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SAĪSINĀJUMI 

 

ANPREN Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļa 

DRG  Detalizēta, diagnozēm piesaistīta veselības aprūpes pakalpojumu uzskaites un 

apmaksas sistēma, kura tiek izmantota, lai varētu veikt uzskaiti un apmaksu par 

pacientiem sniegtajiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 

slimnīcas stacionārā (Diagnosis related group) 

ERAF  Eiropas reģionālās attīstības fonds 

EUR  Eiro (naudas vienība) 

IKP  Iekšzemes kopprodukts 

LR  Latvijas Republika 

MK  Ministru Kabinets 

MRPL  Medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis 

NAP  Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam 

NMP  Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 

NVD  Nacionālais veselības dienests 

PVO  Pasaules Veselības organizācija 

RPNC  Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs 

RSU  Rīgas Stradiņa universitāte 

SPKC              Slimību profilakses un kontroles centrs 

SSK-10   Starptautiskās statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija  

TPEPĀC  Tiesu psihiatriskās ekspertīzes un piespiedu ārstēšanas centrs 

VDEĀVK Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija 

VM  Veselības ministrija 
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LIETOTO TERMINU SKAIDROJUMS 
 

Termins Skaidrojums1 

Kopīgā vērtība  

(shared value) 

Vadības stratēģija kas attiecas uz 

kapitālsabiedrībām, kuras rada noteiktu biznesa vērtību, 

vienlaikus identificējot un risinot sociālās problēmas; 

ietver vērtības radīšanu sabiedrībai līdz ar 

kapitālsabiedrības ekonomiskās vērtības pieaugumu 

 

Vērtību ķēde  

(value chain) 

 

Aktivitāšu kopums, kuras kapitālsabiedrība, 

darbojoties noteiktā nozarē, veic, lai piegādātu preces vai 

pakalpojumus tirgū; vērtību ķēdes izpratnē ražošana vai 

pakalpojumu sniegšana kapitālsabiedrībā tiek uztverta kā 

sistēma, kura sastāv no apakšsistēmām, no kurām katrai 

ir izejvielas, transformācijas procesi un rezultāti 

 

Stipro un vājo pušu, iespēju un 

draudu analīze (SVID)  

(strengths, weaknesses, 

opportunities and threats (SWOT)) 

 

Stratēģijas plānošanas līdzeklis, kas ļauj novērtēt 

kapitālsabiedrības stiprās un vājās puses, iespējas un 

draudus; stiprās puses — tās kapitālsabiedrības īpašības, 

kas tai var palīdzēt sasniegt noteikto mērķi, vājās 

puses — tās kapitālsabiedrības īpašības, kas var kavēt 

noteiktā mērķa sasniegšanu. Iespējas — tie ārējie faktori, 

kas var kapitālsabiedrībai palīdzēt sasniegt noteikto 

mērķi, bet draudi — tie ārējie faktori, kas var 

kapitālsabiedrību kavēt noteiktā mērķa sasniegšanā 

 

Ieinteresētās puses 

 (stakeholders) 

 

Personas vai personu grupas, kuras ir 

ieinteresētas kapitālsabiedrības darbībā vai 

kapitālsabiedrības partneri, kas nav tieši iesaistīti, kā tās 

piegādātāji vai klienti. Ieinteresētās puses var būt, 

piemēram, kapitālsabiedrības darbinieki, piegādātāji, 

klienti, pašvaldības, nevalstiskās un profesionālās 

organizācijas 

 

Ietekmes novērtējums  

(impact assessment) 

 

Kvantitatīvu un kvalitatīvu rādītāju uzskaite, kas 

rada izpratni par kapitālsabiedrības ietekmi uz vidi un 

sabiedrību. Balstoties uz analīzi par ieinteresētajām 

pusēm, kapitālsabiedrība veic tās ietekmes uz vidi un 

sabiedrību novērtējumu, pēc iespējas sniedzot detalizētus 

mērījumus gada griezumā par dabas resursu patēriņu, 

kapitālsabiedrībā nodarbinātajiem darbiniekiem, 

saistītajām nozarēm, kā arī citiem nozīmīgiem rādītājiem 

                                                
1 Terminu skaidrojumi saskaņā ar Pārresoru koordinācijas centra Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības 

stratēģiju izstrādes vadlīniju projektu (uz 27.01.2016.) 
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TABULU UN ATTĒLU SARAKSTS 

Tabulas 

Nr. 

p.k. 
Lpp. Tabulas nosaukums 

1.1. 7. Vispārīga informācija par kapitālsabiedrību 

1.2. 1. Ārstniecības personu sadalījums pa vecuma grupām (2015. gads) 

1.3. 14. Saņemtais valsts budžeta finansējums 2015. gadā 

1.4. 14. 
Finanšu saimnieciskā darbība - peļņa vai zaudējumi pirms 

nodokļiem 2014. g. - 2015. g. (EUR) 

1.5. 17. Pieejamo resursu raksturojums uz 31.12.2015. 

1.6. 20. RPNC konkurentu analīze 

1.7. 21. 

SVID analīze – informācija par kapitālsabiedrības stipro un vājo 

pušu, iespēju un draudu novērtējums, pamatojoties uz vides faktoru 
analīzi (vājās puses, stiprās puses) 

1.8. 22. 

SVID analīze – informācija par kapitālsabiedrības stipro un vājo 

pušu novērtējums, pamatojoties uz vides faktoru analīzi (iespējas, 

draudi) 

3.1. 39. RPNC mērķu noteikšanas tabula 

3.2. 42. RPNC peļņas un zaudējumu aprēķins 2016.–2018. gads 

3.3. 42. RPNC bilance 2016.-2018. gads 

3.4. 43. RPNC operatīvais naudas plūsmas pārskats 2016.-2018. gads 

3.5. 44. RPNC finanšu plānošanas tabula 

4.1. 49. Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas tabula 

Attēli 

Nr. 

p.k. 
Lpp. Attēla nosaukums 

1.1. 11. RPNC organizatoriskās struktūras shēma 

1.2. 12. Darbinieku izglītības līmenis, 2015. gads 

1.3. 12. Darbinieku sadalījums pa nozarēm, 2015. gads 

1.4. 13. Ārstu un funkcionālo speciālistu sadalījums pa vecuma grupām 

1.5. 13. 
Ārstniecības un pacientu aprūpes personu un funkcionālo 

speciālistu asistentu sadalījums pa vecuma grupām 

1.6. 15. Ieņēmumi un izdevumi pa gadiem (2014.-2015.) 

1.7. 15. 
Finanšu rezultāts – peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem (EUR), 

2015. gads 

1.8. 
15. 

Peļņa vai zaudējumi (pēc apgrozījuma izmaksu metodes (EUR), 

2015. gads 
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1.9. 16. Ieņēmumu struktūra (2015. gads) 

1.10. 16. Izdevumu struktūra (2015. gads) 

1.11. 18. RPNC aprūpes teritorija 
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1.PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

1.1. Vispārīga informācija par kapitālsabiedrību 

 

 

1.1. tabula 

 

Sabiedrības nosaukums 
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Sabiedrības juridiskais statuss Valsts kapitālsabiedrība 

Reģistra Nr., vieta un datums 
Komercreģistrs Nr.50003342481, 

1997. gada 19. maijs 

Adrese (juridiskā un pasta) Tvaika iela 2, Rīga LV-1005 

Sabiedrības pamatdarbība 
Slimnīcu darbība  

(8610 NACE 2 red)  

Dibinātāji un dalībnieki 

Kapitāla daļu turētājs - 

Latvijas Republikas Veselības ministrija  

Adrese: Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011 

Valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins 

Valdes locekļi 
Irina Starkova 

Imants Rezebergs  

Pamatkapitāls EUR 4 432 385,00 

 

 

1.2. Kapitālsabiedrības darbības veids un vēsture 

RPNC ir specializēta valsts ārstniecības iestāde, lielākā psihiatriskās un narkoloģiskās 

ārstniecības iestāde valstī. Pašreizējā veidolā - kā psihiatriskās un narkoloģiskās ārstniecības 

kopība - RPNC izveidots 2007. gadā, kad reorganizācijas rezultātā RPNC pārņēma Garīgās 

veselības valsts aģentūras un reorganizētās Narkoloģijas valsts aģentūras funkcijas, tiesības un 

pienākumus ar ārstniecību saistītajās jomās.  

1997. gada 19. maijā tika reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas 

narkomānijas slimnieku rehabilitācijas centrs” (reģ. nr. 5003342481). 2006. gada 27. decembrī 

tika reģistrētas izmaiņas minētā uzņēmuma nosaukumā un statūtos. Kopš šā brīža firmas 

nosaukums ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”.  

Kopā ar 2007. gada martā reorganizācijas gaitā RPNC pievienotajām valsts aģentūrām 

ārstniecības iestādes vēsturiskās saknes ir daudz senākas. Nepārtraukta darbības pēctecība 

pamatoti atļauj runāt par RPNC vēsturi kopš 1824. gada. 
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1.2.1. RPNC Psihiatriskās palīdzības dienesta vēsture 

Sākotnēji (1786. gadā) „trakonams” (Tollhaus) Rīgā tika ierīkots Citadelē (Rīgas 

cietoksnī), kas bija kaut kas vidējs starp slimnīcu un cietumu. Pēc tā apmeklējuma 1818. gadā 

Krievijas imperators Aleksandrs I licis celt jaunu iestādi. Šai vajadzībai 1819. gadā Aleksandrs I 

uzdāvināja Rīgas pilsētai zemi Sarkandaugavas kanāla labajā krastā uz stāvas skanstes, kas 

uzbērta Ziemeļu kara laikā un kopš 1710. gada dēvēta par Aleksandra augstumiem. Cara Pētera I 

valdīšanas laikā šajā teritorijā tika veidots Rīgas pilsētas Otrais Ķeizariskais dārzs.   

Jaunbūvētās „Dievam tīkamās” iestādes pirmā ēka tika atklāta 1824. gadā. Iestādi 

nosauca par Aleksandra augstumiem, un tā kļuva par pirmo psihiski slimu personu ārstniecības 

iestādi Baltijā.  

Aleksandra augstumos psihisko slimnieku ievietošanai un uzraudzībai bija atvēlētas 

52 gultasvietas no 221 pieejamām. Pārējās vietas aizpildīja darba nama pārmācāmie, nespējnieki 

un seksuāli transmisīvo slimību pacienti. Iestādē strādāja viens ārsts, kurš vienlaikus bija arī 

slimnīcas direktors 

Vietu skaits psihiski slimo ārstēšanai neapmierināja Rīgas un Vidzemes guberņas 

vajadzības, tāpēc 1835. gadā Aleksandra augstumos uzcēla vēl vienu trīsstāvu ēku, 1837. gadā - 

divas divstāvu ēkas, virtuvi un veļas mazgātavu, kuru slēdza tikai 2000. gadā. 1866. gadā 

iestādes apgaismošanai uzcēla gāzes fabriku, bet 1906. gadā gāzes apgaismošanu aizstāja ar 

elektrisko. Slimnīcas vietu skaits 1905. gadā pieauga līdz 132 (3 ārsti), bet 1938. gadā te bija jau 

240 vietas (10 ārsti).  

Nosaukums "Aleksandra augstumi" saglabājās līdz pat 1944. gadam, pēc tam tas tika 

vairākkārtīgi mainīts - 1. Rīgas psihiatriskā slimnīca, Rīgas psihiatriskā slimnīca, Republikāniskā 

Rīgas psihoneiroloģiskā slimnīca, Psihiatrijas centrs, Garīgās veselības valsts aģentūra, tagad - 

Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”. 

Pēc Otrā pasaules kara garīgās veselības aprūpe koncentrējās vēsturiskajos Aleksandra 

augstumos, esošajai iestādei tika dots Rīgas Psihoneiroloģiskās slimnīcas nosaukums. 1946. gadā 

uz slimnīcu tika pārvietoti 1862. gadā dibinātās Sarkankalna slimnīcas (tagadējā Traumatoloģijas 

un ortopēdijas slimnīca) pacienti ar garīgām saslimšanām un personāls, kā arī Latvijas 

Universitātes Medicīnas fakultātes Psihiatrijas katedra, kas 1920. gadā bija izveidota 

Sarkankalna slimnīcā.  

No 1964. līdz 1966. gadam slimnīcas teritorijā tika uzbūvēta jauna trīsstāvu ēka, kurā 

izvietojās sešas klīniskās nodaļas, Psihiatrijas katedra un slimnīcas administrācija. 1955. gadā 

tika ierīkota slimnieku darba terapijas darbnīca, bet 1994. gadā - dienas stacionārs ar 50 vietām. 

1993. gadā tika izveidots sociālās palīdzības dienests pacientiem. 

Vēl 1997. gadā slimnīcā bija ap 1000 stacionāra gultu. 20. gadsimta beigās sakarā ar 

Latvijas paredzamo iestāšanos ES tika uzsākta veselības aprūpes restrukturizācija ar mērķi 

izveidot modernu, sabiedrībā balstītu veselības aprūpi. Process skāra arī garīgās veselības aprūpi. 

Atbilstoši PVO ieteikumiem uzsvars likts uz ambulatoro jeb ārpusstacionāra aprūpi, nodrošinot 

iespēju pacientam saņemt kvalitatīvu ārstniecību tuvu dzīves vietai, izmantot ambulatorā dienas 

stacionāra pakalpojumus un citus sabiedrībā balstītus garīgās veselības aprūpes veidus. Pašlaik, 

palielinoties ambulatoro pakalpojumu pieejamībai, stacionāra gultu skaits samazinājies līdz 532 

(2015. gadā). 

2008. gada decembrī RPNC pievienoja valsts SIA ”Vecpiebalgas psihoneiroloģiskā 

slimnīca”, kas kļuva par Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionāra nodaļu, bet no 2009. gada 

1. jūlija tā turpina darbu kā Ilgstošas sociālās aprūpes centrs “Vecpiebalga”, kur sociālo aprūpi 

un rehabilitāciju saņem personas ar smagiem garīgās veselības traucējumiem. 

 

1.2.2. RPNC Narkoloģiskās palīdzības dienesta vēsture 

Lai samazinātu augošo alkoholisma izplatību Padomju Savienībā, 1977. gada 

15. februārī tika nodibināts Latvijas Republikas Rīgas narkoloģiskais dispansers, kura 
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ambulatoro nodaļu izvietoja Dārza ielā 4, bet stacionāra nodaļas – Rīgas pilsētas 7. slimnīcas 

teritorijā.  

1993. gadā, lai uzlabotu narkoloģiskā dienesta operatīvo vadību, pieaugot 

nepieciešamībai sniegt neatliekamo palīdzību smagos alkohola un narkotisko vielu reibuma 

stāvokļos, kā arī abstinenču un psihožu gadījumos, uz Rīgas narkoloģiskā dispansera bāzes 

Aptiekas ielā 7/9 atvēra Valsts narkoloģiskās aprūpes un veselības centru un Valsts Rīgas 

narkoloģisko slimnīcu ar 200 gultu stacionāru un ambulatoro nodaļu Rīgas pilsētas 7. slimnīcas 

teritorijā. 

 Šajā laikā Latvijā tika izveidots vienots narkoloģiskais dienests, kas varēja nodrošināt 

narkoloģisko palīdzību visā valstī.  

