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Uzņēmuma nosaukums VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Reģistrācijas gads 2007.gads 

Reģistrācijas numurs 50003342481 

Darbības pamatvirziens Slimnīcu darbība, kods 86.10 

Kontaktinformācija t. 67080112; fakss: 67222305; e-pasts: rpnc@rpnc.lv 

 

1. UZŅĒMUMA DARBĪBAS APRAKSTS 

1.1. Galveno darbības veidu apraksts un esošās situācijas analīze 

2.1.1. Pamatdarbība 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – Centrs) sniedz stacionārās un 
ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus psihiatrijā un narkoloģijā Rīgas pilsētas un 
Rīgas reģiona iedzīvotājiem (t.sk. Jūrmalas, Tukuma un Ogres pilsētu iedzīvotājiem), kā arī 
nodrošina tiesu psihiatrisko un tiesu psiholoģisko ekspertīžu veikšanu un alkohola, 
narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīžu veikšanu. Centrs savā pamatdarbībā 
nodrošina: 

1. ambulatoro un stacionāro medicīnisko palīdzību (arī terciāro aprūpi) personām, 
kurām konstatētas psihiskās slimības vai uzvedības traucējumi; 

2. medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu saskaņā ar tiesas (tiesneša) 
lēmumu (ārstēšanu ambulatorajā ārstniecības iestādē, ārstēšanu vispārēja tipa 
psihiatriskajā slimnīcā (nodaļā), ārstēšanu specializētajā psihiatriskajā nodaļā ar 
apsardzi);  

3. informatīvu un konsultatīvu atbalstu valsts pārvaldes institūcijām garīgās veselības 
aprūpes jomā;  

4. konsultācijas citām ārstniecības iestādēm garīgās veselības aprūpes jomā;  

5. psihiatrisko un narkoloģisko rehabilitāciju; 

6. tiesu psihiatriskās, tiesu psiholoģiskās un kompleksās ekspertīzes; 

7. klīniskās izglītības bāzi, lai izpildītu valsts un pašvaldību pasūtījumu veselības 
speciālistu sagatavošanā; 

8. narkotisko un psihotropo vielu un alkohola ietekmes ekspertīzes; 

9. ambulatoro un stacionāro narkoloģisko palīdzību; 

10. ilgstošu sociālo aprūpi un rehabilitāciju personām ar smagiem garīgiem 
traucējumiem.  
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2.1.2. Stacionārā, ambulatorā un sociālā aprūpe 

 

Rādītājs 

 

2011 

 

2012 (plāns) 

Ārstēto pacientu  (iesk. mirušos) skaits 

Psihiatrija 

Narkoloģija 

7646 

5823 

1823 

7650 

6050 

1600 

Gultas noslodze % 

Psihiatrija 

Narkoloģija 

94% 

96 % 

70 % 

 

95% 

 

Vidējais gultas dienu skaits uz 1 slimnieku 

Psihiatrija 

Narkoloģija 

25 

27,5 (30,15*) 

8,0 

24 

29,6 

8 

Gultas dienu skaits 

Psihiatrija 

Narkoloģija 

190144 

175535 

14609 

190100 

177300 

12800 

Ambulatoro apmeklējumu skaits 

Psihiatrija 

Narkoloģija 

81743 

57818 

23925 

82823 

58298 

24525 

Dienas stacionārs 

Gultu skaits 

Pacientu skaits 

 

25 

327 

 

25 

350 

Gultu skaits 

Psihiatrija 

Narkoloģija 

555 

500 

55 

550 

495 

55 

Atkārtota hospitalizācija 31 % 30% 

Sociālās aprūpes gultas 74 74 

* ar Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centra pacientiem  

 

2.1.3. Pieejamo resursu raksturojums 

Resursu veids Apjoms Apraksts 

Telpas [m2] 28 578 Kopējo telpu platība, t.sk.: 

1. stacionāra – 14 010 m2 ; 

2. ambulatoro pakalpojumu – 4 040 m2; 

