiāles “Ķengarags” 4 fizioterapeitu 

apmācība darba vietā – zīdaiņu peldināšana; 

14. veikta filiāles “Imanta” 8 fizioterapeitu apmācība 

darba vietā - grūtnieču vingrošanas grupas vadīšana;  

15. noorganizēta apmācība fizioterapeitiem: 

“Albertas zīdaiņu motorā skala AZMS”; 

16. noorganizēta ginekologu, dzemdību speciālistu 

apmācība: “Aktualitātes dzemdniecībā un 

ginekoloģijā”; 

17. noorganizētas  

apmācības efektīvas komunikācijas, krīzes 

intervences principos darbā ar klientiem un 

pacientiem Zvanu centra darbiniekiem, klientu un 

pacientu reģistratoriem. 

   Tiek turpināta darbinieku 

apmācība par korupcijas 

riskiem. 

Nodrošināta darbinieku apmācība par korupcijas 

riskiem. 

 

 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 
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sasniedzamajai 

vērtībai. 
 

   Apstiprināta darbinieku 

kvalifikācijas 

paaugstināšanas atbalsta 

kārība 

Pasākums tiek  pārcelts un 2017.gadu.  

 5.3. 

Nodrošināt 

darba izpildes 

nepārtrauktīb

u un novērst 

problēmas, 

ko rada 

personāla 

mainība 

Nodrošināta 

darba izpildes 

nepārtrauktība 

un novērstas 

problēmas, ko 

rada personāla 

mainība 

 

 

 

1.Lai nodrošinātu darba izpildes nepārtrauktību, uz 

darbinieka iesnieguma tiek norādīta persona, kura 

aizvietos darbinieku tā prombūtnes laikā. 

2.Ir izstrādāts RVC darbinieku atvaļinājumu grafika 

projekts, kurš pārskatāmi uzrāda darbinieku plānotās 

prombūtnes visā RVC un darbinieku aizvietošanu 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

6. Pilnveidota 

personāla 

motivācijas 

sistēma  

6.1. Veidot 

motivējošu 

RVC 

personāla 

attīstības 

programmu 

Ieviests 

personāla 

novērtēšanas 

process un 

veikta visu RVC 

darbinieku 

novērtēšana un 

rezultātu analīze  

Tiek nodrošināta regulāra  

Zvanu centra darbinieku 

novērtēšana saskaņā ar 

“Kārtība, kādā SIA „Rīgas 

veselības centrs” tiek 

organizēta Zvanu centra 

klientu un pacientu 

reģistratoru novērtēšana”.  

 

1.Izstrādāta un apstiprināta RVC darbinieka darba 

izpildes novērtēšanas kārtība 

2.Izstrādātas un apstiprinātas  darbinieku 

novērtēšanas veidlapas, uzsākta darbinieku 

novērtēšana 

3. Pastiprinot personāla iesaistīšanos RVC izvirzīto 

mērķu sasniegšanā, veicinot vadītāju un darbinieku 

savstarpējo mijiedarbību, kā arī uzlabojot 

informācijas apriti ir samazināta personāla mainība. 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

  Regulāri veikta 

darba procesu 

pilnveidošana 

Tiek turpināts darbs pie 

darba procesu 

pilnveidošanas un 

1.Optimizētas RVC apkopēju un ēkas uzraugu amatu 

vietas, ieviešot ārpakalpojumu divās filiālēs; 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 
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un strukturālā 

uzlabošana 

optimizēts vismaz vienas 

struktūrvienības darbs 

2. optimizētas zobārstniecībā iesaistīto amatu 

struktūra, t.sk., optimizētas zobu tehniķu amata 

vietas; 

3. attīstot rehabilitācijas pakalpojumu jomu, ir 

pilnveidota un optimizēta klientu un pacientu 

apkalpošanā iesaistīto amatu struktūra, t.sk., izveidoti 

papildus divi rehabilitācijas pakalpojumu 

koordinatoru amati; 

4.ieviests kvalitātes vadītāja amats; 

5. izveidota Juridiskā nodaļa. 