1997. gadā Valsts narkoloģiskās aprūpes un veselības centrs un Valsts Rīgas 

narkoloģiskā slimnīca tika reorganizēti, uz to bāzes izveidojot bezpeļņas organizāciju, valsts 

uzņēmumu „Narkoloģijas centrs”. Narkoloģijas centra struktūrvienības atradās Rīgā, adresēs: 

Aptiekas ielā 7/9, Dārza ielā 4, Ļermontova ielā 1 un Hospitāļu ielā 55. 

Līdzīgi par bezpeļņas organizācijām – valsts uzņēmumiem tika reorganizētas arī parējās 

valsts narkoloģiskās slimnīcas, kas tiešā veidā vairs nebija pakļautas Narkoloģijas centram, 

tādējādi mazinot narkoloģiskā dienesta vienotību Latvijā.  

2004. gadā bezpeļņas organizācija – valsts uzņēmums „Narkoloģijas centrs” tika 

reorganizēts par Narkoloģijas valsts aģentūru. Pārējās narkoloģiskā dienesta bezpeļņas 

organizācijas – valsts uzņēmumi tika reorganizēti 2004. gada 1. oktobrī, kļūstot par valsts 

sabiedrībām ar ierobežotu atbildību. Šo reorganizāciju rezultātā tika izjaukta vienotā pieeja 

narkoloģiskā dienesta finansēšanā. Turpmāk Narkoloģijas valsts aģentūra tika finansēta pēc 

apstiprinātās tāmes un finansēšanas plāna, bet pārējās narkoloģiskā dienesta iestādes – pēc 

padarītā darba, slēdzot līgumus ar Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru. 

2007. gada martā Narkoloģijas valsts aģentūra tika reorganizēta, tās funkcijas pārdalot 

starp Sabiedrības veselības aģentūru un RPNC. Narkoloģiskās palīdzības dienests tagad ir RPNC 

struktūrvienība, kas nodrošina stacionāro un ambulatoro palīdzību, kā arī alkohola, narkotisko un 

psihotropo vielu ietekmes medicīniskās pārbaudes un ekspertīzes. 

 

1.3. Kapitālsabiedrības pamatdarbības veidi 

RPNC sniedz stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus psihiatrijā un 

narkoloģijā Rīgas pilsētas un Rīgas reģiona iedzīvotājiem, kā arī nodrošina tiesu psihiatrisko un 

tiesu psiholoģisko ekspertīžu veikšanu un alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma 

ekspertīžu veikšanu. 

RPNC nodrošina: 

1. Ambulatorās un stacionārās medicīniskās palīdzības sniegšanu (arī terciārā aprūpe) 

personām, kurām konstatēti psihiski un 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 slimnīcā (nodaļā) ar apsardzi). 

3. Ambulatorās un stacionārās narkoloģiskās palīdzības sniegšanu. 

4. Psihiatrisko un narkoloģisko rehabilitāciju. 

5. Tiesu psihiatriskās, tiesu psiholoģiskās un kompleksās ekspertīzes veikšanu. 

6. Alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu ietekmes medicīnisko pārbaužu 

veikšanu. 

7. Laboratoriskos izmeklējumus alkohola, narkotisko un psihotropo vielu noteikšanai 

bioloģiskās vidēs ķīmiski toksikoloģiskajā laboratorijā.  
8. Tiesu narkoloģiskās un tiesu ķīmiski toksikoloģiskās ekspertīzes veikšanu. 

9. Informatīva un konsultatīva atbalsta sniegšanu valsts pārvaldes institūcijām garīgās 

veselības aprūpes un atkarību jomā. 

10. Konsultāciju sniegšanu citām ārstniecības iestādēm garīgās veselības aprūpes un atkarību 

jomā. 
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11. Sociālo pakalpojumu un ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu. 

12. Klīniskās izglītības bāzi, lai izpildītu valsts un pašvaldību pasūtījumu veselības speciālistu 

sagatavošanā. 

 

 

1.4. Informācija par īpašuma struktūru (infrastruktūra) 

RPNC šobrīd nodrošina stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu 

psihiatrijā un narkoloģijā sniegšanu šādās struktūrvienībās: 

Tvaika ielā 2, Rīgā:  

- Apvienotā uzņemšanas, neatliekamās palīdzības un diagnostikas nodaļa 

- Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionārs ( 2., 3., 5., 6., 13., 15., 16., 17., 18. nodaļa) 

- Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārs (26. nodaļa) 

- Psihiatriskās palīdzības dienesta ambulatori konsultatīvā nodaļa  

- Narkoloģiskās palīdzības dienesta Ambulatori konsultatīvā nodaļa 

- Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļa 

Aptiekas ielā 7/9, Rīgā: 

- Ambulatorā Tiesu psihiatrisko ekspertīžu nodaļa 

- Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionāra 26.nodaļas motivācijas un Minesotas 

programma 

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

Veldres iela 1a, Rīgā: 

- Psihiatriskās palīdzības dienesta garīgās veselības aprūpes centrs „Veldre” ar 

stacionāru (20.nodaļa - krīžu un depresijas nodaļa) 

Tempļa ielā 9, Rīgā:  

- Ambulatorais centrs „Pārdaugava” ar stacionāru - ambulatoro psihiatru kabineti 

- Ambulatorā centra „Pārdaugava” stacionāra nodaļa (12. nodaļa - subakūta profila 

klīnika) 

Ļermontova iela 1, Rīgā: 

- Ambulatorā centra „Pārdaugava” ar stacionāru - dienas stacionārs 

- Ambulatorā centra „Pārdaugava” ar stacionāru - narkologa kabinets 

Ļermontova iela 1 a, Rīgā: 

 Ilgtermiņa farmakoterapijas programmas kabinets 

„Greiveri”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads: 

 Ilgstošas sociālās aprūpes centrs „Vecpiebalga” 

Dārza iela 4, Rīga,  

Ēka, kurā 2015. gadā saimnieciskā darbība netika veikta. 

 

 

1.5. Kapitālsabiedrības vides faktori 

1.5.1. Kapitālsabiedrības personāls 

Lai maksimāli efektīvi īstenotu RPNC pamatdarbības veidus, tai skaitā realizētu tai 

deleģētās funkcijas, ir izveidota šāda organizatoriskā struktūra (skat. 1.1. att.): 

 



 

 

 

1.1. attēls.  RPNC struktūras shēma.



 

 

 

RPNC uz 2015. gada 31. decembri bija nodarbināti 896 darbinieki, no tiem 693 sievietes 

un 203 vīrieši. 36 % strādājošo ir augstākā izglītība, tajā skaitā 26 % - augstākā medicīniskā 

izglītība. 

 

 
1.2. attēls. Darbinieku izglītības līmenis, 2015. gads. 

No visiem RPNC darbiniekiem pamatfunkciju – veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanā nodarbināti: psihiatriskās palīdzības sniegšanā – 70% darbinieku, narkoloģiskās 

palīdzības sniegšanā – 12 % darbinieku. Ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas sniegšanā – 

4 % darbinieku. 

 
 

 
1.3. attēls. Darbinieku sadalījums pa nozarēm, 2015. gads. 

 

RPNC pamatfunkciju – pacientu ārstniecisko un aprūpes procesu – nodrošina 127 ārsti un 

funkcionālie speciālisti (tajā skaitā 115 ārsti un 12 funkcionālie speciālisti), 257 māsas un 

laboranti, 17 psihologi, sociālie rehabilitētāji, darba terapeiti,  286 ārstniecības un  aprūpes 

atbalsta personas (māsu palīgi, sanitāri, aprūpētāji un citi), 106 ārstniecības un aprūpes procesu 

atbalsta darbinieks (tiesu eksperti-ķīmiķi, ārsti-rezidenti, farmaceiti, datu bāžu programmētāji un 

datortehnikas apkalpes speciālisti, medicīnas arhīva darbinieki, pacientu reģistratori un 

informācijas aprites speciālisti, saimniecības pārziņi, autotransporta nodrošinājuma speciālisti un 

citi). Bez tam RPNC nodarbināti 103 darbinieki, kuri nodrošina funkcionālo vadību un 

saimnieciski tehnisko apkalpošanu (vadība, grāmatveži, juristi, ekonomisti, lietveži, tehniskie 

darbinieki, elektriķi, sanitārtehniķi, apkopēji, sētnieki un citi. 

RPNC ārstu un funkcionālo speciālistu sadalījumā pa vecuma grupām (1.4. attēls) 

vērojams, ka 20% darbinieku ir vecāki par 65 gadiem, savukārt 21% vecums ir līdz 40 gadiem. 

Visvairāk (58%) ārstu un funkcionālo speciālistu ir vecuma grupā no 41 līdz 64 gadiem.  
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1.4.attēls. Ārstu un funkcionālo speciālistu sadalījums pa vecuma grupām. 

 

RPNC ārstniecības un pacientu aprūpes personu un funkcionālo speciālistu asistentu 

sadalījumā pa vecuma grupām (1.5. attēls) vērojams, ka 13% darbinieku ir vecāki par 65 gadiem, 

savukārt 10% vecums ir līdz 40 gadiem. Visvairāk (77%) ārstniecības un pacientu aprūpes 

personu un funkcionālo speciālistu asistentu ir vecuma grupā no 41 līdz 64 gadiem. 

 

1.5. attēls. Ārstniecības un pacientu aprūpes personu un funkcionālo speciālistu asistentu 

sadalījums pa vecuma grupām. 

 

1.2.tabulā norādīts visu ārstniecības personu skaits pa vecuma grupām (sasummēts 1.4. 

un 1.5.attēls). Vērojams, ka 15% darbinieku ir vecāki par 65 gadiem, savukārt 13% vecums ir 

līdz 40 gadiem. Visvairāk (71%) ārstniecības personu ir vecuma grupā no 41 līdz 64 gadiem 

 

 

1.2 

                    1.2.tabula 

Ārstniecības  personu sadalījums pa vecuma grupām  

(2015. gads) 

 

Vecuma grupa Darbinieku skaits Darbinieki % 

līdz 25 gadiem 5 1% 

25-40 gadi 50 13% 

41-64 gadi 271 71% 

65 un vairāk gadu 58 15% 

Kopā 384 
 

 

 

1%

21%

58%

20% līdz 25 gadiem

25-40 gadi

41-64 gadi

65 un vairāk gadi

1% 9%

77%

13%

līdz 25 gadiem

25-40 gadi

41-64 gadi

65 un vairāk gadi
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1.5.1.1. Kapitālsabiedrības finanšu darbība. 

 

1.3. tabula 

Saņemtais valsts budžeta finansējums 2014. - 2015. gads (EUR) 

 

Finansējuma sadalījums 2014. gads 2015. gads 

Valsts budžeta līdzekļi 10 156 567 11 233 264 

Stacionārai palīdzībai 5 727 860 7 161 938 

Pacientu iemaksas par atbrīvotajām kategorijām 
(stacionāram) 

2 125 019 1 543 636 

Ambulatorai palīdzībai 1 249 889 1 258 118 

Pacientu iemaksas par atbrīvotājām kategorijām (ambulatori) 314 837 315 220 

Citi ieņēmumi ( rezidentu apmācība, sociālā aprūpe, valsts 
galvotā kredīta atmaksai) 

738 962 954 352 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. tabula  

Finanšu saimnieciskā darbība - peļņa vai zaudējumi 

pirms nodokļiem 2014. - 2015. gads (EUR) 

 

 

 

RPNC 2014. un 2015. gadā ir strādājis ar pozitīvu rezultātu pirms ārkārtas posteņiem un 

nodokļiem.  

 

Saimnieciskās darbības rādītāji 2014. gads 2015. gads 

Ieņēmumi kopā 11 368 044 12 618 585 

Izdevumi kopā 11 345 492 12 445 523 

Finanšu rezultāts - peļņa vai zaudējumi pirms 
ārkārtas posteņiem un nodokļiem 

22 552 173 062 

Operatīvā finanšu darbības rentabilitāte 0,20 1,37 
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1.6. attēls. Ieņēmumi un izdevumi pa gadiem (2014.-2015.), (EUR) 

 

RPNC 2014. un 2015. gadā ir strādājis ar tendenci, ka ieņēmumi pārsniedz izdevumus 

pirms ārkārtas izdevumu posteņiem. Šeit jāņem vērā fakts, ka RPNC katru gadu strādā ar 

sabalansētu budžetu. 

 

 
1.7. attēls. Finanšu rezultāts – peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem (EUR). 

 

RPNC periodā no 2014. līdz 2015. gadam no saimnieciskās darbības ir guvis peļņu.  
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1.8. attēls. Peļņa vai zaudējumi (pēc apgrozījuma izmaksu metodes (EUR)). 

 

RPNC 2014. un 2015. gadā ir spējis strādāt veiksmīgi un gūt peļņu. 
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70%

13%

4%
2% 11%

Ieņēmumi no NVD noslēgtajiem veselības aprūpes līgumiem un pacientu iemaksām

Tāmes finansējums

Sociālās aprūpes pakalpojumi

Rezidentu apmācība

Maksas pakalpojumi un pārējie ieņēmumi

 
1.9. attēls. Ieņēmumu struktūra, 2015. gads. 

 

RPNC 2015. gadā ieņēmumu struktūru ar 83% veido valsts budžeta pasūtījums ( NVD), 

11% sastāda maksas pakalpojumi un pārējie ieņēmumi, 4 % ieņēmumus veido sociālās aprūpes 

pakalpojumi, 2% rezidentu apmācība. 

 

68%
5%

6%

4%

4%
6% 3%

4%

Atalgojumi, soc. nod., apdroš. Medikamenti

Ēdināšana Energo resursi un komunālie pakalpojumi

Pakalpojumu apmaksa Pārējie slimnieku uzt.izd.

Ēku un telpu remonts Pamatlīdzekļu noliet.

 
1.10. attēls. Izdevumu struktūra, 2015. gads. 

 

RPNC 2015. gada izdevumu struktūras lielāko daļu veido atlīdzības daļa ap 68%, 

pacientu ēdināšana sastāda 6%, medikamenti 5%, energoresursi komunālie pakalpojumi sastāda 

4%,pamatlīdzekļu nolietojums 4%, pakalpojumu apmaksa 4%, pārējie pacientu uzturēšanas 

izdevumi sastāda 6%, ēku un telpu remonts 3%.  
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1.5.1.2. Kapitālsabiedrībai pieejamo resursu raksturojums 

 

RPNC mērķtiecīgi veido un paplašina sabiedrībā balstītus garīgās veselības aprūpes 

pakalpojumus. Šobrīd pieejamais resursu apjoms detalizēti ir atspoguļots 1.3. tabulā. 

  

1.5. tabula 

Pieejamo resursu raksturojums uz 2015. gada 31. decembri 

 
Resursu veids Apjoms Apraksts 

Telpas (m2) 32 475 

Ilgtermiņa ieguldījumus veido ēkas un būves šādās 

struktūrvienībās: 

 Aptiekas iela 7/9 – 693,2  m2; 

 Ļermontova iela 1 – 753,4 m2; 

 Tempļa iela 9 – 1 586,3 m2; 

 Dārza iela 4 – 550,0 m2; 

 Laktas iela 6 – 2 938,3 m2; 

 Tvaika iela 2 – 19 040,7 m2; 

 Veldres iela1a – 1 941,6 m2; 

 Vecpiebalga – 4 971,1 m2. 