Ilgtermiņa ieguldījumi [LVL] 10 809 350 Ilgtermiņa ieguldījumus veido t.sk.: 

Nemateriālie ieguldījumi [LVL] 12 894 koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības   

Pamatlīdzekļi [LVL] 10 796 456 1. zemes gabali – 187250 m2, bilances 3 908 600 LVL; 

2. ēkas, būves, pārējais nekustamais īpašums - bilances 
vērtība – 5 102 239 LVL; 

3. pārējie pamatlīdzekļi - bilances vērtība  uz 366 955 LVL; 

4. pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības 
objektu izmaksas - bilances vērtība 1 112 479 LVL; 

5. avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem - bilances vērtība 
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306 183 LVL 

Apgrozāmie līdzekļi [LVL] 4 834 631 Apgrozāmos līdzekļus veido t.sk.: 

Krājumi [LVL] 204 929 1. pārtikas produkti – 1 170 LVL; 

2. medikamenti un pārsienamais materiāls – 61 941 LVL; 

3. saimniecības materiāli un kanceleja – 31 175 LVL; 

4. kurināmais, degviela, smērvielas – 27 707 LVL; 

5. automašīnu iekārtas, rezerves daļas – 1 000 LVL; 

6. mazvērtīgais inventārs – 75 883 LVL; 

7. veļa, gultas piederumi, apģērbi, apavi – 6 053 LVL 

Debitori [LVL] 206 115 1. pircēju un pasūtītāju parādi – 125 389 LVL; 

2. radniecīgo sabiedrību parādi – 635 LVL; 

3. citi debitori – 15 019 LVL; 

4. nākamo periodu izmaksas – 11 135 LVL; 

5. uzkrātie ieņēmumi – 53 937 LVL. 

Citi apgrozāmie līdzekļi [LVL] 4 834 787 Citu apgrozāmo līdzekļu bilances vērtību veido: 

1. depozītu noguldījumi – 2 530 094 LVL; 

2. naudas līdzekļu atlikums kasē un kontos – 1 893 649 LVL 

Personāls [slodzes]: 843 878 darbinieki (100 %), t.sk.: 

1. psihiatriskās medicīniskās palīdzības veikšanai nodarbināti 
69 % darbinieku; 

2. narkoloģiskās palīdzības sniegšanai – 12 % darbinieku; 

3. ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas sniegšanai – 
3 % darbinieku; 

4. administrācijā - 4% darbinieku 

 

 

2.1.3.1. Infrastruktūras raksturojums 

Pamatdarbības nodrošināšanai Centrs apsaimnieko šādus valsts īpašumus: 

• Rīga, Tvaika iela 2 – izvietots: administrācija, psihiatrijas un narkoloģijas 
dienesta stacionārs un ambulatorās nodaļas, ambulatorā tiesu psihiatriskās 
ekspertīzes nodaļa ar atbilstošiem atbalsta un palīgdienestiem; 

• Rīga, Veldres iela 1a – izvietots Garīgās veselības ambulatorās aprūpes centrs 
“Veldre” ar dienas stacionāru un krīžu nodaļu; 

• Rīgā, Ļermontova iela 1 – izvietota Garīgās veselības ambulatorās aprūpes 
nodaļa “Pārdaugava”; 

• Rīgā, Aptiekas iela 7/9 – izvietots: Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu 
reibuma ekspertīzes nodaļa (ANPREN) un Ambulatorā narkoloģisko 
pakalpojumu maksas nodaļa; 

• Rīga, Laktas iela 6 - Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas 
nodaļa (ar apsardzi); 

• Rīga, Dārza iela 4 - ēka pašreiz netiek izmantota; 

• Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts, "Greiveri" – izvietots Ilgstošas 
sociālās aprūpes centrs „Vecpiebalga”. 
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2.1.3.2. Finanšu darbības raksturojums 