7. pilnveidota ārstniecības personu amata vietu 

uzskaites sistēma, izvērtējot maksimālu kabinetu 

noslodzi 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

  Izveidota 

pārskatāma 

atlīdzības 

sistēma 

 Pārskatīts un izveidots ekonomiski pamatots 

atalgojuma modelis radiologa diagnosta, radiologa 

asistenta, radiogrāfera amatiem 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

  Izveidots 

draudzīgs, RVC 

lojāls un 

atbalstošs 

kolektīvs 

No 2016.gada 1.janvāra 

Personāla nodaļa uztur 

apbalvoto darbinieku 

reģistru. 

1.Izteiktas pateicības  deviņiem darbiniekiem par 

ieguldījumu; 

2.par labu darbu ar nominācijas rakstiem apbalvoti 

divdesmit pieci darbinieki; 

3.pieci darbinieki nominēti un divi darbinieki 

saņēmuši Rīgas domes  Sociālo jautājumu komitejas 

un Rīgas domes Labklājības departamenta organizētā 

konkursa “Gada balvu sociālajā nozarē”; 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 
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4.ir izveidots un uzturēts apbalvoto darbinieku 

reģistrs. 

  Darbojas iekšējā 

darbinieku 

informēšanas 

kārtība 

 Darbinieki elektroniski tiek savlaicīgi informēti par 

jaunumiem RVC  

 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

   Noorganizēta darbinieku 

piedalīšanās Medicīnas 

darbinieku Sporta spēlēs 

2016. (Latvijas veselības 

aprūpes darbinieku 

Veselības dienās) 

Trīsdesmit septiņi darbinieki piedalījušies Medicīnas 

darbinieku Sporta spēlēs 2016. 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

   Darba vides un veida risku 

novērtēšanas laikā tiks 

veikta darbinieku 

anketēšana. 

Darbinieku  ieteikumi no darbinieku novērtēšanas 

anketām apkopoti un reģistrēti RVS “HORIZON” 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

7. Nodrošināta 

darba tiesisko 

attiecību 

vadība  

7.1. 

Optimizēt 

iekšējo 

personāla 

dokumentu 

plūsmu un 

procesus 

Ieviests 

„HORIZON” 

Personāla 

modulis, kas 

ietver sevī pilnu 

darbinieku 

uzskaites ciklu - 

sākot ar 

uzņēmuma 

“HORIZON” tiek ievadīta 

papildus informācija 

(kontaktinformācija amatu 

kategorijas, mēnešalgu 

grupas). 

“HORIZON” ir ievadīta papildus informācija 

(kontaktinformācija amatu kategorijas, mēnešalgu 

grupas). 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 
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struktūras, 

amatu saraksta 

definēšanu 

u.tml., kā arī 

WEB 

pašapkalpošanās 

portāla moduli, 

kas samazina 

dokumentu 

aprites laiku un 

nodrošina 

optimālu darba 

laika plānošanas 

un uzskaites 

veikšanu. 

8. RVC 

pacients ir 

apmierināts ar 

piedāvāto 

pakalpojumu  

8.1. 

Noorganizēt 

pakalpojuma 

saņemšanas 

kārtību, kas ir 

atbilstoša 

klienta 

vēlmēm 

Nodrošināts e-

pieraksts 

pakalpojamu 

saņemšanai 

 Klientu ērtībai ieviests e-pieraksts. 

RVC mājas lapā klienti var izteikt savu vērtējumu 

par reģistratūras un Zvanu centrs darbinieku darbu, 

kā arī novērtēt rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti. 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

   Pateicību, priekšlikumu un 

sūdzību reģistra izveide 

Lai uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti, katrā 

reģistratūrā ir pieejama “Sūdzību un ierosinājumu 

grāmata”, kā arī klientiem RVC mājas lapā ir iespēja 

aizpildīt anketu. 

