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VALSTS SIA „RĪGAS PSIHIATRIJAS UN NARKOLOĢIJAS CENTRS” 

VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR DARBĪBU 2012. GADĀ 
 

1. PAMATINFORMĀCIJA 
  
Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – RPNC) veic Statūtos noteikto darbību, pildot 
šādus uzdevumus:  

1. ambulatorās un stacionārās medicīniskās palīdzības sniegšana (arī terciārā aprūpe) personām, 
kurām konstatētas psihiskās slimības vai uzvedības traucējumi; 

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

3. informatīva un konsultatīva atbalsta sniegšana valsts pārvaldes institūcijām garīgās veselības 
aprūpes un atkarību jomā; 

4. konsultāciju sniegšana citām ārstniecības iestādēm garīgās veselības aprūpes un atkarību jomā; 

5. psihiatriskās rehabilitācijas veikšana; 

6. tiesu psihiatriskās, tiesu psiholoģiskās un kompleksās ekspertīzes veikšana; 

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

8. narkotisko un psihotropo vielu un alkohola ietekmes ekspertīzes veikšana; 

9. ambulatorās un stacionārās narkoloģiskās palīdzības sniegšana; 

10. sociālo pakalpojumu un ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšana. 

RPNC darbojas divi stacionāri ar vienotu uzņemšanas nodaļu: Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionārs un 
Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārs, abi adresē: Tvaika iela 2, Rīgā. 

Pārskata periodā pārējās RPNC struktūrvienības izvietotas šādās adresēs:  

1. Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs: Laktas iela 6, Rīgā.  

2. Psihiatriskās palīdzības dienesta ambulatori konsultatīvā daļa: Tvaika iela 2, Rīgā; 

3. Psihiatriskās palīdzības dienesta garīgās veselības aprūpes centrs „Veldre”: Veldres iela 1a, Rīgā;  

4. Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionāra krīžu un depresijas nodaļa (20. nodaļa): Veldres iela 1a, 
Rīgā; 

5. Psihiatriskās palīdzības dienesta garīgās veselības aprūpes nodaļa „Pārdaugava”: Ļermontova iela 1, 
Rīgā; 

6. Narkoloģiskās palīdzības dienesta Ambulatori konsultatīvā nodaļa: Tvaika iela 2, Rīgā; 

7. Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļa: Aptiekas iela 7/9, Rīgā; 

8. Narkoloģiskās palīdzības dienesta ambulatorās aprūpes nodaļa: Aptiekas iela 7/9, Rīgā; 

9. Ilgstošas sociālās aprūpes centrs „Vecpiebalga”: „Greiveri”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas 
novads. 

RPNC apsaimnieko Veselības ministrijas īpašumu adresē: Dārza iela 4, Rīga, kurā 2012. gadā saimnieciskā 
darbība netika veikta.  

2012. gadu RPNC uzsāka kā uzņēmums ar 3 115 098.00 LVL lielu pamatkapitālu, 878 darbiniekiem un 500 
stacionāru gultām. 
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2012. gadā RPNC pamatkapitāla lielums netika mainīts, gadu RPNC beidza ar 858 darbiniekiem un 496 
stacionāru gultām.  

 

 

RPNC VĪZIJA UN MISIJA 

RPNC vīzija 

RPNC ir 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. RPNC turpinās paplašināt un pilnveidot jau šobrīd pieejamos 
ekskluzīvos darbības veidus – ilgtermiņa pacientu ārstēšanu ar apsardzi pacientiem, kuriem ar tiesas 
lēmumu noteikts šāds medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, un vienīgās valstī Alkohola, narkotisko un 
psihotropo vielu lietošanas ekspertīzes nodaļas (ANPREN) darbību. Kā klīniskā un pētniecības bāze, 
RPNC nodrošinās apmācību ne tikai topošajām ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām psihiatrijā 
un narkoloģijā, bet arī pastāvīgu primārās veselības aprūpes profesionāļu pilnveidošanos nozares 
aktualitātēs. 

RPNC misija 

Plānošanas periodā infrastruktūras rekonstrukcijas un būvniecības rezultātā jārada pievilcīgi un RPNC 
mērķauditorijai - personām ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem un personām ar atkarības 
problēmām - pievilcīgi apstākļi stacionāra nodaļās un ārpusstacionāra 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 ANPREN 
iespējas jaunu vielu noteikšanai ekspertīžu laikā. Sadarbībā ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem jārada 
iztrūkstošie posmi personu ar ilglaicīgiem psihiskiem traucējumiem aprūpes modelī. 

 

 

Ziņojumā ietvertās abreviatūras: 

RPNC – Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs 

TPEPAC – Tiesu psihiatriskās ekspertīzes un piespiedu ārstēšanas centrs 

ANPREN – Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļa 

VNC – Veselības norēķinu centrs 

MRPL - medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis 

VDEĀK - Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija 

PVO – Pasaules Veselības organizācija 

RSU – Rīgas Stradiņa universitāte 
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ORGANIZATORISKĀ SHĒMA 
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Psihiatriskās palīdzības dienesta un Narkoloģiskās palīdzības dienesta darbība 

(2., 3., 16. un 18. tabulas rādītāju kopsavilkums) 
1. tabula 

   

Kopskaits No kopskaita 

Nr. STACIONĀRĀ  APRŪPE  psihiatrija narkoloģija 

  2011. 2012. 2011. 2012. 2011. 2012. 

1 Hospitalizāciju skaits  7676 7296 5844 5741 1832 1555 

 uz 10 000 iedz. 110.3 112.2 84.0 88.3 26.3 23.9 

2 Izrakstīto (iesk. mirušos) skaits 7646 7317 5823 5739 1823 1578 

  uz 10 000 iedz. 109.9 112.5 83.7 88.2 26.2 24.3 

 t.s. mirušo skaits 77 71 77 69 - 2 

3 Gultas slodze %   96.18 96.75 70.2 61.3 

4 Gultas slodze dienās   351.07 354.11 256.3 224.3 

5 Vidējais gultdienu skaits uz 1 
slimnieku 

  30.15 30.67 

8.0 7.8 

27,50 
(bez TPEPAC*) 

27,87 
(bez TPEPAC) 

26.0 (bez 
piespiedu 

ārstēšanas)* 

6 Gultas aprite   11.65 11,55 32 28.7 

7 Gultas dīkstāve dienās   1,20 1,03 3.4 4.9 

8 Letalitāte %   1,32 1,20 - 0.1 

9 Gultdienu skaits 190 144 188 326 175 535 175 991 14 609 12 335 
 

  
Kopskaits 

No kopskaita 

Nr. 
AMBULATORĀ APRŪPE 

psihiatrija narkoloģija 

 2011. 2012. 2011. 2012. 2011. 2012. 

1 Ambulatoro apmeklējumu skaits 81 743 86 813 57 818 58 098 23 925 28 715 

 uz 10 000 iedz.   831 893 343.9 441.4 

 uz 1 iedz.   0,08 0,09 0.03 0.04 

 Dienas stacionārs Veldres ielā 1a:     - - 

gultu skaits 25 25 25 25 - - 
pacientu skaits 327 299 327 299 - - 

* TPEPAC – Tiesu psihiatriskās ekspertīzes un piespiedu ārstēšanas centrs 
 

RPNC apkalpes zonā ietilpst Rīga, Pierīga, Jūrmala, Tukums un Ogre, apkalpes zonas iedzīvotāju skaits ir 
1 135 072: Rīga – 650 478; Pierīga – 368 179; Jūrmala – 50 616; Tukums – 30 087; Ogre – 35 712. 

Gultu skaits uz 10 000 iedzīvotāju ir 3,8 (pavisam 436 gultas, neskaitot TPEPAC). 

Kopā ar gultu skaitu ekspertējamām personām Laktas ielā 6, Rīgā, un pacientiem, kuriem piemērots 
medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis – ārstēšanās psihiatriskajā stacionāra nodaļā ar apsardzi Laktas 
ielā 6, Rīgā, gultu skaits uz 10 000 iedzīvotājiem ir 4,3 (pavisam 496 gultas). 
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2. PSIHIATRISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTS 
 

FUNKCIJU VEIKŠANA 
 
 

2.1. Ambulatorās un stacionārās medicīniskās palīdzības sniegšana (arī terciārā aprūpe) personām, 
kurām konstatēti psihiski vai uzvedības traucējumi 
 

Psihiatriskās palīdzības dienesta darbības rādītāji. Stacionārs 
2. tabula 

Nr.  Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionārs 2011. 2012. 
1. Hospitalizāciju skaits 5844 5741 
 uz 10 000 iedz. 84,0 88,3 

2. Izrakstīto (iesk. mirušos) skaits 5823 5739 
 uz 10 000 iedz. 83,7 88,2 
 t.s. mirušo skaits 77 69 

3. Gultas slodze % 96,18 96,75 
4. Gultas slodze dienās 351,07 354,11 
5. Vidējais gultdienu skaits uz 1 slimnieku 30,15 30,67 

27.50 (bez TPEPAC) 27,87 (bez TPEPAC) 
26.0 (bez piespiedu 

ārstēšanas)* 
6. Gultas aprite 11,65 11,55 
7. Gultas dīkstāve dienās 1,20 1,03 
8. Letalitāte % 1,32 1,20 
9. Gultdienu skaits 175 535 175 991 

 

iedzīvotāju skaits Rīgā 2012. gadā  -  650 478 

*Piespiedu ārstēšana kā medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis saskaņā ar Krimināllikuma 68. panta pirmo daļu 

 

Salīdzinot ar 2011. gadu, nedaudz ir samazinājies absolūtais hospitalizāciju skaits, taču attiecībā uz 
hospitalizāciju skaitu uz 10 000 iedzīvotājiem šis skaits ir pieaudzis no 84.0 uz 88.3. Par iemeslu tam ir 
iedzīvotāju skaita samazinājums RPNC apkalpes zonā, t.sk. Rīgā. 

Kā tika konstatēts jau iepriekšējā gadā, vidējais gultdienu skaits gan 2010. gadā, gan 2011. gadā, gan 
2012. gadā ir salīdzināmi lielumi, un, ņemot vērā atkārtotu stacionēšanas skaita pieaugumu, turpmāk nav 
gaidāms vidējā gultdienu skaita samazinājums. Nelielu šo rādītāju samazinājumu ir iespējams sagaidīt tikai 
tad, kad būs attīstīts ambulatorais dienests ar dienas stacionāriem un rehabilitācijas iespējām un sociālo 
dienestu atbalstu pacientu resocializācijā ne tikai Rīgā, bet arī Rīgas apkārtnē esošajos reģionos. Patlaban 
pieejamie sociālie pakalpojumi pacientiem ar psihiskiem traucējumiem ir nepietiekoši, daži no tiem joprojām 
ir maz attīstīti (pusceļa mājas u.c.). 

Pašreizējais psihiatrijas gultu skaits pie esošās ambulatorās aprūpes apjoma un pieejamās sociālās 
palīdzības vairs nav samazināms, kā arī nav iespējams samazināt vidējo ārstēšanas ilgumu. Pretējs 
lēmums izraisīs sabiedrības apdraudējumu – personu ar psihiskiem traucējumiem izraisītu sabiedriskās 
kārtības pārkāpumu pieaugumu. Tam par pierādījumu jau ir pieaugušais pacientu skaits, kuriem noteikts 
medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis (MRPL) – piespiedu ambulatorā ārstēšana (2011. gadā – 
110 pacienti, 2012. gadā - 134 pacienti). 

Īpaši satraucošs ir fakts par pacientu skaita pieaugumu TPEPAC, kuriem ir noteikts MRPL – ārstēšanās 
psihiatriskajā slimnīcā ar apsardzi, 2012. gada beigās uz 45 gultām ir 52 pacienti. Ir novērojama tendence 
TPEPAC uzkrāties pacientiem, kuru izrakstīšana tuvāko gadu laikā būs apšaubāma, kā arī vērojama 
rehospitalizācija pēc atkārtotiem krimināliem nodarījumiem un šo pacientu nespēja uzturēties vispārēja tipa 
psihiatriskos stacionāros.  
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Līdz ar to nākotnē būtu risināms jautājums par šādas nodaļās paplašināšanu. Arī stacionārā joprojām 
saglabājas liels pacientu skaits, gandrīz 9 % no stacionāra psihiatriskajām gultām, kuriem ir noteikts MRPL- 
ārstēšanās vispārēja tipa psihiatriskā slimnīcā. šo pacientu izrakstīšana ir saistīta ar tiesu darbu un nav 
ietekmējama. 

2012. gada aprīlī tika reorganizēta stacionārā Tvaika ielā 2 esošā krīžu un depresiju nodaļa, tā tika 
pārvietota uz jaunām, renovētām telpām Veldres ielā 1a, blakus jau esošajam Ambulatorās aprūpes 
centram „Veldre”. Šādas reorganizācijas mērķis bija tuvināt psihiatriskās palīdzības sniegšanu tuvāk 
pacienta dzīvesvietai, mēģināt lauzt stigmatizētos uzskatus sabiedrībā par psihiatriju kā neatklātu, 
ierobežojošu ārstniecības nozari. Šī nodaļa atrodas līdzās jau vairākus gadus darbojošamies dienas 
stacionāram, līdz ar to ir lielāka iespēja pacientam saņemt pēctecīgu ārstēšanu. 

 
 

Psihiatriskās palīdzības dienesta darbības rādītāji. Ambulatorā aprūpe 
3. tabula  

Nr.  Ambulatorā aprūpe 2011. 2012. 

1. 
 