Kopš izveidošanas no 2007. gada Centrs ir strādājis ar peļņu. Vienīgais izņēmums ir 
2011. gads. Centrs 2011. gadu ir noslēdzis ar 2 122 799 LVL zaudējumiem. Slimnīcas 
zaudējumus var pamatot ar ārkārtas izdevumiem, kas ir 2 635 198 LVL apjomā. Ārkārtas 
izdevumi radās sakarā ar A/S „Latvijas Krājbanka” bankrotu. Centrs A/S „Latvijas 
Krājbanka” bija izvietojis depozītu, kas bija daļa no valsts galvotā aizdevuma summas. 
Centrs 2011. gadu ir noslēdzis ar (– 30 %) rentabilitāti. Jāatzīmē, ka Centram pirms 
ārkārtas posteņiem un nodokļiem bija peļņa 534 487 LVL apjomā.  

Centrs 2012. gadu plāno noslēgt ar peļņu 2 576 LVL apjomā un pozitīvu rentabilitāti 
(0,04 %). Arī turpmākos gadus Centrs ir apņēmies strādāt ar sabalansētu budžetu un 
racionālu veselības aprūpes budžeta līdzekļu izlietošanu, kas dotu pozitīvu rezultātu.  

 

1.2. Uzņēmuma darbības galvenās problēmas 

Centrs saskaras ar šādām problēmām, kas traucē pilnvērtīgi veikt garīgās veselības un 
personu ar atkarības problēmām ārstēšanu un aprūpi:  

2.2.1. Personāla vecums un personāla motivācija 

Ārstniecības personāla vecuma struktūrā dominē darbinieki 45-60< gadu vecumā (ārsti 
76 %, māsas 70 %). Saistībā ar nepietiekošo atalgojumu jaunie ārsti neizvēlas rezidentūru 
psihiatrijā un narkoloģijā, jo pēc gandrīz desmit gadu studijām (28-29 gadu vecumā) darba 
algai vajadzētu nosegt minimālas jaunas ģimenes vajadzības. Relatīvi daudzi tūlīt pēc 
rezidentūras vai dažu gadu nostrādāšanas dodas strādāt uz ārzemēm, kur viegli adaptējas 
saistībā ar iegūto labo izglītību, praksi studiju un rezidentūras laikā. Pieņemot darbā 
ārstniecības atbalsta personas, nav iespēju izvēlēties labākos no pretendentiem, jo 
piedāvātie darba nosacījumi nekonkurē ar citu ārstniecības iestāžu piedāvājumu.  

2.2.2. Finansējums 

Finansējuma, īpaši krīzes laikā, nepietiekamība liedz attīstīt un papildināt modernas 
ārstniecības un aprūpes metodes, ieskaitot ierobežotu pieeju mūsdienīgiem 
medikamentiem un psihoterapeitiskas pieejas nodrošināšanai pacientu ikdienas aprūpē.    

2.2.3. Ambulatorā aprūpes tīkla attīstības gausums 

Pēdējos piecpadsmit gados gandrīz trīskārt samazinātā stacionāra gultu skaita rezultātā 
ietaupītās finanses tomēr nav ļāvušas pietiekamā apjomā un tempos attīstīt 
ārpusstacionāra (ambulatoro) aprūpes un ārstēšanas tīklu, pieaug pacientu asocializācija 
un sabiedriskā bīstamība, suicīda statistika.   

2.2.4. Strauja stacionāra gultu samazināšana 

Realizētā stacionāra gultu un finansējuma samazināšanas politika radījusi „virpuļdurvju” 
fenomenu, kad pārāk īslaicīga smago un akūto pacientu uzturēšanās stacionārā rada 
atkārtotas hospitalizācijas pieaugumu gada laikā.  

2.2.5. Pacientiem nepietiekami draudzīga vide 

Videi un komforta līmenim garīgās veselības aprūpē ir nenovērtējama nozīme. Pierādījies, 
ka pacienti labprāt ārstējas drošā un labiekārtotā vidē, kas samazina garīgās veselības 
aprūpes un narkoloģijas stigmatizāciju sabiedrībā un veicina pacientu līdzdarbību 



 6 
ārstēšanas procesā. Pēdējo dekāžu infrastruktūras nolietojums vēl vairāk pazemina 
komforta līmeni un pacientu sadarbība ārstēšanā mazinās.  