 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 
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  RVC 

pacientiem/klien

tiem nodrošināta 

piekļūšana 

filiāļu ēkām 

izmantojot 

sabiedrisko un 

personīgo 

autotransportu 

Izveidot filiālē 

“Ziepniekkalns” 

autostāvvietu. 

Turpināt uzlabot teritoriju 

infrastruktūru vismaz vēl 

vienā filiālē. 

Filiālē “Ziepniekkalns” autostāvvieta izveidota 

un filiālē “Torņakalns” izveidota autostāvvieta 

personām ar funkcionāliem traucējumiem 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

 8.2. 

Modernizēt 

un uzturēt 

pacientu 

uzgaidāmās 

telpas 

Ieviesti 

uzgaidāmajās 

telpās bērnu 

rotaļu stūrīši 

Rotaļu stūrītis ierīkots vai 

uzlabots esošais vismaz 

vienā filiālē 

Filiālē “Bolderāja” izveidots bērnu rotaļu stūrītis Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

    Filiālē “Ziepniekkalns” izbūvēta jauna reģistratūra , 

reģistratūra OVP apmeklētājiem, ieviesta pacientu 

reģistrācijas sistēma; 

jauns ārstu darba laika stends. 

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 

Izstrādāts RVC 

Marketinga un 

publicitātes 

plāns  

Sagatavots un apstiprināts 

Mārketinga un publicitātes 

plāns 2016. gadam 

Sagatavots un apstiprināts Mārketinga un publicitātes 

plāns 2016. gadam 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 
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konkurences 

apstākļos 

   Sagatavoti un nodrukāti  4 

informatīvie materiāli par 

Sabiedrības sniegtajiem 

pakalpojumiem.   

 

Sagatavota informācija 

klientiem no citām valstīm 

par sabiedrības sniegtajiem 

pakalpojumiem 

Sagatavoti un nodrukāti 10 informatīvie materiāli: 

1.RVC korporatīvais buklets; 

2.deviņi informācijas materiāli:  

2.1.„Zīdaiņu peldētapmācība”, 2.2.„Zīdaiņu attīstības 

skrīnings”,  

2.3.„Bērnu agrīnās attīstības skrīnings”,  

2.4.„Vingrošana grūtniecēm”, 2.5. “Vingrošana 

māmiņām ar mazuli”,  

2.6. „Montesori nodarbības bērniem”,  

2.7.„Rehabilitācijas un fizikālās medicīnas 

programmas”, 2.8.„Programma Sievietes veselība”,  

2.9,„Sertifikāts skolai”. 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

   Izstrādāta un ieviesta mājas 

lapas III kārta 

1.Mājas lapā izveidotas divas jaunas sadaļas – 

„Programmas” un „Aptaujas”. 

2.  Uzlabots speciālistu reģistra izkārtojums, 

atjaunota filiāļu informācija, uzlabota ‘Sazināties’ 

iespējas funkcionalitāte. 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

   Reizi nedēļā aktualizēta 

informācija sociālajos tīklos 

Informācija vidēji aktualizēta 2 reizes nedēļā Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

   Nodrošinātas 5 publikācijas 

par RVC plašsaziņas 

līdzekļos 

1.Laika periodā no jūnija līdz decembrim 

nodrošinātas 6 publikācijas par RVC:  

1.1.radio SWH; 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 
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1.2.radio „Retro”;  

1.3. MK Latvija; 

1.4.  delfi.lv un delfi.ru; 

1.5. TV24;  

1.6. raidījums „Dzīvīte”. 

2.sagatavota informācija medijiem par RVC paveikto 

divu gadu pastāvēšanas laikā. 

3. nodrošinātas regulāras publikācijas par RVC 

portālā riga.lv un RVC speciālisti piesaistīti 

tematiskām publikācijām šajā portālā. 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

10. Veikts 

ieguldījums 

sabiedrības 

veselības 

veicināšanā 

10.1. 