Ambulatoro apmeklējumu skaits 57 818 58 098 
uz 1 iedz. 0,08 0,09 

uz 10 000 iedz. 831 893 
2. Dienas stacionārs Veldres ielā 1a:   

gultu skaits 25 25 
pacientu skaits 327 299 

 

Ambulatorā psihiatriskā palīdzība tiek realizēta trijās ambulatorajās nodaļās:  

 Ambulatori konsultatīvajā nodaļā Tvaika ielā 2, Rīgā; 

 Garīgās aprūpes nodaļā „Pārdaugava” Ļermontova ielā 1, Rīgā; 

 Garīgās veselības ambulatorās aprūpes centrā „Veldre” Veldres ielā 1a, Rīgā ( arī dienas 
stacionārs 25 pacientiem). 

Salīdzinot ar 2011. gadu, nedaudz pieaudzis ambulatoro apmeklējumu skaits, taču tas nav uz pirmreizēji 
reģistrēto pacientu rēķina, bet jau iepriekš reģistrēto pacientu rēķina, kuri turpina saņemt ambulatoro 
psihiatrisko palīdzību.  

Joprojām pirmreizējus pacientus, kuriem nepieciešama psihiatra konsultācija, lai lemtu par iespējamo 
atbrīvošanu no valsts pārbaudes eksāmena, uz RPNC turpināja nosūtīt rehabilitologi. Turpinājās pacientu 
nosūtīšana uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (VDEĀK) 1. grupas invaliditātes ar 
kopšanas pabalstu noteikšanai. 

Ir pieaudzis psihiatru sniegto atbilžu skaits pacientiem, VDEĀK, tiesām par bērna invalīda statusa 
noteikšanu bērnībā, kas saistīts ar iespējamo agrākas pensionēšanās iespēju pacientu vecākiem. 

Joprojām pacientiem bija iespēja saņemt ārsta psihoterapeita konsultāciju, kā arī tika uzsāktas individuālas 
psihologa konsultācijas pacientiem, kā arī psihologu grupas terapijas pacientiem, kam bija liela piekrišana 
no pacientu puses. 
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RPNC reģistrēto pieaugušo iedzīvotāju invalīdu skaits ar psihiskām slimībām un uzvedības 

traucējumiem 
4. tabula 

 
Slimības nosaukums 

SSK 
10. redakcijas 

kods 

  

2011. 2012. 

Invalīdu skaits F00–F99 5545 5466 

Organiski psihiski traucējumi, ieskaitot 
simptomatiskos 

F00–F09  
851 

 
883 

Šizofrēnija, šizotipiskie traucējumi un murgi F20–F29 3423 3357 

Garastāvokļa (afektīvie) traucējumi F30–F39 189 189 

Garīgā atpalicība F70–F79 1040 999 

Primārā invaliditāte, abs.sk. F00–F99 235 233 

Organiski psihiski traucējumi, ieskaitot 
simptomatiskos 

F00–F09 97 95 

Šizofrēnija, šizotipiskie  traucējumi un murgi F20–F29 99 84 

Garastāvokļa (afektīvie) traucējumi F30–F39 25 14 

Garīgā atpalicība F70–F79 10 6 

 
 
 
 

Psihiatriskās palīdzības dienesta ambulatorās datu apstrādes sistēmā reģistrētie pacienti 
5. tabula 

Gads Kopējais reģistrēto pacientu 
skaits gada beigās  

t. sk. kopējais pirmo 
reizi reģistrēto 
pacientu skaits  

2008. 14 306 1297 
2009. 15 715  1734  
2010. 15 367 1454 
2011. 16 398 1859 
2012. 16 729 1535 

 
 
 

Psihiatriskās palīdzības dienesta Ambulatori konsultatīvās nodaļas psihiatru sniegtie atzinumi 
pēc fizisko personu (datu subjektu) pieprasījuma noteiktu mērķu īstenošanai 

6. tabula 

Saņēmēji 2011. 2012. 

Transportlīdzekļu vadītāji un kandidāti 435 465 
NBS Rekrutēšanas centra klienti 231 240 
Noteiktu darbu veikšanai 1641 1575 
Ieroču atļaujas saņemšanai 560 404 
Cita veida jautājumu kārtošanai 22 30 
Kopā  2889 2714 
 



10 

 

Va l s ts  S IA  „R īgas  ps ih i a t r i j as  un  na rk o loģ i j a s  c en t r s ” .  Vad ības  z iņo jums  pa r  da rb ību  2012 .  gadā   

 
2.2. Statistiskā informācija par saslimstībām 

 
RPNC reģistrēto pieaugušo iedzīvotāju primārā saslimstība un pacientu skaits ar psihiskiem un 

uzvedības traucējumiem 2011. / 2012. gadā  
7. tabula 

 
Slimības nosaukums 

SSK 
10. redakcijas 

kods 

  
2011. 2012. 

INCIDENCE (primārā saslimstība) abs.sk. F00–F99 1664 1535 
uz 100 000 iedz.  239 236 

Organiski psihiski traucējumi, ieskaitot 
simptomatiskos 

F00–F09 898 796 

uz 100 000 iedz.  129 122 

Šizofrēnija, šizotipiskie  traucējumi un murgi F20–F29 178 162 
uz 100 000 iedz.  25,5 25 

Garastāvokļa (afektīvie) traucējumi F30–F39 135 128 
uz 100 000 iedz.  19,4 19,7 

Garīgā atpalicība F70–F79 12 13 
uz 100 000 iedz.  1,7 1,9 

PREVALENCE (kontingents) abs. sk.  F00-F99 16 398 16 729 
uz 100 000 iedz.  2357 2572 

Organiski psihiski traucējumi, ieskaitot 
simptomatiskos 

F00-F09 4424 4601 

uz 100 000 iedz.  635 707 

Šizofrēnija, šizotipiskie  traucējumi un murgi F20-F29 7143 7012 
uz 100 000 iedz.  1026 1078 

Garastāvokļa (afektīvie) traucējumi F30-F39 1366 1424 
uz 100 000 iedz.  196 219 

Garīgā atpalicība F70-F79 1258 1223 
uz 100 000 iedz.  180 188 

 
 
 
2.3. Psihiatriskās palīdzības sniegšana bez pacienta piekrišanas 

Psihiatriskās palīdzības sniegšana ārstniecības iestādē psihiatrisko palīdzību bez pacienta piekrišanas tiek 
veikta, ja iestājas Ārstniecības likuma 68. panta pirmajā daļā paredzētie gadījumi, t.i., ja pacients: 

1) ir draudējis vai draud, centies vai cenšas nodarīt sev vai citai personai miesas bojājumus vai ir 
izturējies vai izturas varmācīgi pret citām personām un ārstniecības persona konstatē, ka pacientam ir 
psihiskās veselības traucējumi, kuru iespējamās sekas varētu būt nopietni miesas bojājumi pacientam 
pašam vai citai personai;  

2) ir izrādījis vai izrāda nespēju rūpēties par sevi vai savā aizbildnībā esošām personām un ārstniecības 
persona konstatē, ka pacientam ir psihiskās veselības traucējumi, kuru iespējamās sekas varētu būt 
nenovēršama un nopietna personas veselības pasliktināšanās.   
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Psihiatriskās palīdzības sniegšana bez pacienta piekrišanas 

8. tabula 

 2009. 2010. 2011. 2012. 

Tiesas sēdes, kurās lemts par psihiatriskās ārstēšanas 
nepieciešamību psihiatriskās ārstniecības iestādē bez 
pacienta piekrišanas                    

kopskaits 

 
 
 

35 

 
 
 

29 

 
 
 

40 

 
 
 

53 
Tiesneša lēmums par psihiatriskās ārstēšanas 
nepieciešamību psihiatriskās ārstniecības iestādē bez 
pacienta piekrišanas, 
                                          no tiem:                                      

 
 

33 

 
 

27 

 
 

37 

 
 

49 

līdz 2 mēnešiem 31 27 36 47 
līdz 6 mēnešiem  2 0 1 2 

Par pacientu tiesa lēmusi atkārtoti gada laikā (atkārtots 
stacionēšanas gadījums) 

2 1 2 2 

Tiesa atteikusi psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez 
pacienta piekrišanas 

2 2 3 1 

Pacients tiesas sēdes laikā piekrīt ārstēties 0 2 0 3 

2.4. Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana  
 

2.4. Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana saskaņā ar tiesas nolēmumu 

Krimināllikuma 68. panta pirmajā daļā noteikts, ka personām, kas izdarījušas šajā likumā paredzētos 
nodarījumus, bet sirgst ar psihiskiem traucējumiem un ir atzītas par nepieskaitāmām vai ierobežoti 
pieskaitāmām, var noteikt šādus medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus:   

1) ambulatoriska ārstēšana medicīnas iestādē;  

2) ārstēšana vispārēja tipa psihiatriskajā slimnīcā (nodaļā);  

3) ārstēšana specializētā psihiatriskajā slimnīcā (nodaļā) ar apsardzi.  
 
 

Ārstēšana Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centra  
Piespiedu ārstēšanas blokā 

9. tabula 

 2011. 2012. 
Gultu skaits nodaļā 45 45 
Hospitalizēto pacientu skaits 12 20 
Izrakstīto pacientu skaits 12 9 
Pacientu skaits gada beigās 39 52 
 

 
 

Medicīniska rakstura piespiedu ārstēšana Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionāra  
vispārēja tipa nodaļās bez apsardzes 

10. tabula 

 2011. 2012. 
Hospitalizēto pacientu skaits  26 27 
Izrakstīto pacientu skaits 27 28 
Pacientu skaits gada beigās 40 38 



12 

 

Va l s ts  S IA  „R īgas  ps ih i a t r i j as  un  na rk o loģ i j a s  c en t r s ” .  Vad ības  z iņo jums  pa r  da rb ību  2012 .  gadā   

Medicīniska rakstura piespiedu ārstēšana 
Psihiatriskās palīdzības dienesta ambulatorajās nodaļās 

11. tabula 

 2011. 2012. 
Gada sākumā 100 100 
Gada laikā pēc tiesas nolēmuma 
ārstēšana uzsākta 

20 24 

Piespiedu ārstēšana atcelta  10 10 
Pacientu skaits gada beigās 110 134 

 
 
 
2.5. Tiesu psihiatriskās, tiesu psiholoģiskās un kompleksās ekspertīzes veikšana 

RPNC ir vienīgā ārstniecības un tiesu ekspertīžu iestāde Latvijā, kas veic visa veida tiesu ekspertīzes 
psihiatrijas, psiholoģijas jomā: 

 tiesu psihiatriskā ekspertīze gan ambulatorā, gan stacionārā; 
 kompleksā tiesu psihiatriskā tiesu psiholoģiskā ekspertīze gan ambulatorā, gan stacionārā; 
 psiholoģiskā ekspertīze. 

Šīs ekspertīzes RPNC eksperti veic gan brīvībā esošām personām, gan apcietinātajām personām un savas 
kompetences ietvaros atbild uz visiem procesa virzītāja uzdotajiem jautājumiem. 
 
 
 

RPNC veikto tiesu psihiatrisko ekspertīžu skaits 
12. tabula 

 2011 2012. 
Kopskaits 832 797 
          No kopskaita:   

ambulatorās 667 658 
stacionārās 165 139 

           No kopskaita:   
psihiatriskās 515 478 
kompleksās 235 239 

psiholoģiskās 82 80 
 
RPNC ekspertu veikto ekspertīžu skaitu nosaka ar Nacionālo veselības dienestu noslēgtajā līgumā 
paredzētais finansējums. 2012. gadā vienā mēnesī apmaksāto ekspertīžu skaits bija 64, kas ir 
nepietiekami. Šāda situācija veido rindas uz ekspertīzes veikšanu vairāku mēnešu garumā. 
 
 
 

Tiesu psihiatriskās ekspertīzes kriminālprocesā 
13. tabula 

 2011. 2012. 
Ekspertīžu kopskaits 713 740 
    No kopskaita:   
                  aizdomās turētajiem un  
                  apsūdzētajiem 

 
504 

 
567 

                   cietušajiem 209 173 
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Tiesu psihiatriskās ekspertīzes civilprocesā 

14. tabula 

 2011. 2012. 
Ekspertīžu kopskaits 119 57 
        No kopskaita:   

ambulatorās 110 53 
stacionārās 9 4 

 
2012. gadā no kopējā ekspertīžu skaita 128 ekspertīzes veiktas bērniem. Veiktas arī 12 pēcnāves 
ekspertīzes. 
 
 
2.6. Psihiatriskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana 

 Nodrošināts rehabilitācijas speciālistu – ergoterapeitu darbs gan Psihiatriskās palīdzības dienesta 
stacionārā, gan RPNC garīgās veselības ambulatorās aprūpes centrā „Veldre”. 

 RPNC garīgās veselības ambulatorās aprūpes centrā „Veldre” nodrošinātas plašākas rehabilitācijas 
iespējas – treniņvirtuve, radošo aktivitāšu iespējas: māla apstrāde, kokapstrāde u.c. Pacientam ir 
iespējas saņemt arī mākslas terapeita, kustību un sporta nodarbību terapeita konsultāciju. 

 Nodrošinātas plašas rehabilitācijas iespējas RPNC Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionāra 
Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centra piespiedu ārstēšanas blokā - 
kokapstrādes darbnīcas, māla apstrāde, dārzniecība. 

Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu mērķis ir pacientiem ar noteiktiem funkcionāliem ierobežojumiem 
nodrošināt šo ierobežojumu mazināšanu vai novēršanu. 