Ilgtermiņa ieguldījumi, EUR 22 570 780 Ilgtermiņa ieguldījumus veido : 

Nemateriālie ieguldījumi, 

EUR 
243 780 

 

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes 

 

Pamatlīdzekļi, EUR 22 327 000 

 Zemes gabali 187 250 m2, bilances vērtība 3 452 500 

EUR; 

 Ēkas, būves, pārējais nekustamais īpašums – bilances 

vērtība 17 906 895 EUR; 

 Pārējie pamatlīdzekļi – bilances vērtība 671 842 EUR; 

 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības 

objektu izmaksas – bilances vērtība 290 964 EUR; 

 Mežaudzes – bilances vērtība 182 EUR; 

 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem – bilances 

vērtība 4 617 EUR. 

Apgrozāmie līdzekļi, EUR 2 483 971 Apgrozāmos līdzekļus veido: 

Krājumi, EUR 466 767 

 Pārtikas produkti – 1 601 EUR; 

 Medikamenti un pārsienamais materiāls – 124 392 

EUR; 

 Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi – 

33 082 EUR; 

 Kurināmais, degviela, smērvielas – 35 050 EUR; 

 Automašīnu iekārtas, rezerves daļas – 720 EUR; 

 Mazvērtīgais inventārs – 231 722 EUR; 

 Veļa, gultas piederumi, apģērbi, apavi – 35 976 EUR; 

 Pārējie materiāli – 4 113 EUR; 

 Avansa maksājumi par krājumiem – 111 EUR. 

Debitori EUR 237 480 

 Pircēju un pasūtītāju parādi – 213 340 EUR; 

 Radniecīgo sabiedrību parādi – 1 163 EUR; 

 Citi debitori – 852 EUR; 

 Nākamo periodu izmaksas – 22 125 EUR. 

Citi apgrozāmie līdzekļi, 

EUR 
1 779 724 

Citu apgrozāmo līdzekļu bilances vērtību veido: 

 finanšu līdzekļu atlikums kasē un bankā – 1 779 724 

EUR. 
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RPNC aprūpes teritorijai papildus Rīgā dzīvojošiem pievienotas Pierīgas un vairāku 

tuvāko novadu (t.sk. Jūrmalas, Tukuma un Ogres pilsētu) teritorijas ar to iedzīvotājiem.  

 

 

1.11. attēls. RPNC aprūpes teritorija. 

 

Jaunajā apvienotās uzņemšanas nodaļas ēkā, kurā darbība uzsākta 2014. gadā, Tvaika 

ielā 2, Rīgā, iespējama divplūsmu (psihiatrisko un narkoloģisko pacientu) atsevišķa uzņemšana 

un intensīvās medikamentozas terapijas iespējas jau pirms pacienta iestāšanās stacionārā. 

Paredzētas ērtas un plašas darba telpas, kas nodrošina personāla un pacientu drošību un 

mūsdienīgu aprūpi. Telpas studentu un rezidentu apmācībai ļauj aktīvi iesaistīties pacientu 

aprūpes procesos jau mācību laikā. Uzņemšanas nodaļas ēkā  izveidota mūsdienīga ārstniecības 

vide, ārstniecības process organizēts kompleksi, racionāli un profesionāli, ievērojot 

konfidencialitāti un privātumu. Uzņemšanas kompleksā atrodas arī diagnostikas daļa, kurā 

vienkopus izvietoti radioloģiskās izmeklēšanas, elektrokardiogrāfijas un elektroencefalogrāfijas 

kabineti, un stomatologa kabinets. Šeit stacionāra pacientus konsultē terapeits, ķirurgs, 

ginekologs, neirologs, oftalmologs, otolaringologs un dermatologs. Izveidotas plašākas īslaicīgās 

aprūpes, kā arī intensīvās terapijas palātas un izolators. 

Ēkā atrodas arī Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļa 

(ANPREN), kas veic medicīniskās pārbaudes pēc policijas, robežsardzes nosūtījuma, kā arī pēc 

darba devēja un privātpersonas iesnieguma. ANPREN Ķīmiski toksikoloģiskā laboratorija veic 

laboratoriskos izmeklējumus analīzēm, kas tiek nosūtītas no visām ārstniecības iestādēm Latvijā.  
ANPREN regulāri saņem pieprasījumus par eksperta atzinuma sniegšanu administratīvajās lietās 

un krimināllietās. 

Tvaika ielā 2, Rīgā atrodas Psihiatriskās palīdzības dienesta un Narkoloģiskās palīdzības 

dienesta Ambulatori konsultatīvās nodaļas, kur pacientus konsultē kvalificēti psihiatri un 

narkologi. Konsultāciju laikā tiek izzināts pacienta veselības stāvoklis, sūdzības, uzstādīta 

diagnoze un pieņemts lēmums par ārstniecību, kas vislabvēlīgāk ietekmētu pacienta veselību, 

ieteikta turpmākā rīcība veselības uzlabošanai. 

Tvaika ielā 2, Rīgā pieejama gan Psihiatriskās, gan Narkoloģiskās palīdzības dienesta 

stacionārā ārstēšana. 

Psihiatriskās palīdzības dienestam ir deviņas akūtās stacionāra nodaļas un 

somatogeriatriskā stacionāra nodaļa. Stacionāra nodaļās, Valsts policijas apsargātajā Tiesu 

psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrā (TPEPAC) pēc tiesas nolēmuma 

krimināllietās ārstējas pacienti, kuriem ārstēšanās attiecīgajā stacionārajā nodaļā tiek īstenota kā 

medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis (MRPC). MRPL pēc tiesas nolēmuma tiek īstenots arī 

Psihiatriskās palīdzības dienesta Ambulatorajās struktūrvienībās. 

Ārstēšanās stacionārā norit pēc ārsta sastādītā plāna. Diagnostikas programma ietver 

visus nepieciešamos izmeklējumus pacienta vispārējā veselības stāvokļa izzināšanai. 

Psiholoģiskajā diagnostikā tiek izpētīts pacienta personības stāvoklis un prognozējamās iespējas. 
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Psihiatrs nozīmē un koriģē ārstēšanu, seko tās rezultātiem, nepieciešamības gadījumā rekomendē 

pacientam tālāko ārstniecības gaitu arī turpmāk, izrakstoties no slimnīcas. Akūtos stāvokļos 

diagnosticēšanai ir pieejami laboratoriskie izmeklējumi, sirds izmeklēšana elektrokardiogrāfijā, 

smadzeņu bioelektriskās aktivitātes izpēte un noteikšana elektroencefalogrāfijā, radioloģiskie 

izmeklējumi rentgenā, jebkurš speciālists: ginekologs, stomatologs, neirologs u.c., kuri 

nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti no citām klīnikām, kā arī kompjūtertomogrāfs un 

magnētiskā rezonanse, nosūtot pacientu šādam izmeklējumam uz citām klīnikām. Daļa 

funkcionālo diagnostisko izmeklējumu ir maksas pakalpojums. 

Slimnīcas apstākļos, kad novērsta slimības akūtā fāze, pacientiem ir iespējams izmantot 

ergoterapijas nodarbības, kas ietver ikdienas, pašaprūpes un brīvā laika aktivitātes, lai veicinātu 

patstāvību ikdienā. Ir pieejama arī ārstnieciskā fizkultūra. 

Psihiatriskās palīdzības dienesta pastiprinājums, ārstējoties slimnīcā, ir sociālie 

darbinieki, kuri pacientam palīdz nokārtot nepieciešamās sadzīves lietas, sociālos jautājumus – 

pensijas, pabalsta  saņemšanu, nepieciešamos dokumentus. 

Narkoloģiskās palīdzības dienests sniedz šādu stacionāro palīdzību: 

 psihotisko stāvokļu kupēšana; 

 akūtas intoksikācijas ārstēšana; 

 smagas alkohola un narkotisko vielu abstinences ārstēšana; 

 no alkohola un narkotikām atkarīgo pacientu motivācija; 

 no narkotikām atkarīgo pacientu rehabilitācija; 

 pusaudžu detoksikācija un motivācija; 

 Minesotas programma. 

Stacionārā ir iespējams pielietot arī ārstēšanas metodes narkoloģisku recidīvu profilaksei, 

piemēram, Disulfirama implantāciju u.c. 

Psihiatriskās palīdzības dienesta Ambulatorajā centrā „Pārdaugava” ar stacionāru ir labi 

organizēts ārstniecības process un izveidota pacientiem patīkama veseļošanās vide. Tas pieņem 

pacientus no visas Latvijas, bet visērtāk ir pieejams Pārdaugavas - Āgenskalna un tuvējās 

apkārtnes iedzīvotājiem. Ambulatorajā centrā ir pieejamas psihiatru un narkologu konsultācijas. 

Centrā ir arī dienas stacionārs un atvērto durvju subakūto psihisko stāvokļu stacionārā nodaļa. 

Jaunais ilgtermiņa farmakoterapijas kabinets papildina jau esošo narkoloģijas pacientu aprūpes 

tīklu un ļauj aprūpēt pēc iespējas tuvu dzīves vietai. Pirmais RPNC ilgtermiņa farmakoterapijas 

kabinets, kas ir pirmais šāds kabinets Latvijā, un 2016. gada maijā atskatīsies uz 20 darbības 

gadiem, atrodas Tvaika ielā 2.  

Psihiatriskās palīdzības dienesta Ambulatorajā centrā „Veldre” ar stacionāru pieņem 

pacientus no visas Latvijas, visbiežāk no Rīgas pilsētas Vidzemes un Latgales priekšpilsētas un daļēji 

no Ziemeļu un Centra rajona. Ambulatorā aprūpe ietver psihiatru konsultācijas un nepieciešamības 

gadījumā pacientiem tiek piedāvāta ārstēšanās stacionārā. Ambulatorā centra „Veldre” telpās 

iekārtota atvērto durvju neirožu un krīžu stacionārā nodaļa. 

RPNC struktūrā ietilpst arī Ilgstošas sociālās aprūpes centrs “Vecpiebalga”, kur sociālo 

aprūpi un rehabilitāciju saņem personas ar smagiem garīgiem traucējumiem. Klientu rindu 

pakalpojuma saņemšanai regulē Sociālās integrācijas valsts aģentūra. 

RPNC ir valstī vienīgā tiesu ekspertīžu iestāde, kurā veic gan tiesu psihiatriskās, gan tiesu 

psiholoģiskās, gan kompleksās (psihiatriskās un psiholoģiskās) tiesu ekspertīzes.  Tiesu 

ekspertīzi ekspertējamai personai veic ambulatori vai stacionāri (arī TPEPAC ar Valsts policijas 

apsardzi). Tiesu ekspertīzes Psihiatriskās palīdzības dienestā veic 11 tiesu eksperti – psihiatri un 

5 tiesu eksperti – psihologi. Veikto ekspertīžu skaits gadā atkarīgs no piešķirtā finansējuma ( 865 

– 2015. gadā, 1145 – 2014. gadā).  

Narkoloģiskās palīdzības dienestā nodarbinātie tiesu eksperti pēc procesa virzītāja 

pieprasījuma veic narkoloģiskas ekspertīzes un ķīmiski toksikoloģiskās ekspertīzes. Tiesu 

ekspertīzes Narkoloģiskās palīdzības dienestā veic 8 tiesu eksperti – 5 narkologi un 3 ķīmiķi. 

2015. gadā tika sagatavoti 842 ekspertu atzinumi, 2014. gadā – 866.  
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Ekspertīzes notiek, pamatojoties uz normatīvajos aktos paredzētā kārtībā apstiprinātām 

medicīniskām tehnoloģijām. Tiesu eksperti savas kompetences ietvaros atbild uz visiem procesa 

virzītāja uzdotajiem jautājumiem, sniedz objektīvus, tiesiskus un zinātniski pamatotus 

ekspertīzes atzinumus. Visi RPNC tiesu eksperti ir saņēmuši LR Tieslietu ministrijas Ekspertu 

padomes izdotu tiesu eksperta sertifikātu. 

 

1.5.1.3. Konkurentu analīze 

 

Ārstniecības iestādes, kas nodrošina garīgās veselības aprūpi un sniedz psihiatriskās, un 

narkoloģiskās ārstēšanas pakalpojumus: 

 VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” nodrošina garīgās veselības 

aprūpes pakalpojumu sniegšanu Latgales reģionā; 

 VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” veic garīgās veselības aprūpes centra funkcijas 

Zemgales reģionā; 

 VSIA „Piejūras slimnīca” nodrošina garīgās veselības pakalpojumu sniegšanu 

Kurzemes reģionā; 

 VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” nodrošina garīgās veselības 

pakalpojumu sniegšanu Vidzemes reģionā; 

 VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” ārstējas ilgstoši slimojošie 

(hroniskie) pacienti no visas valsts. 

Rīgas pilsētā un Rīgas reģionā RPNC nav tiešu konkurentu pamatdarbības jomās un 

minētās slimnīcas vairāk uzskatāmas par sadarbības partneriem ne konkurentiem, kas nodrošina 

garīgās veselības aprūpes tīkla darbību (Nr.1.9.tabula), kur salīdzināti slimnīcu pamatdarbības 

rādītāji. Salīdzinot rādītājus, var secināt, ka RPNC apkalpes zonā ir vislielākais iedzīvotāju skaits 

– ap 1,2 milj. iedzīvotāju, kā arī redzams, ka RPNC ir visīsākais vidējais ārstēšanas ilgums – 

27,5 dienas psihiatrijā, salīdzinot ar citām slimnīcām, kurām tas pārsniedz 30 dienas. Arī pārējie 

rādītāji liecina par RPNC kapacitātes sasniegšanu tuvu kritiskajai(gultas noslodze, gultu skaits uz 

10 tūkst. iedzīvotāju u.c.). Vēl lielāka gultu skaita un ārstēšanas ilguma mazināšana var novest 

pie krasa rehospitalizācijas un, atkārtotas hospitalizācijas rādītāju palielināšanās, kas savukārt, 

radīs hronisko pacientu un invalīdu skaita pieaugumu palielinot slogu sabiedrībai. Turpmākai 

attīstībai akūti nepieciešama infrastruktūras kvalitatīva un kvantitatīva uzlabošana, īpaši uzsverot 

ārpus stacionāra aprūpes virzienu.  

 

 

1.6. tabula 

 

RPNC konkurentu analīze (2014. gads) 

 

Rādītājs 

Rīgas 

psihiatrijas 

un 

narkoloģijas 

centrs 

Daugavpils 

psihoneiro-

loģiskā 

slimnīca 

Slimnīca 

"Ģintermuiža" 

Piejūras 

slimnīca 

Strenču 

psihoneirolo-

ģiskā 

slimnīca 

Iedzīvotāju skaits 

reģionā (aprūpes zonā) 
~1 200 000 ~338 000 ~270 000 ~290 000 ~230 000 

Reģistrēto pacientu 

skaits 
~19 779 ~16 000 nav datu nav datu nav datu 

Ambulatorie 
apmeklējumi gadā 

83 635 21 901 16 945 9 651 1 729 

Dienas stacionāra 

pacientu skaits gadā 
487 637 157 440 - 
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Stacionāra gultu skaits 528 430 365 160 340 

Gultu skaits uz 10 tūkst. 
iedzīvotāju 

4,4 12,7 13,5 5,5 14,8 

Stacionārā ārstēto 
pacientu skaits gadā 

7 618 4 117 3 936 1 393 3 242 

Vidējais ārstēšanas 

ilgums stacionārā, t.sk. 
24 34,0 32,0 35,8 40,5 

Ilgstoša sociālā aprūpe 

un rehabilitācija, klienti 
~74 ~138 ~50 - ~30 

Darbinieku skaits 

(slodzes) 
891 588 488 138 348 

 

No privātajiem garīgās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem jāmin Klīnika 

„Dzintari”, ka sniedz tikai viena veida valsts apmaksātu palīdzību – dienas stacionāru, kas 

nodrošina bezmaksas pakalpojumus: 

 ārstēšanos psihiatra vadībā; 

 medikamentu terapiju pēc ārsta nozīmējuma; 

 medicīnas māsas aprūpi; 

 audio-vizuālo relaksāciju. 