Piedalīties 

publiskajos 

pasākumos, 

kas tiek 

organizēti 

aprūpes 

teritoriju 

iedzīvotājiem

, 

popularizējot 

sabiedrības 

veselības 

jautājumus 

Regulāra 

sadarbība ar 

valsts un 

pašvaldības 

institūcijām, un 

NVO veselības 

veicināšanas 

pasākumu 

realizācijā 

Īstenota līdzdalība vismaz 

trijos pasākumos 

1.Nodrošināta dalība Pārdaugavas svētkos, 

popularizējot RVC pakalpojumus iedzīvotājiem. 

2.Sadarbība ar RD Labklājības departamentu un 

projekta īstenotājiem, atbalstīti informatīvie 

pasākumi par tēva lomu ģimenē 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

 10.2. 

Organizēt 

akcijas un 

informatīvus 

pasākumus 

PVO veselības 

dienu pasākumu 

organizēšana un 

dalība NVO, 

valsts un 

Īstenoti 2 informatīvie 

veselības veicināšanas 

pasākumi klientiem 

1.Laika periodā no 2016.gada septembra līdz 

decembrim īstenota līdzdalība 5 pasākumos bērnu 

traumatismu projekta „Solis drošs” ietvaros sadarbībā 

ar RD Labklājības departamentu un Ilgtspējīgas 

attīstības fondu.  

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 
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RVC 

klientiem par 

slimību 

profilaksi un 

veselības 

veicināšanu 

pašvaldības 

institūciju 

organizētajos 

pasākumos. 

2. Nodrošināts apjomīgs informatīvais atbalsts 

sadarbībā ar www.veseligsridzinieks.lv; 

www.maminuklubs.lv un www.mammamuntetiem.lv 

 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

11. Stabila un 

efektīva 

finanšu 

pārvaldība 

11.1. Finanšu 

līdzekļus 

izmantot 

efektīvi 

Finanšu līdzekļi 

tiek plānoti 

saskaņā ar 

finanšu 

efektivitātes 

izvērtējumu 

 Pilnveidota vienotā finanšu datu uzskaites un 

atskaites sistēma 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

   Katru mēnesi un reizi 

ceturksnī veikta RVC 

darbības galveno finanšu 

rādītāju analīze 

Reizi mēnesī veikta naudas plūsmas un faktisko 

ieņēmumu un izdevumu rādītāju analīze 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

 11.2. Veidot 

finanšu gada 

budžetu 

atbilstoši 

valsts 

pasūtījumam 

un citiem 

ieņēmumiem 

Tiek veikta 

budžeta izpildes 

kontrole pa 

mēnešiem, 

noviržu 

apzināšana un 

analīze 

Budžeta izpildes kontrole Ik mēnesi veikta budžeta izpildes kontrole, noviržu 

apzināšana un analīze 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

   Vismaz reizi ceturksnī 

uzraudzīta izdevumu 

atbilstība ieņēmumiem 

Ievēroti kreditoru rēķinu maksājuma termiņi, 

pilnveidota un uzlabota debitoru parādu piedziņa 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

http://www.veseligsridzinieks.lv/
http://www.maminuklubs.lv/
http://www.mammamuntetiem.lv/
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izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

  Veikta regulāra 

finanšu līdzekļu 

izlietojuma 

pamatotības 

kontrole un 

uzraudzība 

 Notikusi RD audita revīzija RVC par 2015. gadu un 

2016. g. 1.pusgadu, konstatētās neatbilstības 

novērstas un pilnveidoti iekšējās kontroles 

mehānismi. 

Darbs noritējis 

atbilstoši RD 

audita ieteikumu 

plānam. 

12. Ilgtermiņa 

ieguldījumu 

plānošana 

12.1. Ieguldīt 

finanšu 

līdzekļus tikai 

pamatotu un 

finanšu 

efektīvu 

pasākumu 

realizēšanai 

 Nepieciešamās 

investīcijas tiek 

plānotas, 

apzinot un 

aktualizējot 

situāciju RVC 

Veikta nepieciešamo 

investīciju apzināšana katrā 

filiālē un RVC kopumā un 

izveidots nākamā gada 

investīciju plāns 

Veikta nepieciešamo investīciju apzināšana filiālei 

“Iļģuciems” un RVC kopumā, sagatavots nākamā 

gada investīciju plāns. 