 

 
2.7. Personas datu sniegšana personas datu subjektam 
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 11. panta 1. apakšpunktu datu subjekts pēc 
rakstveida pieprasījuma iegūšanas var iegūt savus sensitīvos datus.  

RPNC Medicīniskajā arhīvā un Narkoloģiskās palīdzības dienesta Ambulatori-konsultatīvajā daļā personas 
saņem izziņas par savu datu esamību vai neesamību Centra pacientu datu apstrādes sistēmā dažādu 
mērķu sasniegšanai, kas pamatoti ar Ministru kabineta noteikumiem: 

 Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumi Nr. 940 „Noteikumi par Veselības pārbaudēm 
transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā 
arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību”; 

 Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude"; 
 Ministru kabineta 21.02.2012. noteikumi Nr. 117 "Kārtība, kādā Valsts policija klasificē šaujamieročus, 

munīciju un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus"; 
 Ministru kabineta 11.11.2008. noteikumi Nr. 930 "Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi"; 
 Ministru kabineta 02.02.2010. noteikumi Nr. 97 "Civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes 

veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas medicīnas centru un aviācijas medicīnas 
ekspertu sertificēšanas kārtība"  u.c. 
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3.NARKOLOĢISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTS 
 

FUNKCIJU VEIKŠANA  
 
 

3.1. Ambulatorās un stacionārās narkoloģiskās palīdzības sniegšana 
 

Narkoloģiskās palīdzības dienesta darbības rādītāji. Stacionārs 
16. tabula 

Nr. Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārs 2011. 2012. 

1. Hospitalizāciju skaits 1832 1555 

 uz 10 000 iedz. 26.3 23.9 
2 Izrakstīto (iesk. mirušos) skaits 1823 1578 

 uz 10 000 iedz. 26.2 24.3 

 t.s. mirušo skaits - 2 
3 Gultas slodze % 70.2 61.3 
4 Gultas slodze dienās 256.3 224.3 
5 Vidējais gultdienu skaits uz 1 slimnieku 8.0 7.8 
6 Gultas aprite 32 28.7 
7 Gultas dīkstāve dienās 3.4 4.9 
8 Letalitāte % - 0.1 
9 Gultdienu skaits 14 609 12 335 

  

 
 
 

Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārā ārstētie pacienti  
17. tabula  

Nr. Ārstēto pacientu kontingenti 2011. 2012.

1. 

Ārstētie stacionārā ar alkohola lietošanas izraisītām 
saslimšanām 

1527 
83.8  % no visiem 

ārstētiem 

1349 
85.5 % no 

visiem 
ārstētiem 

tajā skaitā: 
      ar alkohola psihozēm un psihotiskiem traucējumiem 

556 502 

2. Ārstētie stacionārā ar psihoaktīvo vielu lietošanas 
izraisītām saslimšanām 

290 
15.9  % no visiem 

ārstētiem 

227 
14.4 % no 

visiem 
ārstētiem 

3. 

Stacionārā ārstētie nepilngadīgie (0-17) 57 31 

tajā skaitā:   

ar alkohola lietošanas izraisītām saslimšanām 23 14 
ar psihoaktīvo vielu lietošanas izraisītām 
saslimšanām 

32 16 

4. Stacionārā ārstētie ar citām diagnozēm 6 2 
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2012. gadā Narkoloģiskās palīdzības dienestā ir samazinājies stacionārā ārstēto narkoloģisko pacientu 
skaits un ārstēšanas ilgums. Akūti hospitalizēto pacientu vidējais ārstēšanās ilgums ir 7,8 dienas 
(2011. gadā – 8,0 dienas). Atbilstoši PVO 2010. gada datiem, detoksikācijas ilgums alkohola atkarības 
pacientiem vidēji pasaulē ir 10,3 dienas, bet narkotisko vielu atkarības pacientu detoksikācijas vidējais 
ilgums ir 14 dienas. Īslaicīgā ārstēšanās izskaidrojama ar pacientu nespēju segt pacientu iemaksas, bet 
pacientu skaita samazināšanās saistīta ar finansējuma samazinājumu stacionārajiem pakalpojumiem 
narkoloģijā.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1046 „Veselības aprūpes 
organizēšanas un finansēšanas kārtība” ārstēšanās stacionārā no alkohola, narkotisko, psihotropo un 
toksisko vielu atkarības (diagnožu kodi atbilstoši Starptautiskajam slimību klasifikatoram (SSK-10): F10-
F19; F63.0) pacienta iemaksa ir 5,00 Ls par diennakti, tomēr daudzi pacienti nav spējīgi segt pacienta 
iemaksas, ņemot vērā atkarīgo pacientu sociāli nelabvēlīgo statusu. 

Lai panāktu ārstēšanas ilguma palielināšanos un līdz ar to - atkārtoti hospitalizēto pacientu skaita 
samazināšanos, būtu nepieciešams atbrīvot narkoloģiskos pacientus no pacientu iemaksas, pielīdzinot tos 
psihiatriskā profila pacientiem, kā tas noteikts SSK-10 redakcijā – psihiski un uzvedības traucējumi 
psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ. Pacienti narkoloģisko ārstēšanu saņem novēloti, par ko liecina liels 
alkohola psihožu skaits.  

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, 2012. gadā 85,5 % no visiem stacionārā ārstētiem pacientiem ir slimnieki ar 
alkohola lietošanas izraisītām problēmām. Nelabvēlīgs rādītājs ir liels alkohola psihožu skaits, kas liecina 
par nekvalitatīva alkohola lietošanu un neārstētiem, ielaistiem slimību gadījumiem, kad pacienti 
narkoloģisko ārstēšanu saņem novēloti.  

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, arī 2012. gadā ir neliels stacionārā ārstēto nepilngadīgo skaits, kas 
izskaidrojams ar pacientu zemo motivāciju iesaistīties ārstēšanas programmās, savukārt tas norāda uz 
nepieciešamību valstī veikt grozījumus normatīvajos aktos, kā arī veidot atsevišķas nodaļas un 
programmas pusaudžiem.  

Gultu noslodze 2012. gadā Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārā ir samazinājusies, salīdzinot ar 
2011. gadu, jo saņemtais finansējums neatbilst uzrādītajam gultu skaitam. 

Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārā pēdējo gadu laikā Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
brigādes no mājām, internātskolām, no ielas vai policijas iecirkņiem hospitalizēja pacientus ar neadekvātu 
uzvedību. Pacienti iestājās stacionārā ar uztveres traucējumiem, uzbudinājumu, nemieru. Pēc viņu vārdiem 
– viņi pirkuši vai arī draugi viņus ir uzcienājuši ar legāli veikalā nopirktiem pulverīšiem, kas tika pārdoti kā 
vīraks, aromatizētāji. Pārsvarā slimnieki īsti neatceras, kas ar viņiem noticis pēc uzpīpēšanas un kā viņi 
nokļuvuši slimnīcā. Daži pacienti atzīst, ka šīs vielas sistemātiski lieto jau ilgāku laiku. 
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Narkoloģiskās palīdzības dienesta darbības rādītāji. Ambulatorā aprūpe  

18. tabula 

Nr.  Ambulatorā aprūpe 2011. 2012. 

1. 
 

Apmeklējumu kopskaits 23 925 28 715 

uz 10 000 iedz. (Rīgas) 343.9 441.4 

uz 1 iedz. (Rīgas) 0.03 0.04 

No apmeklējumu kopskaita:   

ambulatorie apmeklējumi 13 330 19 509 

ANPREN medicīniskās pārbaudes 6261 7004 

ārstu narkologu atzinumi 1943 1931 

specializētā medicīniskā komisija (pirmstermiņa 
autovadītāju medicīniskā pārbaude) 409 271 

2. Pacientu skaits Metadona ilgtermiņa 
farmakoterapijas programmā (MIFTP) 178 197 

3. Pacientu skaits Buprenorfīna ilgtermiņa 
farmakoterapijas programmā (BIFTP) 55 68 

4. ĀKK ( ārstu konsultatīvās komisijas) MIFTP 1905 2643 

5. ĀKK ( ārstu konsultatīvās komisijas) BIFTP 77 190 

 
2012. gadā ambulatoro narkoloģisko apmeklējumu kopējais skaits ir ievērojami palielinājies – 
28 715 apmeklējumi (2011. gadā – 23 925). (skat. 18. tabulu) 

Turpina samazināties pirmstermiņa autovadītāju komisiju skaits, jo valstī ir palielinājies ārstniecības iestāžu 
skaits, kuras organizē komisiju darbu un ir samazinājies to autovadītāju skaits, kuri vadījuši transportlīdzekli 
reibuma vai psihoaktīvo vielu izraisītā reibuma stāvoklī. 

Bērniem, kuri ir narkotiku lietotāji, ir izveidota speciāla ambulatora programma „Personības izaugsmes 
sociālpsiholoģiskā treniņa seminārnodarbības pusaudžiem”.  Mērķauditorija ir 12–18 gadus veci jaunieši ar 
izmainītas uzvedības iezīmēm, kuri pašreizējās dzīves periodā izjūt sociālās adaptācijas grūtības. 
Pusaudžiem 13 nodarbību ciklā vienu reizi nedēļā tiek piedāvātas strukturētas nodarbības (90 minūtes). 
Vienā grupā tiek iekļauti 8–10 pusaudži. Nodarbību plānā ir darbs ar pašnovērtējumu, vispārējo vērtību 
orientāciju, saskarsmes iemaņām, notiek pārrunas par sociālām lomām, konfliktiem un to risināšanas 
veidiem, dažādām emocionālām izpausmēm. Nodarbības tiek vadītas jauniešiem saprotamā veidā, 
pielietojot spēles, tēlus un kustības, tā palīdzot nostiprināt pārliecību „nē” pateikšanai, ja tiek piedāvātas 
atkarību izraisošas vielas.  

 

3.2. Izziņu sniegšana personas datu subjektiem no Narkoloģiskās palīdzības dienesta pacientu 
ambulatorās datu bāzes par viņu datu esamību vai neesamību tajā 

 

Izziņas no Narkoloģiskās palīdzības dienesta pacientu ambulatorās datu bāzes 
19. tabula 

2011. 2012. 
95 60 
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3.3. Metadona vai buprenorfīna ilgtermiņa farmakoterapijas programmā iekļauto pacientu uzskaite 
Ministru kabineta 24.01.2012. noteikumu Nr. 70 "Alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu 
vai datorspēļu atkarības slimnieku ārstēšanas kārtība" 14. punktā noteikts, ka RPNC veic to pacientu 
uzskaiti, kuri tiek iekļauti metadona vai buprenorfīna ilgtermiņa farmakoterapijas programmā.  

Jebkuras ārstniecības iestādes ārstu konsilijs, kas pieņēmis lēmumu par ilgtermiņa farmakoterapijas ar 
metadonu vai buprenorfīnu uzsākšanu pacientam, divu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē 
RPNC. 

 

Metadona ilgtermiņa farmakoterapijas programma 2012. gadā 
20. tabula 

 
 
 
 

 
Pilsēta 

 
 
 
Gada  
laikā  
ārstējušies  
programmā 

Gada laikā uzņemti programmā Gada laikā ārstēšanu 
pārtraukuši 

Gada beigās 
programmā esošie 

 
 
 
Kopā 

Tajā skaitā  
 
 
Kopā  

Tajā skaitā  
 
 
Kopā 

Tajā skaitā 
Pirmo reizi 

dzīvē 

si
ev

ie
te

s 

vī
rie

ši
 

Si
ev

ie
te

s 

Vī
rie

ši
 

Si
ev

ie
te

s 

Vī
rie

ši
 

si
ev

ie
te

s 

vī
rie

ši
 

Rīgā 191 53 10 21 16 37 30 9 21 161 39 122 
Jelgavā 38 11 3 5 3 8 7 1 6 31 4 27 
Liepājā 26 9 - 8 - 9 3 1 2 23 1 22 
Ludzā 9 9 - 1 1 8 - - - 9 1 8 
Kuldīgā 12 5 - 5 - 5 3 1 2 9 1 8 
Salaspilī 24 14 1 10 2 12 6 1 5 18 2 16 
Daugavpilī 5 2 - 2 - - - - - 5 - 5 
Olainē 7 3 1 1 1 2 - - - 7 2 5 
Jūrmalā 14 9 1 6 1 1 2 1 1 12 3 9 
Tukumā 1 1 - 1 - 1 1 - 1 - - - 
Kopā 327 116 16 60 24 83 52 14 38 275 53 222 
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Buprenorfīna Ilgtermiņa farmakoterapijas programma 2012. gadā 
21. tabula 

 
 
 
 
 

Pilsēta 

 
 
 

Gada 
laikā 

ārstējušies 
programmā 

 
Gada laikā uzņemti programmā 

Gada laikā 
ārstēšanu 

pārtraukuši 

Gada beigās 
programmā esošie 

 
 
 

Kopā 

Tajā skaitā  
 
 
Kopā  

Tajā skaitā  
 
 
Kopā 

Tajā skaitā 
Pirmo reizi 

dzīvē 

si
ev

ie
te

s 

vī
rie

ši
 

Si
ev

ie
te

s 

Vī
rie

ši
 

Si
ev

ie
te

s 

Vī
rie

ši
 

si
ev

ie
te

s 

vī
rie

ši
 

Rīgā 68 18 2 13 2 16 11 2 9 57 11 46 
Liepājā 3 3 1 2 1 2 - - - 5 1 4 
Jūrmala-1 1 1 - 1 - - - - - 1 - 1 
Daugavpilī 5 - - - - - 1 - 1 4 - 4 
Salaspilī 1 -     -   1 - 1 
Tukumā 5 1 - 1 - 1 - - - 5 - 5 
Krāslava 3 3 - 3 - 3 - - - 3 - 3 
Kopā 86 26 3 20 3 22 22 2 10 76 12 64 

 
 

3.4. Narkotisko, psihotropo vielu un alkohola ietekmes ekspertīzes veikšana 

Narkotisko, psihotropo vielu un alkohola ietekmes pārbaudes tiek veiktas RPNC Narkoloģiskās palīdzības 
dienesta Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļā (ANPREN) Aptiekas ielā 7/9, 
Rīgā. 