Dienas stacionārā paredzētas 40 vietas, kas dod nozīmīgu ieguldījumu reģiona garīgās 

veselības aprūpē (2014. gadā - 765 pacienti, 2015. gadā – 991 pacients). Cita veida ārstēšana un 

aprūpe ir par maksu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī, ņemot vērā RPNC sniegto pakalpojumu specifiku, 

secināms, ka jaunu konkurentu parādīšanās, kas spētu nodrošināt līdzīga profila un apjoma 

pakalpojumus, praktiski nav iespējama.  

 

 

1.5.2. SVID analīze – informācija par kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu, iespēju un 

draudu novērtējums, pamatojoties uz vides faktoru analīzi 
 

1.7. tabula 

SVID analīze – informācija par kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu 

novērtējums, pamatojoties uz vides faktoru analīzi 

 

Stiprās puses Vājās puses 

 Slimnīcas un tās struktūrvienību stratēģiski 

izdevīgs novietojums 

 Ilgstoša pieredze psihiatrisko un 

narkoloģisko pacientu ārstniecībā 

 Augsti kvalificēts ārstniecības personāls 

 Profesionāla vadības komanda 

 Vienīgā reģionālā garīgās veselības 

aprūpes iestāde, kuras struktūrā darbojas 

jau divi ārpusstacionāra aprūpes centri, kas 

nodrošina mūsdienīgu uz pierādījumiem 

balstītu un iedzīvotājiem pietuvinātu 

aprūpi, pielietojot multidisciplināru 

aprūpes modeli 

 Vienīgā ārstniecības iestāde, kuras 

 Zems infrastruktūras kvalitātes līmenis un 

apjoms, lai realizētu augsti specializētus 

veselības aprūpes pakalpojumus 

 Stacionārās aprūpes infrastruktūra neatbilst 

starptautiskiem standartiem 

 Infrastruktūra Tvaika ielā 2, Rīgā izveidota 

un vērsta uz stacionāro aprūpi, kā rezultātā 

ambulatorā infrastruktūra ir kvalitatīvi un 

kvantitatīvi nepietiekoša 

 Pacientiem nepietiekami draudzīga vide 

 Finansiālā situācija neļauj piesaistīt jaunus 

speciālistus 

 Esošā finansējuma ietvaros nav iespējams 

nodrošināt vairākus jaunus ārstniecības 
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Stiprās puses Vājās puses 

struktūrā ir tiesu psihiatrisko ekspertīžu un 

piespiedu ārstēšanas centrs ar Valsts 

policijas apsardzi 

 RPNC ir Latvijas Psihiatru asociācijas un 

Latvijas Narkologu asociācijas mītnes 

vieta, kas veicina darbinieku piedalīšanos 

valsts un starptautiskos izglītojošos 

pasākumos 

 Ilgtermiņa farmakoterapijas kabineta 

darbības aizsācēji Latvijā. RPNC deleģēts 

pienākums veikt Latvijas ilgtermiņa 

farmakoterapijas programmas pacientu 

datu apkopošanu 

 Sadarbība ar universitātēm un medicīnas 

koledžām studentu un rezidentu apmācībā. 

RPNC telpās izveidota RSU Psihiatrijas un 

narkoloģijas katedra 

 Labas zināšanas mūsdienīgu medikamentu, 

diagnostikas un ārstniecības metožu 

pielietošanā 

 Objektīvas, tiesiskas un zinātniski 

pamatotas visu veidu psihiatriskās, 

psiholoģiskās ekspertīzes 

 ANPREN infrastruktūra – inovatīvas 

tehnoloģijas 

 Izveidota sistēma stacionāra personāla 

kvalifikācijas celšanā 

 Pieredze klīnisko pētījumu veikšanā 

 Tiek veikti ieguldījumi slimnīcas 

infrastruktūras uzlabošanā un apkārtnes 

labiekārtošanā 

 Izveidota tiesiski pamatota klientu personas 

datu aizsardzības sistēma 

 Pieredze ES fondu piesaistē 

 Stabila finansiālā situācija 

veidus un diagnostikas metodes 

pilnvērtīgai un mūsdienīgai garīgās 

veselības aprūpes nodrošināšanai  

 Nav pietiekami attīstīta psihoterapija un 

psiholoģiskā psihodiagnostika  

 Ierobežotas iespējas pastāvīgai ANPREN 

laboratorijas aparatūras darba apjoma 

pilnveidošanai un palielināšanai jaunu 

psihoaktīvo vielu noteikšanai 

 

 

 

 

 

1.8. tabula 

SVID analīze – informācija par kapitālsabiedrības iespēju un draudu novērtējums, 

pamatojoties uz vides faktoru analīzi 

Iespējas Draudi 

 Finansējuma piesaiste, t.sk. ES fondu, 

infrastruktūras sakārtošanā un personāla 

kvalifikācijas celšanai, personāla 

atalgojumam 

 Sadarbības attīstīšana ar primārās aprūpes 

ārstiem 

 Jauna multifunkcionāla ambulatora centra 

 Likumdošanas izmaiņas 

 Izmaiņas valsts politikas garīgās veselības 

aprūpes jomā 

 Ilgtermiņa valsts veselības aprūpes un tās 

finansēšanas politikas un kārtības 

neesamība 

 Kvalificētu darbinieku trūkums ārstniecības 
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izveide 
 

un ārstniecības atbalsta jomās 

 Personāla deficīts kvalificētas diagnostikas, 

ārstniecības un rehabilitācijas 

nodrošināšanai 

 Esošais finansējums nav pietiekams, lai 

paaugstinātu pakalpojumu pieejamību un 

kvalitāti 

 Strauji novecojošs un zemu atalgots 

ārstniecības personāls nepietiekamā skaitā 

 Pacientu pāriešana privāto ārstniecības 

iestāžu aprūpē 

 Nepietiekoša sadarbība ar primārās aprūpes 

un citu specialitāšu mediķiem 

 Pacientu aizplūšana primārās aprūpes un 

citu specialitāšu ārstu aprūpē sabiedrībā 

valdošās stigmatizācijas pret valsts 

apmaksāto garīgās veselības aprūpi dēļ, kā 

rezultātā ap 60% atsevišķu psihisku 

traucējumu (t.sk. depresijas) pacientu 

nesaņem savlaicīgu un kvalificētu 

palīdzību 

 Norēķinu modeļu maiņa ar NVD  

 DRG sistēmas adaptēšana lietošanai 

garīgās veselības aprūpē 
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2. POLITIKAS DOKUMENTI 

2.1. Politikas dokumentu kopsavilkums 

 

2.1.1.Attīstības un politikas plānošanas dokumenti 

 

2.1.1.1.Nacionālie  

 Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.” (NAP), apstiprināta Saeimā 2012. gada 

20. decembrī, kurā redzējumā par Latvijas attīstību noteikts rīcības virziens "Vesels un 

darbspējīgs cilvēks". 

 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030 (LIAS), apstiprināta Saeimā 2010. gada 

10. jūnijā. Ieguldījums cilvēkkapitālā ir viena no LIAS prioritātēm. Stratēģijā izvirzīts mērķis: 

Saglabāt Latvijas cilvēkkapitāla bāzes vērtību. Investīcijas cilvēkkapitālā ir izglītība, veselības 

aprūpe, profesionālā sagatavotība un citas aktivitātes, kas padara cilvēkus ekonomiski ražīgākus 

un emocionāli bagātākus, ir prioritārs ilgtermiņa uzdevums, lai nodrošinātu visa potenciālā 

cilvēkresursu, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu, 

līdzdalību darba tirgū, uzlabotu veselības, sociālās aprūpes un sociālās drošības, kā arī 

mūžizglītības sistēmu pakalpojumus un efektivitāti. 

 Programma "Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.-2015. gadam” (Ministru kabineta 

2006. gada 6. novembra rīkojums Nr.870), kurā paredzēti četri uzdevumi veselības nozarei: 

1) efektīvi plānot cilvēkresursus veselības aprūpes nozarē; 2) nodrošināt veselības aprūpes nozari 

ar cilvēkresursiem nepieciešamajā skaitā, izvietojumā un pieprasījumam atbilstošā kvalifikācijā; 

3) attīstīt izglītības sistēmu veselības aprūpes nozarē (augstāko, profesionālo, tālākizglītību) 

atbilstoši pieprasījumam darba tirgū; 4) pilnveidot darba samaksas, izveidot sociālo garantiju un 

ārstniecības personu profesionālā riska apdrošināšanas sistēmu. 

 Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.−2020.gadam (Ministru kabineta 2014. gada 

14. oktobra rīkojums Nr.589), ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas balstās uz 

PVO Eiropas reģiona stratēģiju, "Veselība 2020" un ir izstrādātas, lai aktualizētu Sabiedrības 

veselības pamatnostādnēs 2011.–2017. gadam iekļauto situācijas raksturojumu, problēmu 

formulējumu, mērķus, politikas rezultātus, rīcības virzienos ietvertos uzdevumus un saskaņotu 

tos ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.–2020. gadam un jauno finanšu plānošanas 

periodu, kur kā sabiedrības veselības virsmērķis noteikts Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvoto 

mūža gadu skaitu palielināšana un priekšlaicīgas nāves novēršana, saglabājot, uzlabojot un 

atjaunojot veselību. 

 Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles 

pamatnostādnes 2011.-2017. gadam (Ministru kabineta 2011. gada 14. marta rīkojums Nr.98).  

Pamatnostādnes paredz konkrētus rīcības virzienus un RPNC kā iesaistītu personu rīcības 

realizēšanai. 

 Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcija (Ministru kabineta 2012. gada 4. jūnija rīkojums 

Nr. 246) 

 Latvijas Universitātes veiktais „Izvērtējums Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014.–

2020. gadam izstrādei“  

http://www.vm.gov.lv/images/userfiles/sab_ves_pamatnost_izvertejums_31_01_14.pdf 

 „Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns 

2012.-2014. gadam”. Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam paredz izstrādāt 

jaunu Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plānu 

2016.-2018.gadam. 

 VM Pamatnostādnes ”Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014. gadā” 

 VM Informatīvais ziņojums par pamatnostādņu ”Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 

2009.–2014. gadā” īstenošanas plāna 2013.–2014. gadam izpildi) 

http://www.vm.gov.lv/images/userfiles/sab_ves_pamatnost_izvertejums_31_01_14.pdf
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2.1.1.2. Starptautiskie  

 PVO spēkā esošie apraksti, izvērtējumi, prognozes saistībā ar garīgās veselības aprūpi: 

Pasaules veselības asamblejas 66. sesijas „Garīgās veselības jomas attīstības visaptverošs 

rīcības plāns 2013–2020”( Comprehensive mental health action plan 2013–2020)  

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R8-en.pdf?ua=1 

 Garīgās (psihiskās, mentālās) veselības komponenti Eiropas stratēģiskā ietvara dokumentā 

“Veselība 2020” 

 PVO spēkā esošie apraksti, izvērtējumi, prognozes saistībā ar garīgās veselības aprūpi. 

 Globālā alkohola kaitējuma mazināšanas stratēģija (WHO,2010.) 

 PVO Eiropas Rīcības plāns alkohola radītā ļaunuma mazināšanā 2012-2020  

 „Aprūpes mērogu paaugstināšana garīgajiem, neiroloģiskajiem un atkarības vielu 

traucējumiem” ( Mental Health Gap Action Programme „Scaling up care for mental, 

neurological, and substance use disorders”)  

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596206_eng.pdf?ua=1 

 Pasaules bankas starpziņojumi un gala ziņojums ar situācijas Latvijas veselības aprūpē 

vērtējumu 

 Stratēģija „Eiropa 2020” 

 

 

2.1.2. RPNC darbības normatīvo aktu ietvars 

 

2.1.2.1. Galvenie likumi ārstniecības procesā RPNC 

1. Ārstniecības likums 

2. Pacientu tiesību likums 

3. Farmācijas likums 

4. Tiesu ekspertu likums 

5. Epidemioloģiskās drošības likums 

6. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 

7. Par sociālo drošību 

8. Fizisko personu datu aizsardzības likums 

9. Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā 

 

2.1.2.2. Galvenie saistošie MK noteikumi ārstniecības procesa nodrošināšanā RPNC 

1. Saskaņā ar Ārstniecības likumu izdotie noteikumi:  

 2001. gada 3. aprīļa MK noteikumi Nr. 152 „Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība”; 

 2004. gada 17. augusta MK noteikumi Nr. 715 „Tiespsihiatriskās ekspertīzes 

veikšanas kārtība”; 

 2005. gada 8. marta MK noteikumi Nr. 175 „Recepšu veidlapu izgatavošanas un 

uzglabāšanas , kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”; 

 2006. gada 4.aprīļa MK noteikumi Nr. 265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības 

kārtība”; 

 2008. gada 2. jūnija MK noteikumi Nr. 394 „Alkohola, narkotisko, psihotropo vai 

toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība”; 

 2008. gada 15. septembra MK noteikumi Nr. 746 „Ar noteiktām slimībām slimojošo 

pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”; 

 2009. gada 20. janvāra MK noteikumi Nr. 60 „Noteikumi par obligātajām prasībām 

ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”; 

 2011. gada 30. augusta MK noteikumi Nr.685 „Rezidentu sadales un rezidentūras 

finansēšanas noteikumi; 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R8-en.pdf?ua=1
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596206_eng.pdf?ua=1
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 2012. gada 24. janvāra MK noteikumi Nr.70 „Alkohola, narkotisko, psihotropo, 

toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības slimnieku ārstēšanas kārtība”; 

 2013. gada 17. decembra MK noteikumi Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas 

un finansēšanas kārtība”. 

 

2. Saskaņā ar Farmācijas likumu izdotie noteikumi: 

  2007. gada 26. jūnija MK noteikumi Nr. 416 „Zāļu izplatīšanas un kvalitātes 

kontroles kārtība”; 

 2010. gada 23. marta MK noteikumi Nr.288 „Aptieku darbības noteikumi”; 

 2011. gada 17. maija MK noteikumi Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, 

kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”.  

 

3. Saskaņā ar Tiesu ekspertu likumu izdotie noteikumi: 

 2007. gada 13. novembra MK noteikumi Nr.753 „Noteikumi par tiesu ekspertīžu 

iestāžu sarakstu” (spēkā līdz 2016. gada 1. augustam); 

 2008. gada 10. jūnija MK noteikumi Nr.427 „Tiesu eksperta sertifikācijas un 

resertifikācijas kārtība” (spēkā līdz 2016. gada 1. augustam). 

 

4. Saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likumu izdotie noteikumi:  

 2006. gada 21. novembra MK noteikumi Nr. 948 „Noteikumi par gripas 

pretepidēmijas pasākumiem”;  

 2016. gada 16. februāra MK noteikumi Nr. 104 „Noteikumi par higiēniskā un 

pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”. 