 

2.2.6. Multidisciplināras komandas princips 

Garīgās veselības aprūpē atbilstoši apmaksas formātam, kad pakalpojums tiek apmaksāts 
pēc gadījuma principa, nevis katram multidisciplinārās komandas loceklim mērķa samaksas 
veidā, ir grūti nodarbināt pietiekamu skaitu mūsdienīgas aprūpes komandas struktūru 
veidojošu speciālistu – psihologus, psihoterapeitus, sociālos darbinieku, ergoterapeitus, 
rehabilitācijas speciālistus u.c., kas savukārt neveicina minētās komandas darba attīstību 
stacionāros un ārpusstacionāra iestādēs. 

 

2.3. Uzņēmuma nākotnes attīstības plāni  

Lai turpinātu pašreizējo Centra funkciju izpildi un lai nākotnē varētu nodrošināt vispusīgu 
un pēctecīgu garīgās veselības aprūpes un narkoloģiskās palīdzības sniegšanu valstī, ir 
nepieciešams visu iespējamo ārstniecības veidu nodrošinājums: 

Ambulatorā palīdzība: 

- multidisciplinārās ārstēšanas komandas (ārsti, psihologi, ergoterapeiti, 
ārstniecības atbalsta personas, sociālie darbinieki, medmāsas); 

- psihoterapijas un atbalsta programmas (atkarīgajiem pacientiem, ģimenes 
locekļiem, pusaudžiem u.c.); 

- ilgtermiņa farmakoterapija (uzturošā terapija, opioīdu aizvietojošā 
terapija); 

- mājas aprūpe; 

- medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana - ārstēšana ar tiesas 
nolēmumu; 

- motivācijas programmas; 

- psihoterapijas (Minesotas) programmas; 

- aizvietojošās (Subutex, Methadonum) terapijas pielietošana. 

Dienas stacionāri psihiatrijā, narkoloģijā un narkomānu rehabilitācijā. 

Stacionārā ārstēšana: 

- akūtu psihisku slimību un uzvedības traucējumu ārstēšana; 

- smagu un neatliekamu narkoloģisko stāvokļu kupēšana; 

- neirožu un depresiju, robežstāvokļu savlaicīga atklāšana un ārstēšana; 

- medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana - ārstēšana ar tiesas 
nolēmumu - ar/bez apsardzes;  

Rehabilitācija (medicīniskā un sociālā). 

Ekspertīžu veikšana: 

- tiesu psihiatriskās ekspertīzes; 

- tiesu psiholoģiskās ekspertīzes; 

- kompleksās tiesu psihiatriskās un tiesu psiholoģiskās ekspertīzes; 

- alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes; 
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- tiesu narkoloģiskās un tiesu ķīmiski toksikoloģiskās izpētes.  

 

 

Lai nodrošinātu stratēģisko plānu realizāciju, pārskata periodā paredzēts: 

1. izbūvēt un aprīkot jaunu vienotu Psihiatriskās palīdzības dienesta un Narkoloģiskās 
palīdzības dienesta Uzņemšanas nodaļas ar diagnostisko bloku un Alkohola, 
narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļas (ANPREN) ēku Tvaika 
ielā 2, Rīga: 

• ēka Tvaika ielā 2 kļūs par vienojošo elementu pacientu aprūpē ar iespēju 
operatīvi un vienuviet izmeklēt uzņemamos un jau esošos pacientus. Ēkai būs 
ērta piekļuve no ielas un citām stacionāra nodaļām. Novietojums ļaus ietaupīt 
telpas rekonstruējamās ēkās un samazinās personāla un infrastruktūras 
izmaksas. ANPREN sākot ar 2013.gada plānots ieviest jaunu alkohola, narkotisko 
un psihotropo vielu reibuma ekspertīžu tehnoloģiju (bio čipi); 