Rādītāji 

sasniegti 

atbilstoši 

izvirzītajai 

sasniedzamajai 

vērtībai. 

 12.2. 

Piesaistīt 

finanses 

dažādu 

projektu 

ietvaros 

ilglaicīgu 

mērķu 

sasniegšanai 

Dalība dažādos 

projektos 

ilglaicīgu mērķu 

sasniegšanai 

 Sagatavots projekta pieteikums RD VM izsludinātajā 

projektā par veselības veicināšanas pasākumu 

realizāciju no ES Sociālā fonda līdzekļiem – 

Virssvara programma ģimenēm ar bērniem, kam ir 

palielināts svars 

Dalība dažādos 

projektos 

ilglaicīgu mērķu 

sasniegšanai 

notiks atbilstoši 

Veselības 

ministrijas 

noteiktajam laika 

grafikam un 

iespējām 

pieteikties 

projektu 

realizācijai. 
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1. SIA “Rīgas veselības centrs” 2016. gada ieņēmumu un izdevumu prognoze un izpilde 

Rādītāji 

2016. gada 

apstiprinātais budžeta 

plāns, EUR 

 

2016. gada budžeta 

izpilde, EUR 

 

Komentāri, paskaidrojumi 

  

Neto apgrozījums 5 893 687 5 982 263 
Neto apgrozījums pieaudzis par 1,5% salīdzinājumā ar 

plānoto, jo decembrī tika palielināts valsts finansējums 

veselības aprūpes pakalpojumiem rindu mazināšanai.  

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 5 946 196 5 919 031 Izmaksas ir bijušas par 0,4% mazākas nekā plānots. 

Bruto peļņa vai zaudējumi -52 509 63 232 

Lai gan apstiprinātajā budžetā tika plānoti bruto 

zaudējumi, faktiski, efektīvi organizējot sabiedrības 

darbību, ir sasniegts labāks rezultāts – bruto peļņa 

pieaugusi par 115 741 eiro. 

Administrācijas izmaksas 384 708 385 983 
Administrācijas faktiskās izmaksas ir nedaudz (0,3%) 

pārsniegušas plānotās izmaksas. 

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 536 265 484 897 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi ir bijuši 

mazāki, nekā plānots, jo par 10,7% mazāka ir bijusi 

nepieciešamība pēc valsts apmaksātām bezatlīdzības 

vakcīnām.  

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 527 661 478 622 
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas ir bijušas par 

9,3% mazākas, jo bezatlīdzībā saņemtās vakcīnas arī 

mazāk tika izmantotas. 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 0 1630 
Pārskata periodā samaksātās soda un nokavējuma 

naudas sastāda 1630 eiro. 

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem -428 613 -318 106 
Zaudējumi pirms nodokļiem ir par 25,7% mazāki, nekā 

apstiprināts budžetā. 

Nekustamā īpašuma nodoklis 453  0 
Faktiskā izpilde atbilstoša budžetam, bet nodoklis 

iekļauts pārdotās produkcijas ražošanas izmaksās. 

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi  -429 066 -318 106 
Kopumā zaudējumi ir par EUR 110 960 jeb 25,7% 

mazāki, nekā apstiprinātajā budžetā līdz ar to 

sasniedzot labāku rezultātu nekā paredzēts. 
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2. SIA “Rīgas veselības centrs” 2016. gada investīciju prognoze un izpilde 

Rādītāji 
2016. gada plānotais 

investīciju budžets, EUR 

2016. gada investīciju 

budžeta izpilde, EUR 

 

 

Komentāri, paskaidrojumi 

 

Medicīniskās iekārtas un aprīkojums 23 850 23 901 Investīcijas veiktas plānotajā apjomā 