 

5. Saskaņā ar likumu „Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu 

izmantošanu medicīnā” izdotie noteikumi: 

 2007. gada 27. marta MK noteikumi Nr.215 „Kārtība, kādā veicama smadzeņu un 

bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai. 

 

6. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu izdotie noteikumi: 

 2003. gada 27. maija MK noteikumi Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas 

tiek segtas no pašvaldības budžeta”; 

 2003. gada 3. jūnija MK noteikumi Nr. 291 „Prasības sociālo pakalpojumu 

sniedzējiem”; 

 2008. gada 21. aprīļa MK noteikumi Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības saņemšanas kārtība”; 

 2009. gada 31. marta MK noteikumi Nr.279 „Noteikumi par kārtību, kādā personas 

saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un 

prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem”. 

 

7. Uz citu likuma pamata izdotie noteikumi, kas saistoši RPNC ārstniecības struktūrvienību 

darbībā: 

 2005. gada 11. janvāra MK noteikumi Nr. 15 „Kārtība, kādā nosakāma alkohola 

koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējams narkotisko vai citu 

apreibinošo vielu iespaids”; 

 2005. gada 31. maija MK noteikumi Nr. 377 „Spirta aprites kārtība farmaceitiskās 

darbības uzņēmumos, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos, aptiekās, 

ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnā”; 
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 2011. gada 6. decembra MK 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”; 

 2014. gada 22. jūlija MK noteikumi Nr. 418 „Noteikumi par veselības pārbaudēm 

personām, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem”.  

 

2.1.2.3. Citi saistošie dokumenti 

 RPNC statūti 

 Saskaņā ar 2013. gada 17. decembra MK noteikumu Nr. 1529 "Veselības aprūpes 

organizēšanas un finansēšanas kārtība" 7. punktu ar Nacionālo veselības dienestu 

noslēgtie līgumi 

 

2.1.3. Politikas un plānošanas dokumentu ietekme uz garīgās veselības aprūpes izmaiņām 

Iepriekš uzskaitītajos dokumentos, līdztekus konstatētājām problēmām garīgās veselības 

aprūpes jomā gan globālā, gan Eiropas mērogā, izvirzīti galvenie principi, stratēģijas un 

prioritātes mūsdienīgas ārstēšanas, rehabilitācijas un aprūpes modeļa radīšanai. Garīgās veselības 

aprūpei, ņemot vērā personu ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem arvien pieaugošo slogu 

sabiedrībai, jāpievērš arvien lielāka uzmanība un jānodrošina pastāvīgi augošs finansējums 

garīgās veselības aprūpes tīklu veidošanai, ievērojot sabiedrībā balstītas multiprofesionālas 

aprūpes principus visas dzīves garumā, kas nodrošināmi pēc iespējas ārpus stacionāra apstākļos 

tuvu dzīves vietai, nešķirot no ģimenes. Nepārtraukti veidojami viegli pieejami ambulatorie 

centri ar mūsdienīgām diagnostikas, ārstēšanas un medicīniskās un īpašas sociālās aprūpes 

iespējām lielā mērā atrisina konstatētās problēmas un nodrošina procesu atbilstoši starptautiskos 

un nacionālos plānošanas dokumentos izvirzītājiem pamatprincipiem, stratēģijām un prioritātēm 

un ar tiem saistītajiem uzdevumiem.  

 

2.2. Situācija garīgās veselības aprūpē (kopsavilkums)2  

2.2.1. Iedzīvotāju psihiskā veselība 

 

2.2.1.1. Psihiskie un uzvedības traucējumi 

Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā (turpmāk - Reģistrs), kurā apkopoti 

valsts statistiskie dati,  2013. gada beigās bija informācija par 82 993 personām ar psihiskiem un 

uzvedības traucējumiem, 2014. gada beigās - par 84 301. Salīdzinot ar 2009. gadu, personu ar 

psihiskiem un uzvedības traucējumiem skaits pieaudzis par 14 585 jeb 21%. 

Reģistra uzskaitē 2014. gadā ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem pirmo reizi 

ņemtas 5851 personas jeb 293,5 pacienti uz 100 000 iedzīvotāju. Salīdzinot ar 2013. gadu, 

Reģistra uzskaitē esošo pacientu skaits ir pieaudzis par 1 308 personām. Izvērtējot statistikas 

datus, secināms, ka reģistrēto pacientu ar psihiskiem traucējumiem skaits apstākļos, kad valsts 

iedzīvotāju skaits nepalielinās, ik gadu turpina pieaugt.  

No Reģistrā uzskaitītiem pacientiem 69% diagnosticēti tādi traucējumi, kā organiski 

psihiskie traucējumi (diagnožu grupa F00-F09), šizofrēnija, šizotipiskie traucējumi un murgi 

(diagnožu grupa F20-F29) un garīgā atpalicība (diagnožu grupa F70-F79). Vērtējot statistikas 

datus, secināms, ka kopš 2009. gada pacientu skaitam ar organiski psihiskiem traucējumiem ir 

                                                
2 Informācija iegūta no:  

1. VM Informatīvajam ziņojums par pamatnostādņu ”Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014. 

gadā” īstenošanas plāna 2013.–2014. gadam izpildi, 

2. „Alkohola lietošanas izplatība un sekas Latvijā 2013. gadā” 2.izdevums, SPKC  

3. „Situācija narkotiku un narkomānijas problēmas jomā Latvijā līdz 2015. gadam”, SPKC 

http://www.spkc.gov.lv/file_download/2399/Alkohola_lietosanas_izplatiba_un_sekas_LV_2013.pdf
http://www.spkc.gov.lv/file_download/2924/Situacija_narkotiku_problemas_joma_lidz_2015.pdf
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tendence palielināties. 2014. gadā šādu pacientu skaits sasniedzis 25,4% no kopējā pacientu ar 

psihiskiem un uzvedības traucējumiem skaita. Savukārt pacientu ar šizofrēniju, šizotipiskiem 

traucējumiem un murgiem, kā arī ar garīgo atpalicību, īpatsvaram kopējā pacientu struktūrā kopš 

2009. gada ir tendence samazināties, kas visticamāk skaidrojams ar pacientu ar neirotiskiem, 

garastāvokļa (afektīvajiem) un organiskiem traucējumiem īpatsvara pieaugumu kopējā 

populācijā. 

Statistiskais reģions ar visaugstāko Reģistra uzskaitē esošo pacientu skaitu uz 100 000 

iedzīvotāju 2011. - 2013. gadā bijusi Latgale, bet viszemākie rādītāji vērojami Pierīgā, kur kopā 

ar Rīgā reģistrētajiem pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem 2014. gadā bija 

36 728 pacienti (no RPNC - 19 779 pacienti). 

Salīdzinot 2009. gada datus par Reģistra uzskaitē esošajiem pacientiem ar 2014. gada 

datiem, Latgales reģionā pacientu skaits ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem pieaudzis par  

28%, Kurzemes reģionā – par 14%, Zemgales – 21%, Rīgas – 46%, Vidzemes – 29%, Pierīgas – 

32%, bet vidēji Latvijā – par 29%. 

Populāciju pētījumā 2012. - 2014. gadā iegūtie dati norāda uz depresijas 12 mēnešu 

izplatību – ap 7%, kamēr pēc valsts apmaksātās palīdzības pie dažādiem ārstiem (visbiežāk 

ģimenes ārsta un psihiatra) ar depresiju vērsušies vien 0,3% Latvijas 15–64 gadus veco 

iedzīvotāju, un liek secināt, ka vecuma grupā 15-64 gadi depresijas gadījumā 2012.- 2014. gadā 

ārstēšanu nav saņēmuši gandrīz divas trešdaļas no iedzīvotājiem, kuriem tā būtu bijusi 

nepieciešama. 

 

2.2.1.2 Psihiskie un uzvedības traucējumi, kas radušies alkohola un psihoaktīvu vielu lietošanas 

dēļ  

2012. gadā pasaulē 5,1% no slimību un traumu sloga (mērīti pēc invaliditātes koriģētiem 

dzīves gadiem – DALY) ir saistīti ar alkohola lietošanu. Alkohola lietošana salīdzinoši agrā 

vecumā izraisa nāvi un invaliditāti. Aprēķināts, ka pasaulē vecuma grupā 20 - 39 gadi, aptuveni 

25% no kopējā nāves gadījumu skaita ir attiecināmi uz alkoholu (PVO, 2014.) 

Reģistrā par pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, kas radušies 

psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ 2014. gadā bija reģistrēti 3157 (absolūtos skaitļos) pirmreizēji 

ārstēti pacienti diagnožu grupā no F10-F16.0-9 (psihiski un uzvedības traucējumi alkohola 

lietošanas dēļ, opioīdu lietošanas dēļ, kanabioīdu lietošanas dēļ, sedatīvu un miega līdzekļu 

lietošanas dēļ, kokaīna lietošanas dēļ, citu stimulatoru, ieskaitot kofeīnu, lietošanas dēļ, 

halucinogēnu lietošanas dēļ); F17.0,1, 2, 3 (psihiski un uzvedības traucējumi, kas radušies 

tabakas lietošanas dēļ); F18-F19.0-9 (psihiski un uzvedības traucējumi, kas radušies gaistošu 

organisku šķīdinātāju lietošanas dēļ, daudzu narkotisku un citu psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ), 

kuru skaits par 2,4% palielinājies salīdzinājumā ar 2013. gadu ( 3081). 2014. gadā uz 100 000 

iedzīvotāju tie bija 158,3 pacienti (2013. gadā - 153,1).  

Gada laikā ārstēto pacientu skaits ar šīm diagnozēm 2014. gadā bijis 8879 ( 2013. gadā – 

7284), tas ir 445,3 pacienti uz 100 000 iedzīvotājiem (2013. gadā – 361,9), uzrādot 18% 

pieaugumu. Pirmreizēji reģistrēto un gada laikā ārstēto pacientu skaits saistībā ar alkohola un 

narkotiku lietošanas problēmām būtiski pieaudzis Rīgā, Pierīgas un Kurzemes reģionos. 

 

 

2.2.2. Pašnāvības 

Latvija 2012. gadā ierindojās trešajā vietā ES dalībvalstu vidū pēc kopējās standartizētās 

mirstības no pašnāvībām: 2. vietā vīriešiem un 12. vietā sievietēm un 10. vietā pasaulē pēc 

pašnāvību skaita uz 100 000 iedzīvotāju.  

Latvijā 2014. gadā reģistrētas 382 (311 vīrietis, 71 sieviete) pašnāvības. 

Nozīmīgs pašnāvību riska faktors ir depresija gan jauniem, gan gados vecākiem 

cilvēkiem, taču lielāks risks novērots cilvēkiem ar vēlāku depresijas sākumu. Pierādīts, ka 

psihiskie traucējumi ir saistīti ar pašnāvībām un vairāk nekā 90% no pašnāvību upuriem 
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pašnāvības izdarīšanas brīdī bijis kāds psihisks traucējums. Pašnāvību skaits Latvijā ik gadu 

ievērojami pārsniedz transporta nelaimes gadījumos bojā gājušo skaitu, tomēr kopš 2009. gada 

pašnāvību skaits Latvijā samazinājies par 20%. 2014. gadā uz 100 000 iedzīvotājiem pašnāvības 

izdarīja 19,2 iedzīvotāji, 2011. gadā – 21,4, bet 2009. gadā – 24,1.  

  
2.2.3. Psihiskās veselības aprūpe 

Valsts finansējums psihiatriskajai veselības aprūpei pārskata periodā ir vērtējams kā 

mainīgs: 2011. gadā pakalpojumu nodrošināšanai iztērēti 25.5 milj. EUR, 2013. gadā – 

23.25 milj. EUR, tas ir 2011. gadā vidēji 12.3 EUR, bet 2012. un 2013. gadā - 11.5 EUR uz 

vienu iedzīvotāju. 

Psihiskās veselības aprūpei 2014. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo – 2013. gadu – 

vērojams izlietotā finansējuma apmēra pieaugums: ambulatorajiem psihiatriskajiem 

pakalpojumiem par 11%, bet stacionārajai psihiatriskajai aprūpei par 6%. Savukārt par 46% 

samazinājies izlietotā finansējuma apmērs tiesas noteikto stacionāro psihiatrisko vai psiholoģisko 

ekspertīžu veikšanai un atzinumu sagatavošanai, bet ambulatoro psihiatrisko vai psiholoģisko 

ekspertīžu veikšanai un atzinumu sagatavošanai pieaudzis par 38%. Ārstēšanai psihiatrijas 

profila dienas stacionāros 2014. gadā, salīdzinot ar 2013. gadu, vērojams izlietotā finansējuma 

pieaugums par 10%.  

2009.-2014. gadā izlietotais finansējums kompensējamo zāļu apmaksai samazinājies par 

33% (1.99 milj. EUR) reizē ar stacionāro psihiatrijas pakalpojumu apmaksas pieaugumu par 

8,5% (2.39 milj. EUR).  

 

2.2.3.1.Stacionārā veselības aprūpe 

Lielākā daļa no psihiskās veselības aprūpei novirzītajiem valsts budžeta līdzekļiem tiek 

izlietoti stacionāro psihiatrijas pakalpojumu nodrošināšanai – no 74.4 % 2011. gadā līdz 75.1% 

2013. gadā 

Stacionāro psihiatrisko ārstēšanu 2014. gadā valstī nodrošināja 6 psihoneiroloģiskās 

slimnīcas un 2 psihiatriska profila nodaļas. Psihiatrijas profila gultu kopējais skaits pakāpeniski 

samazinās – no 2009. gada līdz 2014. gadam – par 15% (pieaugušo - par 14%).  

Gultu noslogojums 2014. gadā, salīdzinot ar 2013. gadu, pieaudzis par 

2 procentpunktiem, kas norāda uz resursu efektīvāku izmantošanu. Vidējais gultdienu skaits uz 

vienu pieaugušo pacientu psihiatrijas profila gultās šajā periodā turpināja pakāpeniski 

samazināties (par 0.7 gultdienām laika posmā no 2013. gada līdz 2014. gada beigām).  

2014. gadā šis rādītājs bija par 10,7 gultdienām jeb 23% mazāks nekā 2009. gadā. Tādēļ, 

neskatoties uz valsts budžeta līdzekļu palielinājumu, hospitalizāciju skaits sakarā ar psihiskiem 

un uzvedības traucējumiem pārskata perioda beigās samazinājās par 1% jeb 235 pacientiem (pēc 

iepriekšēja pieauguma).  

2013. gadā valstī, līdzīgi kā iepriekšējos gados, turpināja samazināties narkoloģiskā 

profila gultu skaits. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2013. gadā bija par 17 narkoloģiskā profila 

gultām mazāk nekā 2012. gadā. Pēdējo piecu gadu laikā narkoloģiskā profila gultu skaits ir 

samazinājies par 118, no 350 gultām 2009. gadā līdz 232 gultām 2013. gadā. 

 

2.2.3.2.Ambulatorā veselības aprūpe  

Finansējums ambulatorajai psihiatriskās aprūpes sniegšanai pieaudzis - 2013. gadā 

izlietots par 24% (jeb 556 200 EUR) vairāk līdzekļu nekā 2011. gadā (no 2.28 milj. EUR 

2011. gadā līdz 2.84 milj. EUR 2013. gadā) - attiecīgi 9% un12% no kopējā finansējuma 

psihiatrijai.  