Medicīniskās pārbaudes un personu bioloģiskās vides materiāla paraugu izmeklējumi ķīmiski 
toksikoloģiskajā laboratorijā tiek veikti personām, kuras ANPREN nogādā Valsts policijas, Valsts 
robežapsardzes, pašvaldības policijas, probācijas dienesta amatpersonas saskaņā ar Ministru kabineta 
02.06.2008. noteikumiem Nr. 394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes 
kārtība", Ministru kabineta 11.01.2005. noteikumiem Nr.15 "Kārtība, kādā nosakāma alkohola 
koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējams narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids", vai 
personām, kuras ierodas ar darba devēja nosūtījumu, vai personām, kuras vērsušās ANPREN ar 
rakstveida iesniegumu.  

Ķīmiski toksikoloģiskā laboratorija veic analīzes, kuras nosūta no visas valsts ārstniecības iestādēm. 
Laboratorija izmanto ANO metodikas un regulāri veic starptautiskas kontrolanalīzes. Laboratorija pilda 
prasības, ko pieprasa Eiropas Standarts, kas akceptēts arī Latvijā. Pamatojoties uz to laboratorijai jāveic 
iekšējā un ārējā kontrole. 

Eiropā un arī Latvijā arvien biežāk parādās jaunas sintētiskās narkotiskās vielas, kuras nepieciešams 
identificēt, kas prasa papildus izpētes darbu un finansiālus līdzekļus. Izmeklējamo personu vidū tiek 
konstatētas narkotiskās un psihotropās vielas, kuras nevar noteikt ar parastām izmeklēšanas metodēm, 
tāpēc nepieciešams izstrādāt un pielietot jaunas metodikas, iepirkt reaģentus un standartus, kā arī 
nepieciešams uzturēt un apkalpot aparatūru. 2013.gada sākumā tiek plānots uzstādīt aparatūru, ar kuras 
palīdzību būs iespējams identificēt narkotiskās vielas, kuras līdz šim nebija iespējams noteikt. 2012.gada 
beigās tika apstiprināta medicīniskā tehnoloģija „Biočipu mikromatricu tehnoloģija (BMT) multiparametru 
narkotisko un psihotropo vielu identificēšanai bioloģiskās vidēs”, kas ir jauns tehnoloģisks solis laboratorajā 
medicīnā, kas sniedz ātru, objektīvu, precīzu, drošu, informatīvu un ekonomiski izdevīgu narkotisko vielu 
skrīningu. BMT plaši izmanto Eiropas Savienības un citu pasaules valstu vadošajos toksikoloģijas un tiesu 
medicīnas ķīmijas centros. 

2012. gadā bija 553 gadījumi, kad nebija iespējams identificēt vielu klātbūtni bioloģiskās vidēs, kaut arī 
klīniski un pēc izmeklējamo personu vārdiem tika apstiprināta vielu lietošana.  
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Medicīniskās pārbaudes 

22. tabula 

 2011. 2012. 
Pārbaudīto personu kopskaits 6395 7004 
No kopskaita:   

alkohola reibuma medicīniskās pārbaudes 877 1044 
narkotisko un psihotropo vielu reibuma medicīniskās 
pārbaudes 5294 5758 
 

medicīniskās pārbaudes Latvijas Bankas darbiniekiem 
narkotisko un psihotropo vielu noteikšanai organismā 

90 92 
 

pirmsreisa medicīniskās pārbaudes jūrniekiem alkohola, 
narkotisko un psihotropo vielu noteikšanai organismā 

134 110 

 
Ekspertīzes tiek veiktas, gadījumos, kad likums paredz disciplināru, administratīvu vai kriminālatbildību par 
alkohola, narkotisko un psihotropo vielu lietošanu. 2012. gadā tika pārbaudītas 7004 personas (2011. gadā 
- 6395, 2010. gadā - 5701), no kurām 1044 veiktas alkohola reibuma medicīniskās pārbaudes un 5758 - 
narkotisko un psihotropo vielu reibuma medicīniskās pārbaudes. 

 
 
 

Alkohola noteikšana bioloģiskās vidēs 
(analīzes uz alkoholu) 

23. tabula 

 2011. 2012. 
Veikto analīžu skaits 902 941 

 
 
 

Narkotisko un psihotropo vielu noteikšana bioloģiskajā vidēs 
(analīzes uz narkotiskām un psihotropām vielām) 

24. tabula 

 2011.  2012. 

Kopējais veikto testu skaits (testēšana ar enzimātisko imūnmetodi) 
laboratorijā 

57 648 64 074 

Kopējais veikto analīžu skaits 9245 10 351 
No tām   
                      analīzes no RPNC 4528 5007 
                      no citām ārstniecības iestādēm  4717 5344 

 
 
 

Mirušo personu biomateriālu analīzes 
25. tabula 

 2011. 2012. 
Uz alkoholu, alkohola surogātiem, narkotiskām, psihotropām, 
toksiskām vielām: 

43 23 

asinis 29 23 
urīns 7 11 

mirušo orgāni (kuņģis ar saturu) 3 - 
aknas 2 - 
 niere 2 - 
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ANPREN ekspertu sagatavotie atzinumi  

26. tabula 
 2011. 2012. 
Ekspertu atzinumi pēc valsts institūciju (policijas, prokuratūras, 
tiesas) pieprasījuma 

  

par narkoloģiskajām ekspertīzēm 286 622 
par ķīmiski-toksikoloģiskajām ekspertīzēm 251 382 

par kompleksajām ekspertīzēm 2 7 
Kopskaits 539 1011 

 
 
 

Atbilžu un konsultāciju sniegšana par veiktajām ekspertīzēm 
27. tabula 

 2011. 2012. 

Atbildes pēc valsts institūciju (policijas, prokuratūras) pieprasījuma:   

par narkoloģiskajām ekspertīzēm 81 104 
              par ķīmiski-toksikoloģiskajām ekspertīzēm 105 131 

Atbildes tiesām: 
                            par narkoloģiskajām ekspertīzēm 
                           par ķīmiski-toksikoloģiskajām ekspertīzēm 

 
8 

11 

 
22 
24 

Kopskaits: 205 281 
 

Konsultācijas tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem izziņas procesā 476 128 
Konsultācijas privātpersonām (vecākiem par bērniem, personām, kas 
vēlas veikt analīzes u.c.) 

201 118 

Kopskaits 677 246 
 

Izziņas privātpersonām par viņiem veiktajām ekspertīzēm 8 10 
 
 

ANPREN regulāri saņem pieprasījumus par eksperta atzinuma sniegšanu administratīvajās lietās un 
krimināllietās. Eksperti regulāri tiek aicināti piedalīties tiesas sēdēs, izsaukti uz nopratināšanu, līdz ar to 
nodaļai jānodrošina gan slēdzienu sagatavošana, gan līdzdalība tiesas procesos. Nodaļas speciālistiem 
regulāri jāsniedz konsultācijas, jādod skaidrojumi tiesībsargājošām iestādēm – tiesai, policijai, prokuratūrai 
par dažādu vielu ietekmi uz organismu. ANPREN eksperti regulāri sniedz konsultācijas privātpersonām 
(vecākiem un bērniem, ģimenes locekļiem u.c.).  

2012. gadā ievērojami palielinājies veikto ekspertīžu skaits pēc valsts institūciju lēmumiem - 1011 
(26. tabula). ( 2011. gadā - 539, 2010. gadā - 98).Tas izskaidrojams ar nelegālo apreibinošo vielu straujo 
izplatību un ar to saistītiem pārkāpumiem. Lēmumu sagatavošana ir darbietilpīga, eksperti parasti to veic 
ārpus darba laika un valsts finansējums šim darbam netiek paredzēts. 
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Narkotisko un psihotropo vielu lietošanas kombinācijas veiktajās analīzēs 
28. tabula  

 

Vielas nosaukums 
Konstatēto gadījumu skaits 

2010. 2011. 2012. 
Opiāti - amfetamīni 172 381 374 
Opiāti – trankvilizatori 300 382 223 
Opiāti – trankvilizatori - barbiturāti 75 81 99 
Opiāti – amfetamīns - trankvilizatori 152 398 204 
Opiāti – amfetamīns – THC - trankvilizatori 52 65 25 
Opiāti - barbiturāti 22 21 86 
Opiāti – amfetamīns - THC 59 56 45 
Opiāti – THC - trankvilizatori 15 58 18 
Opiāti – amfetamīns – barbiturāti – trankvilizatori - THC 8 12 7 
Amfetamīns - THC 125 214 183 
Opiāti – amfetamīns – barbiturāti - trankvilizatori 35 74 95 
Amfetamīns - trankvilizatori 60 95 95 
Opiāti – THC 25 41 41 
Amfetamīns - barbiturāti 30 13 25 
Amfetamīns – THC - trankvilizatori 7 18 14 
Fenobarbiturāti - trankvilizatori 13 10 25 
Opiāti – amfetamīns - barbiturāti 10 22 57 
THC - trankvilizatori 6 - - 
Tramadols - THC 3 - - 
Amfetamīns – fenobarbiturāti - trankvilizatori 8 - - 
Opiāti – trankvilizatori – THC - fenobarbiturāti 3 - - 
Kokaīns 8 18 33 
Kokaīns - THC 10 - - 
THC - klonazepāms 3 - - 
Amfetamīns – THC - fenobarbiturāti 2 - - 
Amfetamīns – THC – barbiturāti - trankvilizatori 1 8 1 
Amfetamīns - kokaīns 1 4 13 
Amfetamīns – THC – tramadols - trankvilizatori 1 4 4 
Opiāti – amfetamīns – THC – trankvilizatori - tramadols 2 8 4 
Opiāti – amfetamīns – barbiturāti – trankvilizatori - 
tramadols 

2 12 17 

Opiāti – amfetamīns – kokaīns – trankvilizatori 1 2 - 
Opiāti – amfetamīns – kokaīns 1 3 8 
Opiāti  – kokaīns - barbiturāti 1 1 2 
Opiāti  – kokaīns 2 2 3 
Opiāti – tankvilizatori - tramadols 3 27 31 
Opiāti  320 374 
Amfetamīns   914 1081 
Hašišs  302 334 
Barbiturāti  24 27 
Trankvilizatori  102 41 
Tramadols  4 6 

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, 2012. gadā turpina pieaugt izmeklējamo personu skaits, kuri lietojuši 
amfetamīnus, opiātus, kaņepju preparātus un augu maisījumus. 
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4. CITI RPNC DELEĢĒTIE UZDEVUMI 

 
4.1. Informatīva un konsultatīva atbalsta sniegšana valsts pārvaldes institūcijām garīgās veselības 
aprūpes jomā 

RPNC sniedz informāciju pēc valsts institūciju un ārstniecības personu rakstveida pieprasījuma saskaņā ar 
Pacientu tiesību likuma 10. panta piekto daļu no Psihiatriskās palīdzības dienesta pacientu un 
Narkoloģiskās palīdzības dienesta pacientu datu apstrādes sistēmas. 

 
 

RPNC sniegtā informācija pēc institūciju un personu pieprasījuma 
29. tabula 

Nr.  Informācijas pieprasītājs 2010. 2011. 2012. 

1. Atbilde sniegta izziņas formā (saskaņā ar Pacientu 
tiesību likuma 10. panta piekto daļu): 

21 367 27 456 27 593 

           Ārstniecības iestādēm 3287 2845 3521 
           Veselības inspekcijai 62 58 49 
           VDEĀK 14 4 5 
           Tiesām 858 982 951 
            Policijai, citām izziņas iestādēm 13 258 17 927 18 334 
            Prokuratūrai 234 229 223 
            Ieslodzījuma vietām  268 339 342 
            Bāriņtiesām 2246 3053 3007 
            Sociālajiem dienestiem 180 383 355 
           Citiem (apdrošināšanas sabiedrības, NBS,  
           Valsts probācijas dienests, valsts bērnu 
           tiesību aizsardzības inspektori, VDA, DVI) 

 
960 

 
1636 

 
806 

2. Atbildes uz valsts un pašvaldību iestāžu vēstulēm 
pēc būtības 

* * 2038 

3. Kopskaits * * 29 631 

* Iepriekšējos vadības ziņojumā šī informācija netika apkopota 
Skatīt arī 27. tabulu - „Atbilžu un konsultāciju sniegšana par veiktajām ekspertīzēm” (ANPREN) 

 
 
 

RPNC speciālistu – tiesu ekspertu, psihiatru, narkologu - dalība tiesas sēdēs kā ekspertiem 
30. tabula 

 2009. 2010. 2011. 2012. 