2. veikt infrastruktūras Tvaika ielā 2 rekonstrukciju: 

• atbilstoši topošajam projektam rekonstrukciju plānots veikt vairākās kārtās, pēc 
iespējas netraucējot struktūrvienību darbu. Pirmajā renovācijas kārtā tiks veikta 
ēkas lit. Nr.3, Nr.4. un Nr.5 rekonstrukcija, kā arī ēku lit. Nr.6 un Nr.16 
nojaukšanu; otrajā kārtā – ēkas lit. Nr.1 rekonstrukcija; trešajā kārtā – ēkas lit. 
Nr.56 rekonstrukcija; 

3. attīstīt ambulatoros centrus „Pārdaugava” un „Veldre”: 

• tiek veikts ar mērķi virzīties uz kvalitatīvu un iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu 
garīgās veselības aprūpi, realizējot rīcības virzienus, kas ir vērsti uz ambulatorās 
palīdzības attīstību un izrietoši - stacionārās palīdzības nepieciešamības 
samazināšanos; 

4. izveidot un attīstīt ambulatoro nodaļu Rīgā, Dārza ielā 4: 

• vēsturiski ēkā atradās Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārā nodaļa un 
ambulatorā nodaļa.  

 

3. UZŅĒMUMA VĪZIJA UN MISIJA 

3.1.   Uzņēmuma vīzija 

Centrs kļuvis par mūsdienīgu un vadošo garīgās veselības aprūpes iestādi valstī ar 
vislielāko kapacitāti un visplašāk attīstītu ārpus stacionāra ārstēšanas un rehabilitācijas 
pakalpojumu tīklu, kas nodrošina aprūpi ap 60% valsts iedzīvotāju. Centrs turpinās 
paplašināt un pilnveidot jau pašlaik pieejamos ekskluzīvos darbības veidus – ilgtermiņa 
pacientu ārstēšanu ar apsardzi pacientiem ar tiesas lēmumu un vienīgās valstī alkohola, 
narkotisko un psihotropo vielu lietošanas ekspertīzes nodaļas (ANPRREN)darbību. Kā 
klīniskā un pētniecības bāze, Centrs nodrošinās apmācību ne tikai topošajām ārstniecības 
un ārstniecības atbalsta personām psihiatrijā un narkoloģijā, bet arī pastāvīgu primārās 
veselības aprūpes profesionāļu pilnveidošanos nozares aktualitātēs. 
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3.2.   Uzņēmuma misija 

Plānošanas periodā infrastruktūras rekonstrukcijas un būvniecības rezultātā jārada 
pievilcīgi un centra mērķauditorijai- personām ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem 
un atkarības problēmām pievilcīgi apstākļi stacionāra nodaļās un ārpus stacionāra 
struktūrās. Saistībā ar uzlabojumiem un iespēju saņemt aprūpi civilizētos apstākļos 
jāsamazina stigmatizācija pret nozari kopumā. Saistībā ar uzlabojumiem jāpaplašina 
multidisciplināra sociālpsihiatriski un psihoterapeitiski orientēta pieeja garīgās veselības 
aprūpes tīklā un atkarīgo personu aprūpē, ar iespēju katram pakalpojumu lietotājam īpaši 
un visam traucējumu spektram kopumā piemērot individuālu ārstēšanas, aprūpes un 
rehabilitācijas modeli. Tiks ievērojami paplašināta klīniskā bāze stacionāra nodaļās un 
ārpusstacionāra struktūrās, nodrošinot iespējas pētniecībai un apmācībai. Tiks paplašinātas 
ANPRREN iespējas jaunu vielu noteikšanai ekspertīžu laikā. Sadarbībā ar sociālo 
pakalpojumu sniedzējiem jārada iztrūkstošie posmi personu ar ilglaicīgiem psihiskiem 
traucējumiem aprūpes modelī.   