Psihiatra ambulatorajiem apmeklējumiem novirzīta lielākā daļa no ambulatorajai 

psihiatriskajai aprūpei izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem: 75% - 2011. gadā, 65% - 

2013. gadā – par 9% apmeklējumu skaita pieauguma dēļ pie nemainīgiem apmaksas tarifiem. 
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Ambulatoro apmeklējumu pie psihiatra apmaksai nemainīgi kopš 2009. gada novirzīta 

lielākā daļa no ambulatorajai psihiatriskajai aprūpei izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem.  

Kopējais valsts apmaksāto ambulatoro apmeklējumu skaits (sakarā ar psihiskiem un 

uzvedības traucējumiem) pie jebkuras specialitātes ārsta kopš 2009. gada ir pieaudzis par 36 676 

apmeklējumiem jeb 9%, taču pēdējā gada laikā samazinājies par 1%. Ambulatoro apmeklējumu 

skaitam pie psihiatra un bērnu psihiatra ir nemainīga tendence palielināties, savukārt 

apmeklējumu (sakarā ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem) skaits pie ģimenes ārsta 

nedaudz samazinājies no 112 720 apmeklējumiem 2013. gadā līdz 103 344 apmeklējumiem 

2014. gadā jeb par 8%. 

Kopējais psihiatru apmeklējumu skaits pakāpeniski audzis, bet, pie ģimenes ārstiem 

samazinājies, attiecīgi vidēji 52% (5 apmeklējumi uz 1 unikālo pacientu) un 28% 

(1,7 apmeklējumi uz 1 unikālo pacientu) no visiem pacientiem ar psihiskiem un uzvedības 

traucējumiem. 

Valsts apmaksātu psihiatrijas profila dienas stacionāru pakalpojumu sniegšana uzsākta 

2009. gadā, kad tos saņēma tikai 21 persona. Turpmākajos gados, mērķtiecīgi attīstot 

pakalpojumu, to saņēmušo pacientu skaits katru gadu ievērojami pieaudzis – laikā no 2009. gada 

līdz 2014. gadam – par 213% 

Valsts apmaksāti psihiatrijas profila dienas stacionāru pakalpojumi 2011. gadā tika 

nodrošināti 6 ārstniecības iestādēs Latvijā, 2012. gadā - 7, 2013. gadā - 8 un 2014. gadā - 

7 ārstniecības iestādēs.  

Psihiatrijas profila dienas stacionāru pakalpojumu pieejamība pieaugušajiem vērtējama 

kā laba, palielinājusies psihiatrijas profila dienas stacionāru pakalpojumu pieejamība - unikālo 

pacientu skaits (2422) dienas stacionāros 2013. gadā bija par 32% lielāks nekā 2011. gadā 

(1837), kopējais apmeklējumu skaits - par 14% lielāks. No 2013. līdz 2014. gadam kopējais 

pacientu skaits psihiatrijas profila dienas stacionāros samazinājies par 3%, kopējais 

apmeklējumu skaits dienas stacionāros 2014. gadā salīdzinot ar 2010. gadu pieaudzis par 195%, 

kas liecina par psihiatrijas profila dienas stacionāru pakalpojumu pieejamības palielināšanos, līdz 

ar to sākotnēji plānotais rādītājs ir būtiski pārsniegts.  

Ievērojami turpina palielināties arī multiprofesionālās komandas pakalpojumus saņēmušo 

skaits - no 49 pacientiem 2011. gadā līdz 647 2014. gadā (13,2 reizes), kas ir pozitīvi vērtējams 

solis tuvāk sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstībai un nodrošina labākus ārstēšanas rezultātus 

un veiksmīgāku pacientu iekļaušanos sabiedrībā. 

Katru gadu pieaug ambulatori ārstēto pacientu skaits, kuri vērsušies pie narkologa. 

2015. gadā ambulatoro narkoloģisko apmeklējumu kopējais skaits ir palielinājies līdz 34 486 

(2014. gadā- 32 996 apmeklējumi, 2013. gadā- 29 325 apmeklējumi, 2012. gadā- 28 715, 

2011. gadā – 23 925). 2015.gadā  Latvijā pieaudzis to pacientu skaits, kuri ārstējušies metadona 

ilgtermiņa farmakoterapijas programmā   par 18% un buprenorfīna ilgtermiņa farmakoterapijas 

programmā  pacientu skaits pieaudzis par 16 %. 2015.gadā metadona programmā ārstējušies 543 

(2014.gadā  - 459), buprenorfīna programmā  2015.gadā  - 171   (2014.gadā  - 146). Jau kopš 

2012.gada pieaug to pacientu skaits, kuriem ir nepieciešams nodrošināt ilgtermiņa 

farmakoterapiju.  

No 2015. gadā metadona ilgtermiņa farmakoterapijas programmā ārstētajiem pacientiem, 32% ir 

konstatēta HIV infekcija, 94% - C hepatīta (HCV) infekcija, 2% - saslimšana ar tuberkulozi. 

No 2015. gadā buprenorfīna ilgtermiņa farmakoterapijas programmā ārstētajiem pacientiem, 

26% ir konstatēta HIV infekcija, 84% - HCV infekcija, bet saslimšanas gadījumi ar tuberkulozi 

nav bijuši. 

2014. gadā tika atvērta ilgtermiņa farmakoterapijas programma kabinets Ļermantova ielā 

1 Ambulatorā centrā „Pārdaugava”, kurā tiek apkalpoti pacienti, kuriem dzīves vieta ir Daugavas 

kreisajā krastā. Šo kabinetu katru dienu apmeklē apmēram 45 pacienti. 

Metadona ilgtermiņa farmakoterapijas programma ir valsts apmaksāta. Buprenorfīna 

ilgtermiņa farmakoterapijas programma ir maksas pakalpojums. 
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Apstiprinātā medicīniskā tehnoloģija Latvijā padara ilgtermiņa farmakoterapiju ar 

metadonu pieejamāku narkotiku lietotājiem, un tā paredz ārstēšanas turpināšanu ieslodzījuma 

vietās, ko palīdz nodrošināt Narkoloģiskās palīdzības dienesta speciālisti. 2015. gadā RPNC ir 

nodrošinājusi ārstēšanu ieslodzījuma vietās 42 pacientiem. 

 

 

2.2.4. Kompensējamie medikamenti 

Izlietotais valsts budžeta finansējums kompensējamām zālēm psihisku un uzvedības 

traucējumu ārstēšanai pārskata periodā, un tieši 2011. 2014. gadā samazinājies par 33% jeb 

1 991 304 EUR, bet vidējais izlietotais finansējums kompensējamām zālēm vienam pacientam - 

par 40% jeb 113 EUR, bet unikālo pacientu skaits, kas saņēmuši valsts kompensētas zāles 

psihisko un uzvedības traucējumu ārstēšanai, 2011.-2014. gadā pieaudzis par 11%. 

Izmaiņas kompensējamo zāļu izrakstīšanas noteikumos un zāļu izvēle sarežģītu psihisku 

traucējumu gadījumā noteikta psihiatra kompetencē. 

 

2.2.5. Cilvēkresursi psihiatrijā un narkoloģijā 

Latvijā 2014. gada sākumā Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā 

bija 309 sertificēti psihiatri, 2014. gada beigās no tiem pamatdarbā strādāja – 240 (2013. – 255), 

blakusdarbā - 223. Kopš 2011. gada psihiatru skaits mazinājies par 7%. 
Pamatdarbā nodarbināto psihiatru skaits, salīdzinot ar 2009.-2010. gadu, samazinājies par 

2%. 2009. gada sākumā to skaits bija 258, 2014. gada beigās - 240, bet, ņemot vērā iedzīvotāja 

skaita samazināšanos, pamatdarbā nodarbināto psihiatru skaits uz 10 000 iedzīvotāju pārskata 

periodā ir palielinājies. Tādējādi psihiatru skaits Latvijā nedaudz pārsniedz Eiropas vidējo 

rādītāju (Eiropā - 0,9, Latvijā - 1,2, vēlamais - 1). 

Vērtējot specialitāšu vecuma struktūru, secināts, ka, lai notiktu racionāla speciālistu 

nomaiņa, jauno ārstu (līdz 40 gadiem) un vecākās paaudzes ārstu (65 un vairāk gadu) proporcijai 

jābūt līdzvērtīgai. 2014. gada sākumā 16% pamatdarbā nodarbināto psihiatru bija vecumā līdz 40 

gadiem, bet 20% - virs 65 gadiem. Racionālai speciālistu nomaiņai, jauno ārstu (līdz 40 gadiem) 

un vecākās paaudzes ārstu (65 un vairāk gadu) proporcijai jābūt līdzvērtīgai. 

Ņemot vērā, ka kopš 2010. gada jauno speciālistu skaits ir samazinājies par 3 

procentpunktiem, var secināt, ka nākotnē optimālas paaudžu nomaiņas problēma psihiatru vidū 

varētu kļūt vēl izteiktāka. 

Ievērojami samazinājies (par 105 jeb16%) ārstniecības iestādēs pamatdarbā nodarbināto 

garīgās veselības aprūpes māsu skaits uz 10 000 iedzīvotāju - 2009. gada sākumā bija 3,4, bet 

2014. gadā vairs tikai 2,8. Latvijā garīgās veselības aprūpes māsu skaits nedaudz pārsniedz 

Eiropas vidējo rādītāju (Eiropā - 2,17, Latvijā - 2,8, vēlamais - 3,5). 

Garīgās veselības aprūpes procesos iesaistīto skaits pēc iepriekšējo gadu stagnācijas - 

ergoterapeitu skaits 2014. gada beigās ievērojami pieaudzis (viena gada laikā par 54%), tāpat 
sociālo darbinieku skaits par 35% gada laikā.  

Psihoterapeitu un psihologu skaits 2009. - 2014. gadā nedaudz samazinājies (attiecīgi no 

5 uz 4 - 20% un no 34 uz 30 – 10%) un psihiatrijas profila ārstniecības iestādēs būtiski nav 

mainījies. 

Rezidentu skaits pieaudzis no 3 rezidentiem 2009. gadā līdz 8 rezidentiem 2014. gada 

beigās. Pozitīvi vērtējama turpmākajos gados plānotā no valsts budžeta līdzekļiem finansējamo 

rezidentūras vietu skaita palielināšana psihiatriem un bērnu psihiatriem, ievērojot 

Pamatnostādnēs noteikto optimālo psihiatru skaitu. 

 Atbilstoši Veselības inspekcijas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu 

reģistra datiem 2013. gadā Latvijā narkoloģisko palīdzību sniedza 94 ārsti narkologi 110 

ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādēs, valsts un pašvaldību, gan arī privātās 

ārstniecības iestādēs un ārstu praksēs. 2012. gadā Latvijā narkoloģisko palīdzību sniedza 94 ārsti 

narkologi, 2010. gadā valsts, pašvaldību un privātajā sektorā strādāja 98 narkologi. 2013. gadā 
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no visiem Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrētajiem 94 ārstiem 

narkologiem līgumattiecībās ar NVD bija 69 narkologi, bet privāti strādāja 25 narkologi. 

Izvērtējot līgumattiecībās ar NVD strādājošo ārstu narkologu skaitu no 2007. gada līdz 2013. 

gadam, jāsecina, ka šo ārstu skaits ir bez īpašām svārstībām. 
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3. STRATĒĢISKĀ DAĻA 

3.1. Kapitālsabiedrības vīzija 

 

Mūsu vīzija: 

 

Par RPNC vīziju 

RPNC ir: 

 ārstniecības iestāde, kas nodrošina sabiedrībai ērti pieejamus augsta līmeņa ambulatorus 

un stacionārus veselības aprūpes pakalpojumus psihiskās veselības traucējumu jomā un 

atkarību slimniekiem visos ārstniecības posmos - profilaksē, diagnostikā, ārstēšanā, 

medicīniskajā rehabilitācijā un pacientu aprūpē; 

 tiesu ekspertīžu iestāde, kas veic objektīvas un savlaicīgas tiesu ekspertīzes tiesu 

psihiatrijā, psiholoģijā, narkoloģijā un alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu 

ietekmes noteikšanā; 

 sociālo pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina atbalstu sociāli mazaizsargātiem 

pacientiem un klientiem viņu sociālo problēmu risināšanā; 

 ir galvenā klīniskās izglītības bāze psihiatrijā un narkoloģijā valstī. 

 

RPNC ir uzņēmums, kas: 

 efektīvi un lietderīgi izmanto finanšu līdzekļus; 

 ievēro augstus profesionālās kvalitātes un ētikas standartus ārstniecībā; 

 lepojas ar profesionāļu komandu; 

 efektīvi izmanto informācijas tehnoloģijas un e-veselības sistēmu. 

 

RPNC ir uzņēmums ar apmierinātiem darbiniekiem mūsdienīgā un drošā darba vidē un labu 

reputāciju sabiedrībā. 

 

 

3.2. Kapitālsabiedrības misija 

 

RPNC misija ir: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Profesionāli, atbildīgi un godprātīgi nodrošināt viegli pieejamu psihiatrisko un 

narkoloģisko ārstniecību ikvienam pacientam. 

 

Saglabāt un attīstīt uz pacientiem primāri vērstas valstī vadošās ārstniecības 

iestādes pozīciju garīgās veselības aprūpē un ārstniecībā psihiatrijā un 

narkoloģijā 
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3.3. Kapitālsabiedrības vērtības 

RPNC pamatvērtības: 

 

 

Šīs vērtības atspoguļojas mūsu ikdienas darbā: mūsu uzvedībā, darbībā un attieksmē pret 

pacientiem, sadarbības partneriem, personālu un sabiedrību kopumā. 

 

 

3.4. RPNC attīstības pamatojums  

(Balstītas uz Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam, kas balstās uz 

PVO Eiropas reģiona stratēģiju "Veselība 2020" un ir izstrādātas, lai aktualizētu Sabiedrības 

veselības pamatnostādnēs 2011.–2017. gadam un PVO Pasaules veselības asamblejas 66. 

Sesijas „Garīgās veselības jomas attīstības visaptverošs rīcības plāns 2013–2020” iekļauto 

situācijas raksturojumu, problēmu formulējumu, mērķus, politikas rezultātus, rīcības virzienos 

 Atbildība – par veicamo uzdevumu kvalitatīvu un godprātīgu veikšanu, 

rīkoties atbildīgi pret pacientiem, klientiem, darbiniekiem un sadarbības 

partneriem, iekļaujot sociālos aspektus ikdienas darbībā. 

 Profesionālisms - mēs esam profesionāļi, kas izmanto savas zināšanas 

un prasmes, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. 

 Neatlaidība - pārliecinoši gūstam panākumus un pārvaram šķēršļus, 

rīkojoties racionāli un pārsniedzot izvirzītos mērķus; mērķtiecīga 

attīstība RPNC deleģēto uzdevumu jomā. 

 Attīstība – darbības attīstību plānojam atbilstīgi mūsdienu tendencēm, 

meklējam inovatīvus risinājumus darbības pilnveidošanai. 
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ietvertos uzdevumus un saskaņotu tos ar Latvijas NAP 2014.–2020. gadam un jauno finanšu 

plānošanas periodu 2014.-2020. gadam.) 

 

Galvenās problēmas sabiedrībā saistībā ar garīgo veselību*: 

 Psihiskie un uzvedības traucējumi (atbilstoši SSK-10) rada vislielāko slogu sabiedrībai 

starp slimību grupām. 