Dalība tiesas sēdēs pēc tiesas uzaicinājuma 
(eksperta statusā, kas prasa speciālas zināšanas) 

267 279 323 362 

Šī informācija neattiecas uz tiesas sēdēm par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas saskaņā ar 
Ārstniecības likuma 68. pantu (par to – skat., tabulu Nr. 8). 
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4.2. RPNC speciālistu dalība valsts un pašvaldību komisijās 

 Nacionālajā alkoholisma ierobežošanas padomē; 
 Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes Piedāvājuma 

samazināšanas darba grupā, Pieprasījuma samazināšanas darba grupā, Informācijas analīzes 
darba grupā; 

 HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuāli transmisīvo slimību izplatības ierobežošanas koordinācijas 
komisijā; 

 Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijā; 

 Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja ir Pasaules Veselības organizācijas sadarbības 
partnere alkohola jautājumos un Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 
(EMCDDA) zinātniskās komitejas riska novērtēšanas ekspertu grupā; 

 Tabakas un alkohola kontroles Latvijas nacionālajā koalīcijā; 

 Dalība ekspertu komisijā datorspēļu marķēšanas un klasifikācijas jautājumos;  

 Regulāri piedalās Saeimas komisiju sēdēs jautājumos, kas saistīti ar garīgo veselību un atkarībām; 

 Tieslietu ministrijas darba grupā par Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu koncepcijas projekta 
izstrādi; 

 Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (VISC) Valsts pedagoģiski 
medicīniskās komisijas darbā saistībā ar apmācības veida un apjoma piemērošanu izglītojamiem 
ar īpašām vajadzībām. 

 
4.3. Sniegtās konsultācijas normatīvo aktu projektu un politikas dokumentu izstrādē 

Galvenais speciālists psihiatrijā, RPNC valdes priekšsēdētājs J. Buģins ir sniedzis atzinumus un 
priekšlikumus par: 

 likumprojektu "Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā"; 

 veselības obligātās apdrošināšanas koncepciju; 

 „Lielo pilsētu asociācijas” jautājumu par gadījumiem, kad nepilngadīgajiem netiek sniegta obligātā 
medicīniskā palīdzība, nepilngadīgajam atrodoties alkohola reibumā, narkotisko vai citu vielu 
ietekmē, un psihoneiroloģiskās slimnīcas ārstniecības personas atsakās pieņemt slimnīcā un 
sniegt palīdzību personām ar izteiktu agresivitāti un redzamiem psihiskiem traucējumiem; 

 rīcības plānu nepilngadīgo aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un 
dzimumneaizskaramību 2010. - 2013. gadam attiecībā par psihoterapijas kā valsts apmaksāta 
pakalpojuma sniegšanu personām, kuras izdarījušas noziedzīgus nodarījumus pret tikumību un 
dzimumneaizskaramību, un psihoterapijas palīdzības nodrošināšanu upuriem; 

 kārtību, kādā tiek pārskatītas (atceltas) pacientiem noteiktās psihisko un uzvedības traucējumu 
diagnozes, attiecībā uz personām, kurām padomju laikā diagnoze, iespējams, tika noteikta 
politisku iemeslu dēļ; 

 kritērijiem darba nespējas ilgumam dažādām diagnozēm; 

 kritērijiem rindu veidošanai/pacientu nosūtīšanai pie speciālistiem un izmeklējumiem; 

 par pasākumiem rindu mazināšanai - rindu un nosūtīšanas organizēšanai, speciālistu kapacitātes 
celšanai. 
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Galvenā speciāliste narkoloģijā, RPNC Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja A. Stirna: 

 dalība Ministru kabineta noteikumu grozījumu projektu izstrādē par alkohola, narkotisko un 
psihotropo vielu ietekmes pārbaudes veikšanas kārtību; 

 dalība Ministru kabineta noteikumu grozījumu projektu izstrādē par Latvijā kontrolējamām 
narkotiskām vielām, psihotropām vielām un prekursoriem;  

 dalība likuma ,,Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” grozījumu projekta 
izstrādē; 

 dalība likuma „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” 
grozījumu projekta izstrādē; 

 darbs darba grupā „Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas 
rīcības plāns 2012. - 2014. gadam” izstrādē. 

 ESF projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla 
tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” realizācija, nodrošinot teorētisko un praktisko nodarbību 
vadīšanu trim izglītības programmām: 

 - „Garīgā veselība un atkarīgo pacientu aprūpe multidisciplinārā komandā”; 

 - „Bērnu garīgā veselība”; 

 - „Psihisko un uzvedības traucējumu agrīnā diagnostika primārajā veselības aprūpē”. 

 Medicīniskās tehnoloģijas „Opioīdu atkarības pacientu ilgtermiņa farmakoterapija ar metadonu” 
izstrāde; 

 apmācību organizēšana personālam, kuri strādā ilgtermiņa farmakoterapijas programmās valstī; 

 priekšlikumi Nacionālam veselības dienestam par nepieciešamiem grozījumiem Ministru kabineta 
19.12.2006. noteikumos Nr. 1046;  

 priekšlikumi Veselības ministrijai par ārstēšanas ilgumu narkoloģijā un slimību gadījumu izvērtēšanu; 

 sniegts viedoklis un priekšlikumi Veselības ministrijai un Nacionālam veselības dienestam par 
narkoloģisko palīdzību Latgales reģionā"; 

 priekšlikumi Veselības ministrijai „Par jauno apreibinošo vielu lietošanas tendencēm Latvijā un jaunu 
tehnoloģiju nepieciešamību valstī”;  

 priekšlikumi par speciālistiem ķīmiķiem toksikologiem, kuri strādā kā tiesu eksperti; 

 sagatavotas atbildes fiziskām personām par narkotisko vielu ietekmi Veselības ministrijas uzdevumā; 

 sniegti priekšlikumi Veselības ministrijai ilgtermiņa farmakoterapijas ar metadonu vai buprenorfīnu 
metodes sertifikāta izsniegšanas juridisko pamatu; 

 sniegts viedoklis Veselības ministrijai sakarā ar Iekšlietu ministrijas lūgumu - paskaidrot alkohola 
ietekmi uz cilvēka organismu; 

 sniegts viedoklis un priekšlikumi Veselības ministrijai par diskusiju materiālu „Veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju izvietojuma plānu līdz 2018. gadam”; 

 sniegts viedoklis un priekšlikumi Veselības ministrijai par nepilngadīgām personām, kurām radušies 
psihiski vai uzvedības traucējumi alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu 
vielu lietošanas dēļ. 

 
4.4. Konsultāciju sniegšana citām ārstniecības iestādēm   

 Regulāri nodrošinātas ārstu-psihiatru, ārstu-narkologu un psihologu konsultācijas cita profila 
stacionāros. 

 Regulāri nodrošinātas ārstu-psihiatru, ārstu-narkologu un psihologu konsultācijas pēc VDEĀK, 
ģimenes ārstu u.c. speciālistu lūguma.   
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4.5. Klīniskās izglītības bāzes nodrošināšana, lai izpildītu valsts un pašvaldību pasūtījumu 
veselības speciālistu sagatavošanā 
Pamatojoties uz 2011. gada 30. septembrī ar Rīgas Stradiņa universitāti noslēgto Sadarbības līgumu 
Nr. Gr.6-15/2011/0460, RPNC apmāca rezidentus studiju programmās „Psihiatrija” un „Narkoloģija”.  

RPNC 2012. gadā ir bijušas darba tiesiskajās attiecības ar 26 Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības 
fakultātes psihiatrijas un narkoloģijas programmas rezidentiem. Rezidentūrās mācības 2012. gadā beiguši 
8 rezidenti: 6 psihiatri un 2 narkologi. 

RPNC turpinājis darba tiesiskās attiecības ar 4 rezidentūras beidzējiem: 2 psihiatriem un 2 narkologiem.  

2012. gada septembrī mācības rezidentūrā sāka 6 rezidenti: 5 psihiatrijas, 1 – narkoloģijas programmā.  

Centrā strādā 46 apmācīttiesīgie ārsti - psihiatrijā, narkoloģijā un psihoterapijā un 2 rezidentu apmācībā 
iesaistīti speciālisti-psihologi.  

Rezidentu apmācības procesu koordinē par konkrētās rezidentūras specialitātes pārraudzību atbildīgie 
RPNC virsārsti psihiatrijā un narkoloģijā sadarbībā ar augstskolu rezidentūras programmu vadītājiem. 
Pavisam 2012. gadā specialitātē „Psihiatrija” rezidentūrā tika apmācīti 20 ārstu, bet specialitātē 
„Narkoloģija” - 3 ārsti. 

2012.gadā rotācijas disciplīnās psihiatrija un narkoloģija tika apmācīti 102 rezidenti no citām ārstniecības 
iestādēm: Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes 
slimnīcas (Latvijas Infektoloģijas centra), Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, RP SIA "Ādas un seksuāli 
transmisīvo slimību klīniskais centrs" un RSU Psihosomātiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas, 
Nacionālā rehabilitācijas centra „Vaivari””. 

Uz 2011. gada 28. oktobra iekšējā normatīvā akta „Rezidentūras un finanšu plūsmas organizācijas kārtība 
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”” pamata izdoti šādi rīkojumi:  

 RPNC 02.01.2012. rīkojums nr. 01-05/2 „Par rezidentiem”; 

 RPNC 17.12.2012. rīkojums nr. 01-05/111 „Par apmācīttiesīgajiem ārstiem”. 
RPNC apmācīti arī Latvijas universitātes Rīgas medicīnas koledžas studenti. RPNC praksi izgājuši 
19 studentu ar augstskolu nosūtījumiem, bet pētījumus psihiatrijā un narkoloģijā veikuši 19 studenti  

 
 
4.6. Sociālo pakalpojumu sniegšana 

RPNC sociālo pakalpojumu darbu ārstniecības struktūrvienībās 2012. gadā pildīja 6 sociālie darbinieki, 
1 no tiem tika finansēts no Rīgas pašvaldības (vienas slodzes apmērā). Gada laikā sociālie darbinieki 
piedalās 2000 – 2500 klientu (RPNC pacientu) sociālo problēmu risināšanā. RPNC sociālo darbinieku 
darba specifika saistās ar 27 pakalpojumu veidiem. 

Katram pacientam-klientam tiek aizpildīta klienta karte, tiek sniegtas konsultācijas ģimenes locekļiem, 
notiek izskaidrošanas un padomdevēja darbs ar pacientu ģimenēm, tuviniekiem, kuri bieži vien neizprot 
slimības norisi un pacientu pašu. Gadījumos, kad trūkst jebkādas informācijas par klientu, ģimenes locekļi 
tiek meklēti un apzināti, sadarbojoties ar sociālajiem dienestiem, policiju, bāriņtiesām u.c. Daudziem 
klientiem nepieciešams kārtot dokumentus pārvešanai uz ilgstošas sociālās aprūpes institūcijām.  

Ikdienā tiek novērtēta klienta pašaprūpes spēja, notiek intervēšana, anketēšana, sociālās diagnozes 
izvirzīšana, problēmsituācijas noskaidrošana. Tiek atjaunoti dokumenti (pase, dzimšanas apliecība, VDEĀK 
izziņa, invalīda apliecība, represētas personas apliecība u.c.), ja klients to nespēj veikt patstāvīgi vai viņam 
nav aizgādņa. Nereti nepieciešams noformēt pensijas un pabalstus. Notiek koordinācijas darbs ar valsts un 
pašvaldību iestādēm, dažādām institūcijām – policija, namu apsaimniekotājiem, namīpašniekiem (pacientu 
īpašumu apzināšana, komunālo maksājumu pārrēķini), kontaktēšanās ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem u.c 
personām un institūcijām pacientu interešu aizstāvībā). Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra 
noteikumi Nr. 1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, pēc kuriem tiek aprēķināts 
finansējums RPNC, neparedz sociālo darbinieku apmaksu.   
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4.7. Ilgstoša sociālā aprūpe un rehabilitācija 

Kā ilgstošas sociālās aprūpes sniedzējs RPNC noteikts ar Ministru kabineta 2009. gada 25. jūnija rīkojumu 
nr. 416 „Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu valsts 
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", valsts sabiedrībā ar 
ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 
"Slimnīca "Ģintermuiža"” un valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca””. 

Ilgstošas sociālās aprūpes centrs „Vecpiebalga” (SAC) uzņem personas ar smagiem garīgās veselības 
traucējumiem.  

 

Ilgstošas sociālās aprūpes centra „Vecpiebalga” klienti 
31. tabula 

 2010. 2011. 2012. 

Klientu vietu skaits 74 74 74 

No jauna iestājušies klienti  15 12 10 
No klientu kopskaita 
                                                                   rīcībspējīgi 

                                                                rīcībnespējīgi 

13 
2 

12 
- 

8 
2 

                                                         sievietes 
                                                     vīrieši 

5 
10 

7 
5 

8 
2 

Izrakstīto klientu skaits  15 12 11 

no tiem mirušie 5 4 4 

 
SAC klientu aprūpē darbojas ārstniecības personāls (medicīnas māsas) un ārstniecības atbalsta personāls 
(SAC vadītāja, darba terapeits, sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, saimniecības māsa, aprūpētāji). 