4. UZŅĒMUMA IZVIRZĪTIE MĒRĶI 

4.1. Mērķi 

Centra izvirzītie rādītāji, kas jāsasniedz līdz 2013.gada 31.decembrim, pamatojoties uz 
Ministru kabineta 2012.gada 27.marta sēdes protokola Nr.17, 20.§ (TA-3088) 4.punktu ir: 

4.1.1.bezdeficīta budžets; 

4.1.2. pozitīva (sabalansēta) naudas plūsma; 

4.1.3. pozitīvs rentabilitātes rādītājs; 

4.1.4. likviditātes koeficents ne mazāks par 1,00. 

 

 

Mērķis 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Ārstēto pacientu (iesk. 
mirušos) skaits 

Psihiatrija 

Narkoloģija 

7646 

 

5823 

1823 

7650 

 

6050 

1600 

7650 

 

6050 

1600 

7650 

 

6050 

1600 

7200 

 

5600 

1600 

6800 

 

5200 

1600 

6800 

 

5200 

1600 

6800 

 

5200 

1600 

Gultas noslodze % 

Psihiatrija 

Narkoloģija 

94% 

96 % 

70 % 

 

95% 

 

 

95% 

 

96% 

 

96% 

 

96% 

 

96% 

 

96% 

Vidējais gultas dienu skaits 
uz 1 slimnieku 

Psihiatrija 

 

Narkoloģija 

25 

 

27,5 

(31,15*) 

8,0 

24 

 

29,6 

 

8 

24 

 

29,6 

 

7 

24 

 

29,6 

 

7 

23,5 

 

28,5 

 

7 

23,5 

 

28,6 

 

7 

23,5 

 

28,6 

 

7 

23,5 

 

28,6 

 

7 

Gultas dienu skaits 

Psihiatrija 

190144 

175535 

190100 

177300 

190100 

178900 

190100 

178900 

172800 

161600 

159800 

148600 

159800 

148600 

159800 

148600 
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Mērķis 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Narkoloģija 14609 12800 11200 11200 11200 11200 11200 11200 

Ambulatoro apmeklējumu 
skaits 

Psihiatrija 

Narkoloģija 

81743 

 

57818 

23925 

82823 

 

58298 

24525 

83573 

 

58648 

24925 

84473 

 

59248 

25225 

85373 

 

59848 

25525 

86273 

 

60448 

25825 

87173 

 

61048 

26125 

88073 

 

61648 

26425 

Dienas stacionārs 

Gultu skaits 

Pacientu skaits 

 

25 

327 

 

25 

350 

 

60 

600 

 

60 

660 

 

60 

730 

 

70 

780 

 

70 

820 

 

70 

880 

Gultu skaits 

Psihiatrija 

Narkoloģija 

555 

500 

55 

550 

495 

55 

540 

495 

45 

530 

495 

35 

480 

445 

35 

435 

400 

35 

435 

400 

35 

435 

400 

35 

Atkārtota hospitalizācija 31 % 30% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 

Neto peļņa vai zaudējumi (2122799) 2576 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

Rentabilitātes rādītājs -30% 0,04% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 

Likviditātes rādītājs  7,8 8,1 6,3 3,9 2,6 2 1,5 1,5 

* ar Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centra pacientiem  

 

4.2. Mērķu izvērtējums 

Realizējot Centra attīstības plānus un sasniedzot Centra vīziju: 

� pakāpeniski samazināsies vidējais pacientu ārstēšanas ilgums stacionārā – sakarā ar 
ambulatorā aprūpes tīkla paplašināšanu un iespēju ilgtermiņa pacientus aprūpēt 
dzīves vietā.  

o Novērtētais nepieciešamā stacionāra gultu skaita samazinājums pēc 
ambulatorās palīdzības tīkla attīstības sasniegs 7 % un, attīstot stacionāra 
pacientus aprūpi dzīves vietā, – vēl par 22-25 %.  

o Ambulatorajā aprūpē plānotais pacientu pieaugums paredzēts jau no 
2013. gada.  

o Iepriekš 2006. gadā atvērtais ambulatorais centrs „Veldre” ar 25 vietu dienas 
stacionāru ļāva ievērojami samazināt stacionāra gultu skaitu.  