 Psihisko un uzvedības traucējumu pacienti iekļaujas augsta riska grupā, kas visvairāk 

pakļauti „ievainojamības riskam” nelabvēlīgās situācijās, kā arī augsta riska grupu 

indivīdi vairāk pakļauti psihisku traucējumu riskam. 

 Personām ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem ir būtiski augstāks priekšlaicīgas 

invaliditātes un mirstības risks (šizofrēnijas un depresijas pacientiem 40-60% augstāks) 

nekā vispārējā populācijā. 

 Psihiskās, neiroloģiskās un narkoloģiskās patoloģijas 2014. gadā sastādīja ap 13-15% no 

vispasaules slimību sloga (depresija ap 4,3-5%), depresija ir biežākais darba nespējas 

cēlonis sabiedrībā – ap 11-13%. 

 Jauniešiem otrais biežākais nāves cēlonis ir pašnāvība. 

 Abpusēja saistība ir psihiskiem traucējumiem un smagām somatiskām slimībām.  

 Psihiskie un uzvedības traucējumi bieži noved personas nabadzībā un sociālā 

dezadaptācijā, stigmatizācijas, diskriminācijas un cilvēktiesību pārkāpumu dēļ biežāk cieš 

garīgi slimie. 

 Pat augstu ienākumu līmeņa valstīs 35-50% personu ar garīgās veselības traucējumiem 

nesaņem ārstēšanu. 

 Primārās aprūpes etapā pietrūkst izpratnes par personu ar garīgās veselības traucējumiem 

ārstēšanu un aprūpi, garīgās veselības aprūpes profesionāļu ieguldījums nereti netiek 

adekvāti novērtēts. 

 Garīgo traucējumu pieaugums Eiropas reģionā ir viens no riskiem veselības un sociālo 

sistēmu ilgtspējībai, īpaša ietekme ir stāvokļiem, kad pacientam ir vairākas slimības 

un/vai neirodeģeneratīvas slimības. 

 Nepietiekoša uzmanība psihisko traucējumu profilaksei, novēršanai, agrīnai atklāšanai un 

ārstēšanai t. sk. pusaudžiem pēc 14 gadiem, kā arī depresiju un pirmreizēju psihotisko 

traucējumu jomā. 

 
*(pēc PVO Pasaules veselības asamblejas 66. Sesijas „Garīgās veselības jomas attīstības visaptverošs 

rīcības plāns 2013–2020”) 

 

RPNC savā darbībā balstās uz garīgās veselības aprūpes procesa nodrošināšanai 

izvirzītajiem sešiem galvenajiem principiem**: 

 pieejamība visām pacientu grupām, 

 cilvēktiesību ievērošana 

 uz pierādījumiem balstīta ārstēšana 

 aprūpe visā dzīves garumā 

 multisektoriāla aprūpe (veselība + izglītība + nodarbinātība + likumdošana + sociāla 

aprūpe utt.) 

 pacientu ar psihiskiem traucējumiem un psihosociālu disfunkciju (invaliditāti) līdzvērtīga 

aprūpe 

 

 

** (pēc PVO Pasaules veselības asamblejas 66. Sesijas „Garīgās veselības jomas attīstības visaptverošs 

rīcības plāns 2013–2020”) 
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RPNC savā darbībā balstās uz garīgās veselības aprūpes nodrošināšanai izvirzītājām 

četrām  prioritātēm***: 

 ieguldījums garīgās veselības aprūpē visa mūža garumā (novecošana, nezaudējot veselību 

un aktivitāti, depresiju agrīna diagnostika un pašnāvību novēršana, sociālo problēmu 

risināšana, garīgās veselības izglītības paplašināšana); 

 neinfekcijas slimību (t.sk. psihisko traucējumu un atkarību) radītā sloga mazināšana un 

veselīgi nodzīvoto mūža gadu palielināšana; 

 novecojošas sabiedrības garīgās veselības aprūpes sistēmas reorganizācija uz sabiedrībā 

balstītu, viegli pieejamu, kvalitatīvu aprūpes modeli ar multiprofesionālu pieeju, 

informācijas apmaiņu visos līmeņos arī digitālā veidā; 

 atbalstošas vides veidošana vides un stresa ietekmes mazināšanai arī garīgās veselības 

aprūpes procesā. 

 
***- (pēc PVO Eiropas reģiona stratēģijas „Veselība 2020”): 

 

Valstiski izvirzītie uzdevumi ar iespējamu RPNC dalību: 

 (uzdevumi pēctecības nodrošināšanai ar "Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 

2009.–2014. gadā" īstenošanas Plānu 2013.-2014. gadam un ES fondu 2014.-2020. 

plānošanas perioda aktivitātēm specifisko atbalsta mērķu (9.2.3., 9.2.4., 9.2.5., 9.2.6. 

un 9.3.2.) ietvaros) **** : 

 veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo cilvēkresursu attīstības 

plānošanu, vēršot uzmanību uz paaudžu nomaiņu medicīnā, medicīnas māsu īpatsvara 

palielināšanu un māsu palīgu skaita un kvalitātes pieaugumu; 

 ieviest uz pierādījumiem balstītas veselības aprūpes tīklu vadlīnijas un praksi, attīstot 

labas kvalitātes infrastruktūru prioritārajās (t.sk. garīgās veselības) veselības aprūpes 

jomās balstot uz prioritātēm un galvenajiem principiem;  

 iesaistīties stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas sistēmā, lai nodrošinātu 

izmaksu un resursu efektīvas stacionārās veselības aprūpes sistēmas attīstību, lietojot un 

pakāpeniski paplašinot DRG sistēmas lietošanu, atbilstoši veselības aprūpes nostādnēm 

valstī; 

 iesaistīties vienotā kvalitātes nodrošināšanas sistēmā ārstniecības iestādēs veselības 

aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai; 

 turpināt attīstīt ambulatoro aprūpi pēc iespējas pacientu dzīves vietas tuvumā un mazināt 

pacientu uzturēšanās ilgumu slimnīcā, palielinot dienas stacionāru darbības un aprūpes 

izmaksu efektivitāti;  

 iesaistīties tālākizglītības pieejamības nodrošināšanā ārstniecības personām, ārstniecības 

atbalsta personām garīgās veselības un atkarību jomā; 

 iesaistīties e-veselības attīstībā un pilnveidošanā efektīvas, drošas un uz pacientu 

orientētas veselības aprūpes sistēmas ietvaros; 

 
**** (Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–2020. Gadam) 

 

3.5. RPNC attīstāmie garīgās veselības traucējumu diagnostikas, ārstēšanas un aprūpes 

veidi  

(balstīts uz RPNC attīstības pamatojumu) 

 

Psihiatriskā (t.sk. ambulatorā) palīdzības dienesta attīstība ar dienas stacionāra 

iespēju paplašināšanu un multidisciplināras pieejas pielietošanu attīstot:  

 primāro depresiju un psihožu medicīnisko aprūpi un rehabilitāciju attīstot Open Dialog 

metodi; 
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 demenču (t.sk. Alcheimera) pacientu aprūpes paplašināšana veidojot ambulatoru 

„atmiņas” kabinetu; 

 specifisku ēšanas un miega traucējumu aprūpes iespējas slēptu/maskētu psihisku 

traucējumu gadījumos. 

 

Narkoloģiskā (t.sk. ambulatorā) palīdzības dienesta attīstība, jaunu ārstēšanas veidu 

ieviešana un papildināšana: 

 dienas stacionāra pakalpojumu attīstīšana;  

 ilgtermiņa farmakoterapijas programmas nodrošināšana un paplašināšana (metadona, 

buprenorfīna) opioīdu atkarīgajiem pacientiem (atverot filiāli Latgales priekšpilsētā); 

 jaunu diagnostisko un laboratorisko izmeklējumu ieviešana;  

 īstermiņa rehabilitācijas nodrošināšana, pielietojot Minesotas programmu.  

 ambulatora Minesotas programma atkarības pacientiem;   

 etapveida narkoloģiskās palīdzības nodrošināšana bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu 

vecumam, akūto stāvokļu kupēšanai ar tūlītēju, pēctecīgu motivācijas pastiprināšanas 

programmas uzsākšanu un medicīnisko rehabilitāciju – sagatavošanu sociālai 

rehabilitācijai. 

 pēctecīgu atkarību ārstēšanas pieejamību nodrošināšana (atklāšana, motivācija, 

specializēta ārstēšana, rehabilitācija) iedzīvotājiem, tai skaitā, saņemt stacionāro 

psihoterapijas ārstēšanās kursu motivācijas un Minesotas programmā. 

 

Ārstēšanas metožu ieviešana un paplašināšana garīgās veselības aprūpē: 

 modificētas elektrokonvulsīvās/impulsu terapijas (M-EKT/M-EIT) attīstīšana 

pielietošanai arī ambulatori;  

 transkraniālā magnētiskā stimulācija; 

 adekvātu/mūsdienīgu ārstēšanas metožu piemērošana demenču pacientiem. 

 

Jaunu diagnostikas metožu ieviešana un esošo izmantošanas paplašināšana garīgās 

veselības aprūpē: 

 kompjūtertomogrāfija; 

 polisomnogrāfija. 

 

Psihoterapijas un psihodiagnostikas paplašināšana psihiatrijas un narkoloģijas 

pacientiem (arī maksas pakalpojumu veidā). 

 

Diagnostikas un ekspertīžu iespēju paplašināšana (ANPREN), izvērtējot izmaksu 

efektivitāti: 

 paplašināt izmeklēšanas iespējas jauno psihoaktīvo vielu identificēšanai bioloģiskajās 

vidēs (aparatūras iegāde); 

 agrīnas alkohola atkarības diagnostikas iespēju paplašināšana (aparatūras iegāde). 

 

 

3.6. RPNC attīstības virzieni mūsdienīgas garīgās veselības diagnostikas, ārstēšanas un 

aprūpes nodrošināšanai 

 

 Psihiatriskās (t.sk. ambulatorā) palīdzības dienesta infrastruktūras attīstība un procesa 

modernizācija. 

 Narkoloģiskās (t.sk. ambulatorā) palīdzības dienesta infrastruktūras attīstība un procesa 

modernizācija. 
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 Iesaistīties tālākizglītības pieejamības nodrošināšanā ārstniecības personām, ārstniecības 

atbalsta personām garīgās veselības un atkarību jomā. 

 Iesaistīties sabiedrības izglītošanā stigmatizācijas mazināšanai pret garīgās veselības 

aprūpi. 

 Tiesu psihiatriskās/psiholoģiskās ekspertīzes struktūru un procesa modernizācija, iespēju 

paplašināšana. 

 IT materiālās bāzes pastāvīga uzlabošana pilnvērtīgai e-veselības un DRG sistēmas 

lietošanai. 

 Alternatīvas terapijas un aprūpes paplašināšana ar ārtelpas attīstības koncepcijas 

realizāciju un sakrālās telpas izveidošanu. 

 

 

3.7. Kapitālsabiedrības biznesa modelis 

 

3.7.1. Klientu mērķu grupa 

 

RPNC klientu mērķu grupa ir:  

 pieaugušie ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem; 

 pusaudži un pieaugušie atkarību slimnieki; 

 ilgstoši slimojošas personas ar smagām psihiskām saslimšanām. 

Lielāko daļu no mērķa grupas veido  RPNC aprūpes reģionā dzīvojošie iedzīvotāji, bet 

pacientu vidū ir arī iedzīvotāji no citiem Latvijas reģioniem, kā arī no ES savienības un citām 

valstīm. 
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3.7.2. Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķi 
 

3.1. tabula 

RPNC mērķu noteikšanas tabula 

Stratēģiskais mērķis
1
 Uzdevums

1
 Rezultatīvais rādītājs 

Atbildīgā 

amatpersona 

vai 

darbinieks 

Mērķa vērtība 

(kvantitatīvā/kvalitatīvā) Komentāri, 

paskaidro-

jumi 

Mērķa 

vērtība 

stratēģijas 

perioda 

beigās 

2015. 

gads 

2016. 

gads 

2017. 

gads 

2018. 

gads 

1.Saglabāt, uzlabot un 

atjaunot iedzīvotāju 

veselību, nodrošinot 
veselības aprūpes 

pakalpojumu sniegšanu 

atbilstoši 
specializācijas profilam 

1.1.Uzlabot veselības 

aprūpes pakalpojumu 
pieejamību 

1.1.1. Kopējais stacionāro 
gultu skaits - psihiatrija 

PPDV2 492 500 500 500   

1.1.2. Kopējais stacionāro 
gultu skaits - narkoloģija 

NPDV3 40 40 40 40   

1.1.3.Dienas stacionāra gultu 
skaits 

PPDV/NPDV 45 45 45 65   

1.1.4.Praktizējošo ārstu (bez 

zobārstiem un rezidentiem) 
un praktizējošo māsu skaita 

attiecība 

PVDPDV4 1/2,2 1/2,2 1/2,2 1/2,2   

1.1.5. Iestādē strādājošo 

ārstniecības personu vecuma 
grupā 25-40 gadiem īpatsvars 

no kopējā iestādē strādājošo 

ārstniecības personu skaita, 

% 

PVDPDV 13 13 13 13   

1.2.Nodrošināt 

efektivitāti veselības 
aprūpes pakalpojumu 

plānošanā un sniegšanā 

1.2.1. Stacionārā ārstēto 

pacientu skaits - psihiatrija 
PPDV 5928 5880 5855 5855   

1.2.2. Stacionārā ārstēto 

pacientu skaits - narkoloģija 
NPDV 1397 1420 1420 1420   

1.2.3. Ambulatoro PPDV 61 338 61 868 62 088 62 088   



40 

 

apmeklējumu skaits - 
psihiatrija 

1.2.4. Ambulatoro 

apmeklējumu skaits - 
narkoloģija 

NPDV 25 104 25 662 25 912 25 912   

1.2.5. Dienas stacionāra 

pacientu skaits 
PPDV/NPDV 473 500 510 600   

1.3.Nodrošināt 

kvalitatīvu veselības 

aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu 

1.3.1. Pacientu ar šizofrēniju, 

šizotipiskiem traucējumiem 
vai murgiem, kuriem bija 

nepieciešama neatliekama 

atkārtota stacionēšana 30 
dienu laikā tajā pašā 

stacionārajā ārstniecības 

iestādē, skaits 

PPDV 495 495 490 490   

1.3.2. Uz mājām izrakstītie 
pacientu, kuri atkārtoti 

hospitalizēti tajā pašā vai 

nākamajā dienā (neieskaitot 
pacientus, kuriem nākamā 

hospitalizācija ir aprūpe vai 

rehabilitācija), skaits 

PPDV/NPDV 43 43 42 42   

1.3.3. Vidējais ārstēšanās 
ilgums stacionārā, dienas - 

psihiatrija 

PPDV 29 28 28 28   

1.3.4. Vidējais ārstēšanās 

ilgums stacionārā, dienas - 
narkoloģija 

NPDV 8 8 8 8   

1.3.5. Gultas noslodze, % - 

psihiatrija 
PPDV 95 96 96 96   

1.3.6. Gultas noslodze, % - 
narkoloģija 

NPDV 73 74 74 74   

1.3.7. Gultas dienu skaits - 

psihiatrija 
PPDV 170 846 171 846 170 515 170 515   
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1.3.8. Gultas dienu skaits - 
narkoloģija 

NPDV 10 687  11 360 11 360 11 360   

1.3.9. Atkārtota 

hospitalizācija, % 
PPDV/NPDV 27,5 27,5 27,5 27,5   

1.3.9. Veselības inspekcijā 
saņemto sūdzību skaits par 

slimnīcas sniegtajiem 

veselības aprūpes 
pakalpojumiem 

PPDV/NPDV 100Uz 100 100 100   

2. Nodrošināt ieguldītā 
valsts kapitāla atdevi 

un kapitālsabiedrības 

vērtības pieaugumu 

2.1.Nodrošināt 

kapitālsabiedrības 
vērtības pieaugumu 

2.1.1. neto peļņa, euro 
STVGUDV5/

ETNDPADV6 
52 259 30 000 30 000 30 000   

2.1.2. pozitīva (sabalansēta) 
naudas plūsma, euro 

STVGUDV/  
ETNDPADV 

372 871 262 640 60 812 192 688   

2.1.3. pozitīvs neto 

rentabilitātes rādītājs, % 

STVGUDV/  

ETNDPADV 
0,41 0,23 0,23 0,23   

2.1.4. kopējās likviditātes 

koeficients ne mazāks par 
1,00 

STVGUDV/  

ETNDPADV 
2,16 1,98 1,94 1,82   

1 saskaņā ar VM noteikto (02.02.2016. vēstule Nr.01-27/486) 
2 Psihiatriskās palīdzības dienesta vadītājs 
3 Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītājs 
4 Personāla vadības un dokumentu pārvaldības departamenta vadītājs 
5 Saimnieciski tehniskās vadības un grāmatvedības uzskaites departamenta vadītājs 
6 Ekonomikas un tiesiskā nodrošinājuma departamenta Plānošanas un analīzes daļas vadītājs 
7 Norādītie dati ir provizoriski, jo uz stratēģijas projekta izstrādes brīdi nav saņemta informācija no VI.