 

4.8. Informācijas sniegšana fiziskām personām, sniedzot atbildes uz iesniegumiem, 2012. gads 
32. tabula  

Atbildes uz fizisku personu iesniegumiem 322 
Izziņas no Medicīniskā arhīva pēc datu subjekta pieprasījuma 752 

 

Atbildes uz fizisku personu iesniegumiem tiek sniegtas, ievērojot Iesniegumu likumu Informācijas atklātības 
likumu, Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Pacientu tiesību likumu un citus normatīvos aktus, 
sniedzot atbildes uz iesniegumiem pēc būtības. 
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5. BŪTISKĀKĀS IZMAIŅAS 2012. GADĀ  

5 .1 .  Izmaiņas 

1) 2012. gada 10. decembrī Ārkārtas dalībnieku sapulce no jauna apstiprina amatā valdes 
priekšsēdētāju Jāni Buģinu un valdes locekli Irinu Starkovu, kā arī veic izmaiņas RPNC 
Statūtos. 2012. gada 27. decembrī veiktas attiecīgas izmaiņas Komercreģistrā;  

2) izstrādāta un apstiprināta Veselības ministrijā „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra 
stratēģija 2012. – 2018. gadam”; 

3) izstrādāts un apstiprināts Veselības ministrijā „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra biznesa 
plāns 2012. – 2015. gadam”;  

4) Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionāra 20. nodaļa (2012. gada martā pārcelta no Tvaika 
ielas 2, Rīgā, uz renovētām telpām Veldres ielā 1 a, Rīgā; 

5) par četrām gultām samazināts Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionāra gultu skaits, 
sasniedzot skaitu 496; 

6) Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionāra narkomānu rehabilitācijas nodaļā pārcelta uz 
Tvaika ielu 2, Rīgā; 

7) 2012. gada 06. decembrī atklātas jaunuzceltā un renovētā Garīgās veselības ambulatorās 
aprūpes nodaļas ēkas Ļermontova ielā 1, Rīgā. Projekts īstenots ar Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfinansējumu Ls 773 705 apmērā. 

 
 
5.2. Attīstības projekts  

Pārskata periodā RPNC turpina realizēt Attīstības projektu, kura finansējumu nodrošina Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana valsts SIA 
„Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”” (līgums Nr. 3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/022) līdzekļi, valsts 
galvotā aizdevuma līdzekļi un RPNC līdzfinansējums. 

Attīstības projekta ietvaros pārskata periodā: 

 nodota ekspluatācijā par LVL 469 712 renovētā Neirožu un depresiju nodaļas ēka Rīgā, Veldres 
ielā 1a; 

 rekonstruēta ēka lit.002 un uzbūvēta jauna ēka ambulatorā centra Rīgā, Ļermontova ielā 1, 
vajadzībām, kopā ieguldot LVL 1 600 692. 

Savukārt, lai nodrošinātu stacionāra infrastruktūras Rīgā, Tvaika ielā 2, attīstību, pārskata periodā noslēgts 
līgums par ēku rekonstrukcijas būvdarbu tehniskā projekta izstrādi LVL 640 500 vērtībā. 

 
 
5.3. No jauna apstiprināti maksas pakalpojumu cenrāži 

1) Ar 12.09.2012. spēkā Psihiatriskās palīdzības dienesta un Diagnostiskās un sociālās 
rehabilitācijas daļas maksas pakalpojumu cenrādis (valdes sēdes 12.09.2012. lēmums) RPNC 
12.09.2012. rīkojums nr. 01-05/75 „Par maksas pakalpojumu cenrāžiem PPD Diagnostiskās un 
sociālās rehabilitācijas daļā”. 

2) Ar 07.01.2013. spēkā Narkoloģiskās palīdzības dienesta Alkohola, narkotisko un psihotropo 
vielu reibuma ekspertīzes nodaļas maksas pakalpojumu cenrādis (valdes sēdes 30.11.2012. 
lēmums). RPNC 26.06.2012. rīkojums nr. 01-05/51 „Par Narkoloģiskās palīdzības dienesta 
maksas pakalpojumu cenrāžiem”. 

3) RPNC 12.03.2012. rīkojums nr. 01-05/15 „Par maksas pakalpojumu cenrāžiem”. 
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4) RPNC 13.06.2012. rīkojums nr. 01-05/41 „Par Narkoloģiskās palīdzības dienesta maksas 
pakalpojumu cenrāžiem”. 

5) RPNC 26.06.2012. rīkojums nr. 01-05/52 „Par maksas pakalpojumu cenrāžiem”. 

6) RPNC 26.06.2012. rīkojums nr. 01-05/54 „Par Dokumentu noformēšanas maksas pakalpojumu 
cenrādi”. 

7) RPNC 24.09.2012. rīkojums nr. 01-05/81 „Par Narkoloģiskās palīdzības dienesta maksas 
pakalpojumu cenrāžiem”. 
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6. IEKŠĒJĀ KONTROLE 
 

6.1. Visaptverošas kvalitātes sistēmas ieviešanas uzsākšana 
Atbilstoši Veselības ministrijas 08.06.2012. vēstulei Nr. 01-16.09/2550 „Par prasībām iekšējās kontroles 
sistēmai” par Ministru kabineta 08.05.2012. noteikumiem Nr. 326 „Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmu 
tiešās pārvaldes iestādēs” un Veselības ministres 19.04.2012. rīkojumu Nr. 100 „Par iekšējā audita 
sistēmu”, RPNC vadība iepazinās ar visaptverošas kvalitātes vadības sistēmas apraksta darba variantu un 
valdes sēdē atbalstīja kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas uzsākšanu. 

Īss apraksts  

Pamatnostādnes „Veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības starptautiskās pamatnostādnes”, kuru 
Joint Comission International (JCI, Apvienotā Starptautiskā Komisija, 2008. gads) izveidoja, lai apmierinātu 
daudzveidīgās veselības aprūpes pakalpojumu plānotāju, vadītāju un sniedzēju vajadzības visaptverošas 
kvalitātes nodrošināšanā.  

Šajā procesā nepieciešama objektīva informācija stratēģisku un finansiālu lēmumu pieņemšanai, lai 
uzlabotu sabiedrībai sniedzamo pakalpojumu drošību un kvalitāti, kā nodrošināšanai nereti trūkst 
instrumentu informācijas apkopošanai un analīzei par riska pakāpi veselības aprūpes iestādēs un 
organizācijās un neļauj stratēģiski pareizi virzīt resursus kvalitātes un drošības pilnveidošanai. 
Visaptverošā universālā kvalitātes vadības sistēma var tikt pielietota gan individuālās veselība aprūpes 
organizācijas vajadzībām, gan nacionāla līmeņa prioritāšu noteikšanai. Sistēma ļauj plašam veselības 
aprūpes organizāciju lokam un sabiedrības veselības organizācijas un vadības sistēmas organizāciju 
lokam veidot ar akreditāciju nesaistītu stratēģiju, lai uzlabotu sabiedrībai sniedzamo veselības aprūpes 
pakalpojumu drošību un kvalitāti, kā arī papildina un pamato citu kvalitātes un drošības instrumentu, 
izglītības un pieredzes apmaiņas stratēģiju ieviešanu. 

Gada pēdējā ceturksnī ar Veselības ministrijas un Latvijas veselības ekonomikas asociācijas (LVEA) 
atbalstu tika izveidota darba grupa ar Pamatnostādņu pielāgošanā iesaistīto iestāžu pārstāvjiem, kuras 
darbības rezultāts būs valsts apstākļiem piemērotas universālas visaptverošas kvalitātes vadības sistēmas 
ieviešana ārstniecības iestādēs.  

 
6.2. Pasākumi līdzekļu lietderīgai un ekonomiskai izmantošanai 

RPNC 06.08.2012. rīkojums nr. 01-05/66 „Par amatiem, kuru pienākumu pildīšanai nepieciešams mobilais 
tālrunis, un Centra apmaksāto mēneša limitu”. 
 
 
6.3. Darbības darba kvalitātes un sniegto ārstniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, 

kontrolei un ārstniecības rezultātu analīzei: 

1) RPNC 02.01.2012. rīkojums nr. 01-05/1 „Par pilnvarām medikamentu saņemšanai no aptiekas”; 

2) RPNC 27.02.2012. rīkojums nr. 01-05/14 „Par Psihiatriskās palīdzības dienesta 20. nodaļas 
pārvietošanu”; 

3) RPNC 27.02.2012. rīkojums nr. 01-05/14A „Par gultu skaitu 20. nodaļā”; 

4) RPNC 13.03.2012. rīkojums nr. 01-05/18 „Par vīrusu saslimšanas ierobežošanas pasākumiem”; 

5) RPNC 23.03.2012. rīkojums nr. 01-05/19 „Par psihiatra un narkologa atzinumu transportlīdzekļa 
vadītājam vai pretendentam”; 

6) RPNC 02.04.2012. rīkojums nr. 01-05/20 „Par ārstu konsilijiem”; 

7) RPNC 02.04.2012. rīkojums nr. 01-05/20A „Par pilnvarām medikamentu saņemšanai no aptiekas”; 

8) RPNC 04.06.2012. rīkojums nr. 01-05/38 „Par medicīniskās rehabilitācijas darba optimizāciju 
(multiprofesionālas speciālistu komandas izveide”; 
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9) RPNC 18.06.2012. rīkojums nr. 01-05/47A „Par Narkoloģiskā stacionāra 25. nodaļas darbības 
izbeigšanu”; 

10) RPNC 06.07.2012. rīkojums nr. 01-05/60 „Par infekcijas saslimšanas ierobežošanas pasākumiem”; 

11) RPNC 13.07.2012. rīkojums nr. 01-05/62 „Par psihiatra atzinumu par veselības stāvokli civilās 
aviācijas personālam”; 

12) RPNC 13.07.2012. rīkojums nr. 01-05/63 „Par pacientu uzņemšanu 4. nodaļā”; 

13) RPNC 16.07.2012. rīkojums nr. 01-05/64 „Par amatiem”; 

14) RPNC 17.07.2012. rīkojums nr. 01-05/65 „Par darba grupas izveidošanu amata aprakstu 
aktualizēšanai un izstrādei”; 

15) RPNC 29.08.2012. rīkojums nr. 01-05/71 „Par stacionāra 2. un 18. nodaļu”; 

16) RPNC 31.08.2012. rīkojums nr. 01-05/73 „Par atbildīgo amatpersonu ugunsdrošībā”; 

17) RPNC 05.10.2012. rīkojums nr. 01-05/86 „Par nesertificētu medicīnas māsu darbu sertificētu 
ārstniecības personu vadībā Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionāra 32. nodaļā”; 

18) RPNC 22.11.2012. rīkojums nr. 01-05/96 „Par ambulatoro centru „Pārdaugava” un ATPE nodaļu”; 

19) RPNC 03.12.2012. rīkojums nr. 01-05/103 „Par personāla darba grafikiem TPEPA centrā”. 

 
 

6.4. Ar rīkojumiem izveidotas komisijas, darba grupas 

1. RPNC 11.01.2012. rīkojums nr. 01-05/5 „Par komisijas izveidi (pacients B.)”; 

2. RPNC 13.02.2012. rīkojums nr. 01-05/10 „Par komisijas izveidi galdnieku darbnīcas darbības 
nodrošināšanai”; 

3. RPNC 24.02.2012. rīkojums nr. 01-05/13 „Par komisijas izveidi”(receptes pazušana); 

4. RPNC 12.04.2012. rīkojums nr. 01-05/25 „Par komisijas izveidi skaidrojuma gatavošanai Veselības 
inspekcijai uz aktu Nr. VIS/S/Am-2/2012”; 

5. RPNC 19.06.2012. rīkojums nr. 01-05/48 „Par komisijas izveidi (4. nodaļa)”; 

6. RPNC 25.06.2012. rīkojums nr. 01-05/51 „Par nelaimes gadījumu 17. nodaļā”; 

7. RPNC 02.07.2012. rīkojums nr. 01-05/57 „Par komisijas izveidi (16. nodaļa)”; 

8. RPNC 30.08.2012. rīkojums nr. 01-05/72 „Par komisijas izveidi (32. nodaļa)”; 

9. RPNC 04.10.2012. rīkojums nr. 01-05/85 „Par komisijas izveidi (pacients S.)”; 

10. RPNC 08.10.2012. rīkojums nr. 01-05/87 „Par komisijas izveidi (dr. A.)”; 

11. RPNC 29.11.2012. rīkojums nr. 01-05/100 „Pa pacientes Ķ. stacionēšanas apstākļiem”; 

12. RPNC 20.12.2012. rīkojums nr. 01-05/113 „Par komisijas izveidi (pacients J.)”. 

 
 

6.5. Apstiprināti iekšējie normatīvie akti     

 13.06.2012. apstiprināti Grozījumi iekšējā normatīvajā aktā „Videonovērošanas un 
videonovērošanā iegūto personas datu turpmākās apstrādes kārtība Alkohola, narkotisko un 
psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļā”  

 17.07.2012. apstiprināti Grozījumi iekšējā normatīvajā aktā „Dokumentu pārvaldības kārtība” 

 28.12.2012. apstiprināta Kārtība narkotisko vielu atkarības slimnieku uzņemšanai ilgtermiņa 
farmakoterapijas programmā un nodrošinot ilgtermiņa farmakoterapiju.  
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6.6. Apstiprinātas iekšējās lietošanas medicīniskās un pieprasījumu veidlapas  

 Psihiatra atzinums transportlīdzekļa vadītājam vai pretendentam, ja nav medicīnisku pretindikāciju 
(RPNC 23.03.2012. rīkojums nr. 01-05/19) 

 Psihiatra atzinums transportlīdzekļa vadītājam vai pretendentam, ja ir medicīniskas pretindikācijas 
(RPNC 23.03.2012. rīkojums nr. 01-05/19) 

 Narkologa atzinums transportlīdzekļa vadītājam vai pretendentam, ja nav medicīnisku 
pretindikāciju (RPNC 23.03.2012. rīkojums nr. 01-05/19) 

 Narkologa atzinums transportlīdzekļa vadītājam vai pretendentam ja ir medicīniskas pretindikācijas 
(RPNC 23.03.2012. rīkojums nr. 01-05/19) 

 Vienošanās par pacienta iemaksu forma (RPNC 15.06.2012. rīkojums nr. 01-05/46) 

 Līguma par disulfirama depo preparāta implantēšanu forma (RPNC 06.06.2012. rīkojums nr. 01-
05/39) 

 Psihiatra atzinums - nav konstatētas medicīniskas kontrindikācijas, civilās aviācijas personālam 
(RPNC 13.07.2012. rīkojums nr. 01-05/62) 

 Psihiatra atzinums - ir konstatētas medicīniskas kontrindikācijas, civilās aviācijas personālam (RPNC 
13.07.2012. rīkojums nr. 01-05/62) 

 
 

6.7. Pasākumi personas datu aizsardzībai 

Personas datu aizsardzībai RPNC tiek ļoti uzmanīgi sekots, lai nosargātu personas tiesību uz privāto dzīvi. 
Īpaša uzmanība tiek pievērsta pacientu sensitīvo datu apstrādei. Pacientu sensitīvos datus izsniedz vienīgi 
uz rakstveida iesnieguma/pieprasījuma pamata, izvērtējot, vai ir tiesiskais pamats personas sensitīvo datu 
apstrādei. 