o Jaunajā nodaļā „Pārdaugava” plānotas 35 dienas stacionāra vietas 
Pārdaugavas un Pierīgas iedzīvotāju vajadzībām.  

o Lielākais gultas dienu un stacionārā ārstēto pacientu skaita samazinājums 
plānots 2015. un 2016. gadā, kad ambulatorais tīkls būs sācis strādāt ar pilnu 
jaudu (pieredze rāda, ka jaunatvērta struktūra sasniedz pilnu noslodzi 
6 mēnešu laikā); 

� palielināsies Centra sniedzamo pakalpojumu kvalitāte un izmaksu efektivitāte, veicot 
vairāku esošo ēku iekšējo un ārējo renovāciju struktūrvienībās, kuras nodrošina 
ārstnieciskā procesa darbību.  

o Ēku iekšējās renovācijas rezultātā paaugstināsies pacientu komforta līmenis 
un tiks nodrošināta to pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.  

o Ēku ārējās renovācijas ietvaros paredzēts uzlabot energoefektivitāti.  
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o Mūsdienīgas rekonstrukcijas rezultātā novietnē Tvaika ielā 2 tiks radītas 

ērtas stacionāra telpas 310 pacientiem ar iespēju pielietot mūsdienīgas 
ārstēšanas un rehabilitācijas tehnoloģijas, paplašināt psihoterapijas, 
ergoterapijas u.c. terapijas veidu pielietojumu arī akūto pacientu aprūpē, jo 
rekonstruētajās nodaļā pārsvarā ārstēsies akūti pacienti.  

o Samazināsies gultas dienu skaits, kas jau pašlaik ir sasniedzis kritisko robežu.  

o Pieaugušais ambulatorās aprūpes pacientu skaits ar pilnībā noslogotu dienas 
stacionāru ļaus kompensēt stacionāra iespēju samazināšanos, gultu skaits 
sasniegs 3.7 gultas/10.000 iedzīvotājiem.  

� attīstoties ambulatorai aprūpei, nepalielināsies atkārtotās hospitalizācijas īpatsvars.  

o Jāņem vērā, ka pārmērīga ārstēšanas ilguma saīsināšana var novest pie akūto 
stāvokļu nepietiekamas mazināšanas un palielinās iespēja biežākai pacientu 
slimības gaitas hronifikācijai, jo, kā zināms, pat modernās ārstēšanas metodes 
neļauj novērst šo procesu un 12% - 20 % no pirmreizējiem pacientiem kļūst 
hroniski.  

o Plānots nepārsniegt vidējos Eiropas Savienības valstu rādītājus atkārtotās 
hospitalizācijas jomā (līdz 30 %), maksimāli izmantojot un attīstot 
ambulatoros pakalpojumus, pielietojot multidisciplinārās komandas 
principus darbā ar pacientiem pēc ārstēšanās stacionārā, cenšoties panākt 
pēc iespējas labāku pacientu socializāciju un iekļaušanos sadzīvē un darbā; 

� samazināsies pacientu neapmierinātība un sūdzību skaits par ārstēšanas apstākļiem.  

� uzlabosies garīgās veselības aprūpes pakalpojumu un atkarības slimību pacientu 
dzīves kvalitāte; 

� uzlabojoties darba vietas komforta apstākļiem, tiks veicinātas iespējas piesaistīt 
jaunus kvalificētus speciālistus; 

� nodrošinot kvalitatīvus darba apstākļus un izveidojot nepieciešamās telpas mācību 
procesa nodrošināšanai, paaugstināsies jauno speciālistu interese par darbu garīgās 
veselības aprūpē un narkoloģijā;  

� Centra finansiālā darbība būs stabila. 

 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” stratēģija apstiprināta 2012. gada 
31. oktobrī valdes sēdē (protokola nr. 24). 

 

 

Valdes priekšsēdētājs     Jānis Buģins 

 

Valdes locekle       Irina Starkova 

 

 

 