Medicīniskās iekārtas  17 117 17 117 Investīcijas veiktas plānotajā apjomā 

Medicīniskais aprīkojums 6 733 6 784 Investīcijas veiktas plānotajā apjomā 

Saimnieciskais aprīkojums 64 712 61 865 Investīcijas veiktas plānotajā apjomā 

IT un saimnieciskās iekārtas, pamatlīdzekļi un aparatūra  50 161 49 222 
Investīcijas veiktas atbilstoši iepirkumu 

cenām, paredzētajā apjomā 

Mēbeles un aprīkojums 14 550 15 355 
Investīcijas veiktas atbilstoši iepirkumu 

cenām, paredzētajā apjomā 

Telpu un iekārtu remonti 47 210 60 116 

Investīcijas veiktas atbilstoši iepirkumu 

cenām, lielākā apjomā, nekā plānots, lai 

novērstu avārijas situācijas nomāto 

pamatlīdzekļu infrastruktūrā  

Pavisam kopā 
135 772 148 594 

Investīcijas veiktas lielākā apjomā nekā 

plānots un atbilstoši iepirkumu procesu 

rezultātiem 
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Plānotās un veiktās iekārtu un aprīkojuma iegādes 2016. gadā 

Nr.  

p.k. 
Rādītāji 

2016. gada plānotās 

investīciju iegādes, 

EUR 

2016. gadā veiktās 

investīciju iegādes, 

EUR 

 

Komentāri, paskaidrojumi 

1 Medicīniskās iekārtas un aprīkojums 23 850 23 901.19 Investīcijas veiktas plānotajā apjomā 

1.1. Medicīniskās iekārtas 17 117 17 117.00 Investīcijas veiktas plānotajā apjomā 

 1.1. 1.  Ultrasonogrāfijas iekārtas zondes  10 832 10 832 Investīcijas veiktas plānotajā apjomā 

 1.1. 2.  Ultraskaņas ierīce ar 3 galviņām  1 350 1 350 Investīcijas veiktas plānotajā apjomā 

 1.1. 3.  Fetālais monitors ar statīvu  1 995 1 995 
Investīcijas veiktas plānotajā apjomā 

 1.1.  4. Zobārstniecības iekārtas turbīnas uzgaļi 2 940 2 940 Investīcijas veiktas plānotajā apjomā 

1.2. Medicīniskais aprīkojums 6 733 6 784.19 Investīcijas veiktas plānotajā apjomā 

 1.2.  1. Oftalmoskops-retinoskops komplekts 286 286 Investīcijas veiktas plānotajā apjomā 

 1.2.  2. Spoguļu gonioskopiskās lēcas  665 0 
Investīcijas nav veiktas 

 1.2. 3. Oftalmologa darba vietas krēsls  376 375.58 Investīcijas veiktas plānotajā apjomā 

 1.2.  4. Instrumentu pakošanas un aizlīmēšanas iekārta 2.gb.  1 336 1 336 
Investīcijas veiktas plānotajā apjomā 

 1.2.  5. Medicīniskie svari  674 674 Investīcijas veiktas plānotajā apjomā 

 1.2. 
 6. 

Vakumsūknis un kompresors ar trokšņu izolācijas skapi 

zobārstniecībai  2 430 2 066.12 
Investīcijas veiktas atbilstoši iepirkumu 

cenām, paredzētajā apjomā 

 1.2. 7.  Ultraskaņas skaileris zobārstniecībai  380 380 Investīcijas veiktas plānotajā apjomā 

 1.2. 
8.  Stomatoloģiskās iekārtas seperators 

 0 810 
Investīcijas veiktas ražošanas nepieciešamības 

dēļ 

 1.2. 
 9. Sodas strūklas aparāts zobārstniecībai  

586 856.49 
Investīcijas veiktas atbilstoši iepirkumu 

cenām, paredzētajā apjomā 

2 Saimnieciskais aprīkojums  64 712 64 577 
Investīcijas veiktas atbilstoši iepirkumu 

cenām, paredzētajā apjomā 
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 2. 
 1. Datortehnikas atjaunošana 

40 549 35 575.33 
Investīcijas veiktas atbilstoši iepirkumu 

cenām, paredzētajā apjomā 

 2. 
2.  Licences, datorprogrammas 

0 293.25 
Investīcijas veiktas ražošanas nepieciešamības 

dēļ 

 2. 
 3. 