Lai regulētu personas datu apstrādi, 2012. gadā tika izdoti šādi rīkojumi 

 RPNC 09.05.2012. rīkojums nr. 01-05/31 „Par Vienošanos par pacienta iemaksu”; 

 RPNC 13.06.2012. rīkojums nr. 01-05/44 „Par VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu”; 

 RPNC 15.06.2012. rīkojums nr. 01-05/46 „Par grozījumu 2012. gada 9. maija rīkojumā Nr. 01-05/31 
„Par Vienošanos par pacienta iemaksu”; 

 RPNC 04.07.2012. rīkojums nr. 01-05/59 „Par pārbaudi PPD stacionāra 9. nodaļā un Medicīnas 
arhīvā”. 

 RPNC 13.07.2012. rīkojums nr. 01-05/62 „Par psihiatra atzinumu par veselības stāvokli civilās aviācijas 
personālam”. 

Veiktas konsultācijas Pacientu tiesību likuma 10. panta piektajā daļā paredzēto personu un institūciju 
pārstāvjiem (valsts un pašvaldību policija, prokuratūras, Satversmes aizsardzības birojs) par personas datu 
pieprasījumu pamatotību, apstrādi norādītajam mērķim.  

Regulāri tiek sniegti skaidrojumi pacientu tuviniekiem par personas datu apstrādes tiesisko pamatu.  

Sniegti skaidrojumi zvērinātiem advokātiem par to, ka normatīvie akti neparedz viņu klientu vai citu lietā 
iesaistītu personu personas datu un jo īpaši - sensitīvo personas datu apstrādi, tos izsniedzot advokātiem.  

2012. gadā notika lietas iztiesāšana Rīgas tiesu nama Administratīvajā rajona tiesā, lietā Nr. A420439812, 
ar kuru jurists, RPNC pacients, J.Z. cēla prasību pret Veselības ministriju un RPNC par viņa personas datu 
izmantošana (ņemšanu uzskaitē, nodošanu Ar noteiktām slimībām slimojošo pacientu reģistram). Tiesa 
J.Z. prasību neapmierināja. 
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7. FINANŠU RĀDĪTĀJI 

 
Finanšu saimnieciskā darbība - peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 

2010. . - 2012. . 
33. tabula 

  2010.  2011.  2012.  

Ieņēmumi kopā, Ls 6 730 058 7 660 636 7 085 528 

Izdevumi kopā, Ls 6 691 645 7 126 149 7 041 407 

Finanšu rezultāts - peļņa 
vai zaudējumi pirms 
ārkārtas posteņiem un 
nodokļiem, Ls 

38 413 534 487 44 121 

    

Operatīvā finanšu 
darbības rentabilitāte, % 0.57 6.98 0.62 

 
RPNC no 2010. gada līdz 2012. gadam (ieskaitot) ir strādājis ar pozitīvu rezultātu pirms ārkārtas posteņiem 
un nodokļiem.  

 
 

Ieņēmumi un izdevumi 
1. grafiks 

 
 

RPNC no 2010. gada līdz 2012. gadam (ieskaitot) ir strādājis ar tendenci, ka ieņēmumi pārsniedz 
izdevumus pirms ārkārtas izdevumu posteņiem. Šeit jāņem vērā fakts, ka RPNC katru gadu strādā ar 
sabalansētu budžetu  
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Finanšu rezultāts – peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 

2. grafiks 

 
 

RPNC periodā no 2010. gada līdz 2012. gadam (ieskaitot) no saimnieciskās darbības ir guvis peļņu.  
 
 
 

Peļņa vai zaudējumi( pēc apgrozījuma izmaksu metodes) 
3. grafiks 

 
 
RPNC 2011. gada zaudējumus ir ietekmējuši ārkārtas izdevumi, kas radās sakarā ar AS „Latvijas 
Krājbanka” bankrotu.  
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Ieņēmumu struktūra 

4. grafiks 

 
 

RPNC 2012. gadā ieņēmumu struktūru ar 82 % veido valsts budžeta pasūtījums, 14 % sastāda maksas 
pakalpojumi un pārējie ieņēmumi, 4 % ieņēmumus veido sociālās aprūpes pakalpojumi.  

 
 

Izdevumu struktūra 
5. grafiks 

 
 
RPNC 2012. gadā izdevumu struktūras lielāko daļu veido atlīdzības daļa ap 70 %, pacientu ēdināšana 
sastāda 8 % , medikamenti 5 %, energoresursi un komunālie pakalpojumi sastāda 5 %, pārējie pacientu 
uzturēšanas izdevumi sastāda 5 %.  
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OPERATĪVĀ FINANSIĀLĀ ANALĪZE 
RPNC finanšu rādītāju analīze un kontrole nodrošina sabiedrības vadībai šādas iespējas:  

- novērtēt gaidāmos rezultātus, kas pamatojas uz sākotnējo izvēlēto mērķi; 

- noteikt vai šie mērķi ir reāli, sasniedzami; 

- novērtēt sabiedrības vadītāju un darbinieku veikumu; 

- atrast slēptas iespējas un ārējās rezerves, izprast to izmantošanas iespējas; 

- noteikt dažādas nepilnības sabiedrības darbībā un novērst negatīvās tendences; 

- izstrādāt sabiedrības turpmākās attīstības virzienus, kas nodrošinātu efektīvāku līdzekļu 
izmantošanu.  

Jebkuras sabiedrības, arī RPNC, darbības rezultāti un konkurētspēja ir atkarīga no vadītāju prasmes, 
pieredzes un spējas pieņemt pareizus lēmumus. Katrs no šiem lēmumiem var uzlabot vai pasliktināt 
sabiedrības saimniecisko vai finansiālo stāvokli. 

 

Galvenie rādītāji, kuri raksturo sabiedrības finansiālo stāvokli, ir: 

 maksātspējas līmenis; 

 finansiālas stabilitātes līmenis; 

 rentabilitātes līmenis; 

 aktīvu aprites ātrums; 

 finansiālās elastības līmenis. 

Iepriekš minēto finanšu rādītāju analīzes pamatā ir šo rādītāju aprēķināšana un salīdzinoša novērtēšana 
dinamikā. Šie rādītāji raksturo bilances aktīva un pasīva posteņus, bruto un neto finanšu rezultātus, kā arī 
attiecības starp peļņas- zaudējumu aprēķina un bilances sastāvdaļām. 

Taču pārskata gada datu objektīvu salīdzināšanu ietekmē Valsts galvotā kredīta līdzekļu šā brīža 
uzkrājums, kā arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk- ERAF) līdzekļu avansa maksājums 
2012. gada beigās RPNC attīstības projekta realizācijai, radot lielu neizlietotas naudas atlikumu, kas 
ietekmē finanšu rādītāju aprēķināšanas objektivitāti.  

Tomēr finansiālie rādītāji ir zemāki valsts galvotā kredīta līdzekļu iesaldēšanas Latvijas Krājbankā rezultātā 
2011. gadā. 

 

Likviditātes rādītāji 

Viens no vissvarīgākajiem maksātspējas rādītājiem ir kopējās likviditātes rādītājs jeb vispārējais 
maksātspējas koeficients. Gada sākumā tas bija 7.7 un 2012. gada beigās tas bija 6.6.  

Šis rādītājs raksturo RPNC spēju segt īstermiņa saistības. Saskaņā ar vispārpieņemtajiem 
starptautiskajiem standartiem tiek uzskatīts, ka šim koeficientam jāatrodas robežās starp 1 un 2 (dažreiz 3). 
Koeficienti pēdējo divu pārskatu gadu laikā ir ļoti augsti. Tos ietekmē šobrīd neapgūtā valsts galvotā kredīta 
uzkrājums, kā arī ERAF līdzfinansējuma avansa ieskaitījums. Rādītājs aprēķināts, kā apgrozāmo aktīvu 
attiecība pret īstermiņa saistībām.  

Sabiedrība tika uzsākusi arī brīvo naudas līdzekļu īstermiņa finanšu ieguldījumu rezultātā uzkrāto līdzekļu 
realizāciju Veldres ielas 1a, Rīgā objekta tālākā apguvē, nododot daļējā ekspluatācijā Neirožu un krīžu 
nodaļas ēkas atklāšanu. Radītāju ietekmē arī naudas līdzekļu apgrozījums objekta „Ambulatorā centrs 
Rīgā, Ļermontova ielā 1, ēkas būvniecība un ēkas lit.002. rekonstrukcija” realizācija. 

Jāatzīmē, ka jo augstāks šis rādītājs, jo augstāk jāvērtē sabiedrības maksātspēja. 
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Visdrošākais likviditātes novērtējums ir naudas līdzekļu lielums, kurš atrodas sabiedrības rīcībā. Naudas 
līdzekļi ir pašreizējo saistību dzēšanas avoti, taču krājumi var tikt izmantoti šim mērķim tikai pēc to 
realizācijas. Absolūtās likviditātes koeficients liecina par sabiedrības spēju segt īstermiņa parādus 
vistuvākajā laikā. Gada sākumā koeficients bija 4.6 un 2012. gada beigās RPNC tas bija 5.9. Arī šiem 
rādītājiem jābūt lielākiem vai vienādiem ar 1.  

Sabiedrības likviditātes analīzē liela nozīme ir tīro apgrozāmo līdzekļu (starpība starp apgrozāmiem 
aktīviem un īstermiņa saistībām) noteikšanai.  

 Gada beigās = 4 455 522  LVL– 679 380 LVL= + 3 776 142 LVL 

 Gada sākumā = 4 834 787 LVL – 617 591 LVL = + 4 217 196 LVL 

Rādītāja aprēķins liecina, ka likviditāte 2012. gada beigās RPNC ir stabila. Tas nozīmē, ka sabiedrība var 
segt īstermiņa saistības. Tīrie apgrozāmie līdzekļi ir nepieciešami sabiedrības finansiālās stabilitātes 
uzturēšanai, jo apgrozāmo līdzekļu pārsvars pār īstermiņa saistībām liecina, ka sabiedrība var ne tikai  
nosegt savas īstermiņa saistības, bet  finansu resursi ir pietiekoši savas darbības paplašināšanai nākotnē. 
Tīrie apgrozāmie līdzekļi sabiedrībai piešķir nozīmīgu finansiālu neatkarību apstākļos, kad ir paātrināta 
apgrozāmo līdzekļu aprite (piemēram, kad tiek aizkavēta debitoru parāda dzēšana), apgrozāmo aktīvu 
vērtības pazemināšanās vai zudumi . 

Nozīmīgs ir arī tekošās likviditātes rādītājs. Tas vērtē sabiedrības spēju atmaksāt īstermiņa parādus ar 
apgrozāmajiem līdzekļiem, kuru summa ir samazināta par krājumu summu, kas uzskatāmi par 
nelikvīdākiem apgrozāmiem līdzekļiem. Pēc starptautiskiem standartiem šim rādītājam ir jābūt lielākam 
par 1. Ja sabiedrības tekošās likviditātes koeficients pārsniedz normatīvu (2012. gadā – 6.2 ), tad tas ir 
vērtējams pozitīvi, jo sabiedrībai ir laba īstermiņa parādu maksāšanas spēja.  

 

Maksātspējas rādītāji 

Valsts SIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” finansiālo stabilitāti var novērtēt ar koeficientiem, kuri 
raksturo aktīvu un pasīvu posteņu strukturālās attiecības. Finansiālās stabilitātes rādītājus aprēķina šādam 
nolūkam:  

- lai noteiktu saistību attiecību pret pašu kapitālu vai aktīvu kopsummu; 

- lai novērtētu sabiedrības iespējas paaugstināt saistību summu; 

- lai palīdzētu novērtēt sabiedrības spēju noteiktā termiņā nokārtot saistības. 

 

Īpašuma koeficients VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” raksturo pašu kapitāla īpatsvaru 
uzņēmuma kopējā kapitāla struktūrā.  

Gada sākumā = 7 695 255 LVL : 15 644 137  LVL  = 49.2 % 

Gada beigās = 7 708 421 LVL : 16 863 875 LVL  =  45.7 % 

Īpašuma koeficientam, kurš raksturotu stabilu finansiālo stāvokli, jābūt apmēram 60 % līmenī, tas nozīmē, 
ka tam ir jābūt pietiekami augstam, lai pārliecinātu iespējamos kreditorus par kredīta piešķiršanu. Šā brīža 
koeficienti norāda uz sabiedrības stabilo finansiālo stāvokli. 

 

Saistību īpatsvaram jeb aizņemtā kapitāla īpatsvaram bilancē jābūt: jo zemāk, jo labāk. 

Gada sākumā = 7 866 865 LVL : 15 644 137 LVL = 50.2 % 

Gada beigās = 9 050 738 LVL : 16 863 875 LVL = 53.7 % 

Saistības īpatsvars bilancē raksturo sabiedrības finansiālo atkarību no ārējiem aizņēmumiem. Jo augstāk 
tas ir, jo riskantāka ir situācija. Jo zemāks, jo labprātāk tiek izsniegti kredīti sabiedrībām. Ir ieteicams, lai 
aizņemtā kapitāla summa nepārsniegtu pašu kapitāla summu. Saistību īpatsvara lielāko daļu veido valsts  
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galvotā kredīta apjoms, kā arī vēl šobrīd pilnībā neapgūtie ERAF līdzekļi. Mūsu sabiedrībai šie rādītāji ir 
cerīgi.  

Saistību attiecība pret pašu kapitālu raksturo sabiedrības finansiālo neatkarību. To sauc par Autonomijas 
koeficientu : 

Gada sākumā = 7 866 865 LVL : 7 695 255 LVL = 1.02 

Gada beigās = 9 050 738 LVL : 7 708 421 LVL = 1.17 

Stabilitāte kļūst riskanta, ja šis koeficients tuvojas 1. Jāatzīmē, ka RPNC šis rādītājs šobrīd nav tas 
labākais, jo tā aprēķinu tieši ietekmē valsts galvotā kredīta līdzekļu iesaldēšana Latvijas Krājbankā, kā arī 
ERAF līdzekļu neapguve. Iepriekšējā gada zaudējumu rezultātā samazinājās pašu kapitāla apjoms. 
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9. PERSONĀLS. PERSONĀLA ATTĪSTĪBA 
 

RPNC 2012. gada 31. decembrī bija nodarbināti 858 darbinieki, no tiem 659 sievietes un 199 vīrieši. 37 % 
nodarbināto ir augstākā izglītība, tajā skaitā 26 % - augstākā medicīniskā. 
 
6. grafiks 

Izglītības līmeņi, 2012.gads

Augstākā medicīniskā 26% 

Augstākā cita 11% 
Vidējā speciālā, cita 15%

Vidējā medicīniskā  22%

Vidējā vispārējā un pamata 
26% 

 
No visiem darbiniekiem pamatfunkciju – psihiatriskās medicīniskās palīdzības veikšanai nodarbināti 68 %, 
narkoloģiskās palīdzības sniegšanai – 12 %, bet ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas sniegšanai – 
3 %.  

 
7. grafiks 

Darbinieku sadalījums pa nozarēm, 2012.gads

Ilgstošas sociālās 
aprūpes centrs 
"Vecpiebalga"

3%

Pārējie
17%

Narkoloģiskās 
palīdzības dienests

12%

Psihiatriskās 
palīdzības dienests

68%

 
RPNC pamatfunkciju - pacientu ārstniecisko un aprūpes procesu - nodrošina 114 ārsti, 13 psihologi un 
psihoterapeiti, 8 rehabilitācijas speciālisti (ergoterapeiti, mākslas terapeiti, un citi), 244 māsas, 361 aprūpes 
atbalsta darbinieki (medicīnas māsas palīgi, sanitāri, pacientu reģistratori, saimniecības pārziņi, sociālie 
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darbinieki un citi). Bez tam RPNC nodarbināti 118 darbinieki, kuri nodrošina funkcionālo vadību un 
saimnieciski tehnisko apkalpošanu (vadība, grāmatveži, juristi, ekonomisti, lietveži, tehniskie darbinieki, 
medicīniskā arhīva darbinieki, autovadītāji, elektriķi, sanitārtehniķi, apkopēji, sētnieki un citi).   

Šobrīd pirmspensijas vai pensijas vecumā ir 29 % ārstu un 21 % vidējā medicīniskā personāla.  

 
8. grafiks 

Ārstu sadalījums pa vecuma grupām, 2012.gads

līdz 30 gadiem 
1% 30-44 gadi   20%

60 un vairāk gadi 
29%

45-59 gadi 50%

  
9. grafiks  

Māsu sadalījums pa vecuma grupām, 2012.gads

līdz 30 gadiem 1%
30-44 gadi  24%

45-59 gadi  54%

60 un vairāk gadi 
21%

 
2012. gadā pieņemti 99 darbinieki, atlaisti 94 darbinieki. Personāla mainības analīze rāda, ka galvenais 
iemesls darba tiesisko attiecību izbeigšanai 2012. gadā ir darbinieka uzteikums. 

Kopumā personāla aiziešanas koeficients ir tuvinājies atjaunošanas koeficientam (10,9 % - aiziešanas 
koeficients, 11,5 % - atjaunošanas koeficients). Personāla mainības analīze rāda, ka 2012. gadā 
visaugstākā kadru mainība ir bijusi jaunākajam medicīniskajam personālam, no visiem atlaistajiem – 53 %. 
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10. grafiks 

Pieņemtie  un atlaistie darbinieki, 2012.gads

7
9

56

27

5

19

50

20

Pieņemtie Atlaistie

Pieņemtie 7 9 56 27

Atlaistie 5 19 50 20

Ārsti Vidējais med. personāls
Jaunākais med. 

personāls
Pārējie

 
 
Galvenais iemesls darba tiesisko attiecību izbeigšanai 2012. gadā bija darbinieka uzteikums. Pamatcēlonis 
darbinieku aiziešanai ir zemais atalgojums, lielais psihoemocionālais risks darba vietā, pārāk lielā darba 
intensitāte un īpašie darba apstākļi, kā arī psihiatrijas un narkoloģijas specialitāšu zemais prestižs. 
 
Darbinieku izglītošana, kvalifikācijas celšana 
Personāla izglītošanas un kvalifikācijas paaugstināšanas mērķis ir veicināt tāda zināšanu līmeņa 
sasniegšanu, lai darbinieki spētu veikt savus pienākumus profesionāli un kvalitatīvi.  

RPNC 2012. gadā nodarbinātās ārstniecības personas paaugstināja kvalifikāciju Latvijas Ārstu biedrības, 
Latvijas Māsu asociācijas, Garīgās veselības aprūpes māsu apvienības, Rīgas Stradiņa  universitātes,  
Latvijas Psihiatru asociācijas, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes  slimnīcas Izglītības  daļas,  
P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas mācību zinātnes daļas organizētajās profesionālo zināšanu un  
prasmju pilnveides programmās, gan RPNC organizētajos kursos un semināros. 

Pavisam 2012. gadā tālākizglītības pasākumos – kvalifikāciju uzturošos semināros piedalījās 59 māsas, 
bet konferencēs – 148 māsas. 2012. gadā tika apmācīti neatliekamās medicīniskās palīdzības un 
katastrofu medicīnas jautājumos 56 māsas. Turpinājās arī jaunākā medicīnas personāla izglītošana. Māsu 
palīgu, sanitāru, darbinieku ēdiena sadalē, saimniecības pārziņu tālākizglītības programmā “Minimālās 
higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” tika apmācīti 116 RPNC darbinieki.  

2012. gadā augstākajās mācību iestādēs mācījās 37 RPNC darbinieki, bet arodizglītību māsas palīga un 
aprūpētāja profesijā apguva 19 darbinieki. 

2012. gadā resertificēti 17 ārsti un 55 māsas. 

Nozīmīgu darbu RPNC speciālisti veica, iesaistoties rezidentu, citu specialitāšu studentu un vidējā 
medicīnas personāla apmācībā, kā arī veicot zinātniski pētnieciskā darba vadību. (Skatīt sadaļu 
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„4.5. Klīniskās izglītības bāzes nodrošināšana, lai izpildītu valsts un pašvaldību pasūtījumu veselības 
speciālistu sagatavošanā”, 24. lp.) 

Administratīvā un saimnieciskā nodrošinājuma 20 darbinieki apmeklēja seminārus par aktuāliem 
uzņēmuma vadības, grāmatvedības kārtošanas, darba aizsardzības un citiem jautājumiem.  

 

Ārstu klīniskās konferences 
34. tabula 

Nr. Tēma Uzstājas Atbildīgā 
persona 

1.  Netradicionālā medicīna Tibetas ārstniecības 
speciālists dr. Arāja 

2.  Depakine Chrono lietošana 
šizofrēnijas pacientiem dr. Barinova dr. Arāja 

3.  EEG – pierakstu atšķirības epilepsijas 
un šizofrēnijas pacientiem dr. Zālīte dr. Arāja 

4.  Pacienta X demonstrācija dr. Bezborodovs prof. M. Caune 

5.  Pacienta X demonstrācija dr. Šternberga prof. M. Caune 

6.  Pacienta X demonstrācija dr. Tērauds  

7.  Eiropas psihiatru kongress 

1) novitātes psihiatrijā; 

2) novitātes narkoloģijā 

dr. Tērauds 

dr. Stirna 

dr. Arāja 

 

8.  Pacienta X demonstrācija dr. Doķe prof. Caune 

9.  Pacienta X demonstrācija dr. Bezborodovs prof. Caune 

10.  Pacienta X demonstrācija dr. Iznovs prof. Caune 

11.  Pacienta X demonstrācija dr. Vrubļevskis prof. Caune 

12.  Medikamentozais hepatīts, taukainā 
hepatoze dr. I. Tolmane dr. Ķiece 

13.  Obstipācijas 

Atbalsta grupas RPNC 

dr. B. Pakere 

dr. I. Bite 
dr. Arāja 

14.  Hroniska sirds mazspēja dr. J. Raibarts dr. Arāja 

15.  Pacienta X demonstrācija dr. D. Dūša prof. Caune 

16.  Psihiatru gada konference dr. E. Tērauds dr. E. Tērauds 

17.  Sociālantropologa lekcija Tjalžanska dr. Arāja 
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10. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 
Turpinājās 1996. gadā aizsāktais divpusējas sadarbības projekts ar Vācijas Oberfrankenas zemes 
Baireitas pilsētas psihiatrisko klīniku garīgās veselības aprūpes profesionāļu apmācībai. Projekta mērķis: 
veicināt RPNC garīgās veselības aprūpes profesionāļu (ārstu, māsu, psihologu, sociālo darbinieku, 
ergoterapeitu, aprūpes organizētāju, rezidentu u.c.) apmācību gan Latvijā (ikgadēji lekciju cikli ar 
vieslektoru uzstāšanos), gan Vācijā. Kopumā Baireitas klīnikā apmācībā piedalījušies vairāk nekā 70 
garīgās veselības aprūpes profesionāļu no Latvijas.  

 
2012. gadā apmaiņas vizīšu apjoms sašaurinājies līdz šauri zinātniskam līmenim Rīgas Stradiņa 
universitātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedras ietvaros.. Šāda sadarbība ļauj sekot jaunākajām 
tendencēm garīgās veselības aprūpes organizēšanā un pacientu ārstēšanā pasaulē, klīnikas darba 
organizēšanā un zinātniski pamatotas labas prakses pielietošanā garīgās veselības aprūpē.   

 

 

2012. gadā tika sagatavots projekta pieteikums dalībai Partnerības projektā par garīgās veselības aprūpes 
sistēmas pakalpojumu lietotāju aprūpi saistībā ar alternatīvu aprūpes metožu ieviešanu fiziskas 
ierobežošanas un izolēšanas vietā (Practices, procedures and alternatives for using seclusion and 
restraining measures with persons suffering from mental illness) ar ES valstu piedalīšanos. Mobilitātes 
projekta pieteikums Latvijas Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) tika iesniegts 2012. gada februārī, 
tomēr netika akceptēts. Projekta aktivitātēm tiek sekots līdzi neklātienē. 

 
2011. gada sākumā RPNC iesaistījās Eiropas Savienības (ES) kopīgas veselības programmas par 
Alcheimera slimību (EU Health Programme for a Joint Action on Alzheimer disease) darbībā. Projekts tika 
uzsākts 2011. gada 1. aprīlī. Projekta ilgums 24 mēneši, kuru laikā paredzētas divas koordinācijas 
sanāksmes un viena noslēdzošā tikšanās noslēguma rezultātu izplatīšanai ES dalībvalstīs. Projektu 
finansē ES. RPNC piedalās kā asociētais partneris. Projekta paredzēti sekojoši darbības virzieni: 

1. epidemioloģisko datu apkopošana; 
2. agrīnās diagnostikas uzlabošana; 
3. ārpusstacionāra aprūpes uzlabošana; 
4. uzlabojumi pacientu tiesību un rīcībspējas jomā; 

2012. gadā turpinājās projekta aktivitātes. RPNC pārstāvji piedalījās divās projekta darba grupās, regulāri 
apkopojot Latvijas pieredzi visdažādākajos jautājumos četros projekta galvenajos virzienos salīdzinājumā 
ar citu valstu pieredzi. Savāktie materiāli pēc apkopošanas un apstrādes nokļūst projekta mājas lapā 
http://www.alcove-project.eu/. Projekta beigās paredzēta iegūto materiālu un pieredzes izplatīšana projekta 
partneru valstīs, kā arī pārējās ES valstīs. 
 

Valdes priekšsēdētājs     Jānis Buģins 
 
Valdes locekle      Irina Starkova 