Dažādas mēbeles (kartotēkas skapji, rakstāmgaldi, 

krēsli, drēbju skapji u.c.) 14 110 14 142.9 
Investīcijas veiktas plānotajā apjomā 

 2. 

 4. Ārstu darba grafika stendi 
440 1212.24 

Investīcijas veiktas lielākā apmērā, nekā 

plānots, jo darba grafiku stendi bija 

nepieciešami lielāki, nekā sākotnēji paredzēts 

 2. 5.  Zāles pļaujmašīna  451 451.23 Investīcijas veiktas plānotajā apjomā 

 2. 
 6. Saimniecības iekārtas 

484 569.41 
Investīcijas veiktas atbilstoši iepirkumu 

cenām, paredzētajā apjomā 

 2. 
7.  Siltummainis 

0 531.3 
Veiktas neplānotas investīcijas filiālē 

“Ziepniekkalns” avārijas situācijas novēršanai 

 2. 
 8. Tehniskās apsardzes sistēma 

0 412.48 
Investīcijas veiktas ražošanas nepieciešamības 

dēļ 

 2.  9. Kases aparāti 8 677 8 676.8 Investīcijas veiktas plānotajā apjomā 

2. 

10. 
RVC attīstības koncepcija par apsardzes sistēmu un datu 

aizsardzību 
0 2 712.5 

Gada pārskata revīzijas gaitā nolemts šos 

izdevumus no tekošajiem attiecināt uz 

ilgtermiņa ieguldījumiem. 

 1.-2. Kopā iekārtas un aprīkojums 88 562 88 479 
Investīcijas veiktas atbilstoši iepirkumu 

cenām, paredzētajā apjomā 

3 Ēku un telpu remonti 47 210 60 115.63 
Investīcijas veiktas atbilstoši iepirkumu 

cenām, paredzētajā apjomā 

3. 
Kosmētiskie remontdarbi Sēlpils ielā 15 un Buļļu ielā 7 (filiāle 

"Iļģuciems") 12 500 12 500 
Investīcijas veiktas plānotajā apjomā 

3. Autostāvvietas izveidošana, bruģēšana, apzīmējumi  11 260 11 259.62 Investīcijas veiktas plānotajā apjomā 

3. Iekšējo datu pārvades tīkla izbūve  7 968 7 967.95 Investīcijas veiktas plānotajā apjomā 

3. Elektromontāžas darbi reģistratūrā  3 353 3 353.42 
Investīcijas veiktas plānotajā apjomā 

3. 
Ūdens un kanalizācijas stāvvadu un sūkņu nomaiņa 

0 6 185.82 

Veiktas neplānotas investīcijas filiālēs 

“Bolderāja” un “Torņkalns” avārijas situācijas 

novēršanai 
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3. 

Būvuzraudzība reģistratūras remontdarbu veikšanai 

0 2 800 

Gada pārskata revīzijas gaitā nolemts filiāles 

“Ziepniekkalns” reģistratūras izbūves 

būvuzraudzības izdevumus no tekošajiem 

attiecināt uz ilgtermiņa ieguldījumiem. 

3. Reģistratūras remontdarbu apmaksa  
12 129 16 048.82 

Investīcijas veiktas atbilstoši iepirkumu 

cenām, paredzētajā apjomā 

 1.-3. Kopā ieguldījumi 135 772 148 594.26 
Investīcijas veiktas par 8,6% lielākā apjomā 

nekā plānots  

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja                                                                                 I. Zīriņa 

 

 

Valdes locekle                                                                                      S. Vasaraudze 