 

 

 

RPNC plānotais peļņas apmērs 2015. - 2018. gadam ir atkarīgs no ieņēmumiem par 

sniegtajiem pakalpojumiem, kārtējiem saimnieciskās darbības izdevumiem, kā arī pamatlīdzekļu 

nolietojuma izmaksām un atliktā nodokļa aprēķiniem katrā kārtējā plāna  gadā.  Turpmākajos 

gados RPNC ir apņēmies strādāt ar sabalansētu budžetu un racionālu veselības aprūpes budžeta 

līdzekļu izlietošanu, kas dos pozitīvu naudas plūsmas rezultātu. 

 

 

3.2.tabula 
RPNC peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 2016. - 2018. gadu 

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes) 

 

Rādītāja nosaukums 2015. gads  2016. gads 2017. gads 2018. gads 

Neto apgrozījums 12 438 687 12 656 009 12 657 363 12 667 363 

Pārdotās produkcijas ražošanas 
izmaksas 

(11 664 341) (12 103 421) (12 102 363) (12 112 363) 

Bruto peļņa vai zaudējumi 774 346 552 588 555 000 555 000 

Administrācijas izmaksas (773 641) (797 402) (798 000) (798 000) 

Pārējie sabiedrības saimnieciskās 
darbības ieņēmumi 

 

179 897 

 

311 854 

 

310 500 

 

310 500 

Pārējās sabiedrības saimnieciskās 
darbības izmaksas 

 

(7 541) 

 

(7 540) 

 

(8 000) 

 

(8 000) 

Pārējie procentu ieņēmumi un 
tamlīdzīgi ieņēmumi 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

Peļņa vai zaudējumi pirms 

ārkārtas  

posteņiem un nodokļiem 

 

173 062 

 

59 500 

 

59 500 

 

59 500 

Peļņa vai zaudējumi pirms 

nodokļiem 
173 062 59 500 59 500 59 500 

Pārējie nodokļi (120 803) (29 500) (29 500) (29 500) 

 

 

 

 

3.3.tabula 

 
RPNC bilance 2016.-2018. gads (EUR) 

 

Aktīvs 2015. gads 

 

2016. gads 

 

 

2017. gads 

 

 

2018. gads 

 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 22 570 780 22263742 21 918 742 21 660 242 

Apgrozāmie līdzekļi     

Krājumi kopā 466 767 516 767 546 767 566 767 

Debitori kopā 237 480 223 600 279 334 226 692 

Nauda 1 779 724 1 531 876 1 400 000 1 300 000 

Apgrozāmie līdzekļi kopā 2 483 971 2 272 243 2 226 101 2 093 459 

Aktīvu kopsumma 25 054 751 24 535 985 24 144 843 23 753 701 
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Pasīvs 

 

2015. gads 

 

 

2016. gads 

 

 

2017. gads 

 

 

2018. gads 

 

Pašu kapitāls kopā 9 529 493 9 559 493 9 589 493 9 619 493 

Akciju vai daļu kapitāls, 

(pamatkapitāls). 
4 432 385 4 432 385 4 432 385 4 432 385 

Uzkrājumi kopā 227 624 200 000 200 000 200 000 

Ilgtermiņa kreditori kopā 14 150 166 13 628 992 13 207 850 12 786 708 

Aizņēmumi no kredītiestādēm 7 707 414 7 386 272 7 065 129 6 743 687 

Īstermiņa kreditori kopā 1 147 468 1 147 500 1 147 500 1 147 500 

Kreditori kopā 15 297 634 14 776 492 14 355 350 13 934 208 

Pasīvu kopsumma 25 054 751 24 535 985 24 144 843 23 753 701 

 

 

3.4.tabula 

 

RPNC operatīvais naudas plūsmas pārskats 

 2016.–2018. gads (EUR) 

( sagatavots izmantojot tiešo metodi)    
 

Mainīgā izdevumu un ieņēmumu 

posteņa nosaukums 
2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 

 

Pamatdarbības naudas plūsma  
 

372 871 

 

262 640 

 

60 812 

 

192 688 

Ieņēmumi no preču un 
pakalpojumu pārdošanas  

 
12 020 166 

 

12 656 009 

 

12 666 009 

 

12 676 009 

Maksājumi piegādātājiem, 

darbiniekiem, pārējiem 
pamatdarbības izdevumiem 

 

(11 411 246) 

 

(12 317 119) 

 

(12 327 119) 

 

(12 337 119) 

Pārējās uzņēmuma pamatdarbības 

ieņēmumi vai izdevumi 
 

(236 049) 

 

(76 250) 

 

(278 078) 

 

(146 202) 

 

Ieguldīšanas darbības naudas 

plūsma 

 

(3 355 915) 

 

(490 000) 

 

(160 000) 

 

(260 000) 

Pamatlīdzekļu un nemateriālo 
ieguldījumu iegāde 

(3 355 916) (490 000) (160 000) (260 000) 

Saņemtie procenti 1 - - - 

 

Finansēšanas darbības naudas 

plūsma 

 

585 279 

 

(32 688) 

 

(32 688) 

 

(32 688) 

Aizdevumu procentu maksājumi (24 918) (12 200) (12 200) (12 200) 

VGA pamatsummas atmaksa (160 571) (321 142) (321 142) (321 142) 

Finansējums VGA dzēšanai 166 636 300 654 300 654 300 654 

ERAF līdzfinansējums 491 284 - - - 

KPFI līdzfinansējums 112 848 - - - 

Naudas līdzekļu plūsma kopā ( 

A+B+C) 
(2 397 765) (247 848) (131 876) (100 000) 

Naudas līdzekļu atlikums perioda 

sākumā 
4 177 489 1 779 724 1 531 876 1 400 000 

Naudas līdzekļu atlikums perioda 

beigās 
1 779 724 1 531 876 1 400 000 1 300 000 
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3.5.tabula 

RPNC finanšu plānošanas tabula 

 

 

 

 

 

Rādītāji 
2015.gads 

fakts 

2016.gads 

plāns 

2017.gads 

plāns 

2018.gads 

plāns 

Neto apgrozījums, EUR 12 618 585 12 957 863 12 967 863 12 977 863 

Izmaksas, EUR 12 445 523 12 898 363 12 908 363 12 918 363 

Peļņa pirms procentu maksājumiem un 

nodokļiem (EBIT), EUR 
 

173 062 

 

59 500 

 

59 500 

 

59 500 

Peļņa pirms procentu maksājumiem, 

nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas 

atskaitījumiem (EBITDA), EUR 

 

 

642 889 

 

 

576 907 

 

 

576 907 

 

 

576 907 

Amortizācija, EUR 469 827 517 407 517 407 517 407 

Peļņa vai zaudējumi, EUR 52 259 30 000 30 000 30 000 

Bilances kopsumma, EUR 25 054 751 24 535 985 24 144 843 23 753 701 

Pašu kapitāls, EUR 9 529 493 9 559 493 9 589 493 9 619 493 

Pamatkapitāls, EUR 4 432 385 4 432 385 4 432 385 4 432 385 

Uzkrājumi, EUR 227 624 200 000 200 000 200 000 

Kopējo saistību kopsumma, EUR 
 

15 297 634 

 

14 776 492 

 

14 355 350 

 

13 934 208 

Īstermiņa saistības, EUR 1 147 468 1 147 500 1 147 500 1 147 500 

Aizņemtais kapitāls, EUR 7 707 414 7 386 272 7 065 129 6 743 687 

Pašu kapitāla atdeve (ROE), % 0.51 0.31 0.31 0.31 

Aktīvi 25 054 751 24 535 985 24 144 843 23 753 701 

Aktīvu atdeve (ROA),% 0.2 0.12 0.12 0.12 

Apgrozāmie līdzekļi 2 483 971 2 272 243 2 226 101 2 093 459 

Krājumi 466 767 516 767 546 767 566 767 

Kopējais likviditātes rādītājs 2.16 1,98 1,94 1,82 

Precīzais (stingrais) likviditātes rādītājs 1.75 1,53 1,46 
1,33 

 

Saistības pret pašu kapitālu, % 81 77 74 70 

Aizņēmumi pret kopējiem aktīviem 0,31 0,30 0,29 0,28 

Aktīvu rentabilitāte (peļņa pirms % un 

nodokļiem/kopējiem aktīviem), % 
 

0,69 

 

0,24 

 

0,25 

 

0,25 

Ilgtermiņa aktīvi pret pašu kapitālu 2,37 2,33 2,29 2,25 

Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas 

izpilde, EUR 
372 871 262 640 60 812 192 688 

Ieguldījumu pamatlīdzekļos un 

nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, % 
    

Sadalītas dividendes, EUR 0 0 0 0 

Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba 

devēja veiktās valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas) un 

vienu nodarbināto gadā, EUR 

 

 

633 

 

 

 

675 

 

 

680 

 

 

685 

Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, 

EUR 
 

14 021 

 

14 085 

 

14 090 

 

14 090 



45 

 

RPNC izvirzītie rezultatīvie rādītāji (3.1.tabula), kas jāsasniedz līdz 2018. gada 

31.decembrim balstās uz Ministru kabineta 2012. gada 27.marta sēdes protokola Nr.17, 20.§ 4. 

punktā noteikto finanšu mērķi: 

 bezdeficīta budžets; 

 pozitīva (sabalansēta) naudas plūsma; 

 pozitīvs neto rentabilitātes rādītājs; 

 kopējais likviditātes koeficents ne mazāks par 1,00. 

 

RPNC arī šobrīd strādā ar sabalansētu budžetu un pozitīvu naudas plūsmu, pozitīvu 

rentabilitāti, kopējo likviditātes koeficentu virs 1,00, līdz ar to stratēģijā ietvertajā periodā 

izvirzītie mērķi it tuvi pašreizējiem RPNC darbības rādītājiem, tie neparedz būtisku izaugsmi, 

bet ir vērsti uz stabilitāti.  

 Nefinanšu mērķi ir plānoti atbilstoši pašreizējam periodam, izņemot 2018.gadā ir plānots 

ambulatorā dienas stacionāra gultu skaita pieaugums un ārstēto pacientu skaita kāpums, kas ir 

saistīts ar jauna ambulatorā centra izveidi.  

 

 

3.8. Kapitālsabiedrības darbības iespējamo risku analīze 

 

Darbībās, kas vērstas uz mērķu sasniegšanu, nākas saskarties ar daudziem un dažādiem 

iekšējiem un ārējiem riskiem, kuru negatīvā ietekme ir jāņem vērā. Tādēļ, lai RPNC optimāli 

sasniegtu stratēģijā noteiktos mērķus, savlaicīgi ir jāidentificē iespējamie riski, jāapzina risku 

notikumu cēloņi, un jānovērtē tie, lai savlaicīgi izstrādātu rīcības plānu, kas preventīvi vai 

korektīvi samazinātu riska pakāpi līdz pieļaujami zemākajam līmenim. 

 Risku vadībai jābalstās uz šādiem principiem: 

 visaptverošs risku pārvaldības princips - jāīsteno risku pārvaldība visos darbības 

līmeņos, nodrošinot strukturētu, nepārtrauktu un saskaņotu risku mazinošu pasākumu 

īstenošanu; 

 individualitātes princips - atbilstoši savai darbības kompetencei un izvirzītajiem 

mērķiem vadītājs nosaka pieņemamā riska līmeni un veic būtisku risku pārvaldību 

tajā struktūrvienībā, kura ir atbildīga par darbībām, kas ir, pakļautas attiecīgajam 

riskam; 

 piesardzības princips – ievēro piesardzību un nepieļauj pārmērīgu risku nevienā no 

darbības jomām; 

 regularitātes princips – risku identificēšanas, novērtēšanas, kontroles un pārskatu 

sniegšanas periodiskuma sniegšana; 

 monolītuma princips – kompleksi novērtē darbības jomu pakļautību riskiem un 

analizē risku savstarpējo mijiedarbību. 

Ņemot vērā iestādes, darbības specifiku iespējams identificēt iekšējus un ārējus, 

izmērāmus un neizmērāmus, īstermiņa un ilgtermiņa u.c. riskus. Lai būtu vieglāk sasniegt 

norādes par iespējamajiem risku samazināšanas pasākumiem, stratēģijā riski tiek strukturēti, 

apkopojot un klasificējot tos četrās galvenajās kategorijās.  

 

 

3.8.1. Operacionālais risks 

Operacionālais vai darbības risks ir saistīts ar darbību vai iekšējo kārtību un procedūru 

neatbilstību vai nepilnībām, pielietojamo informācijas tehnoloģiju sistēmu funkcionalitāti, ārējo 

apstākļu ietekmi, cilvēku faktora izraisītām kļūdām vai darbības neatbilstību, neieskaitot 

juridisko risku, bet ieskaitot krāpšanas risku. 
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Operacionālā riska līmeņa noteikšanai pielietojami dažādi riska rādītāji, kā statistiskie, 

finanšu un citi rādītāji un tie jāapkopo un jāizvērtē periodiski, lai savlaicīgi identificētu 

pārmaiņas operacionālā riska līmeni. 

Operacionālā riska noteikšanai paredzēts veikt šādus pasākumus: 

 noteikumu un procedūru izstrāde, kas nosaka funkcionālo pienākumu sadalījumu un 

deleģēšanu, struktūrvienību un darbinieku savstarpējās sadarbības un informācijas 

apmaiņas kārtību, atskaišu un citas informācijas izstrādes un sniegšanas kārtību u.c.; 

 procedūru ievērošanas un atbilstības novērtēšanu; 

 piekļuves tiesību informācijai nodalīšana; 

 pārbaudes procedūras kļūdainu darbību diagnosticēšanai; 

 darbinieku pastāvīga apmācība un to kvalifikācijas celšana, ņemot vērā viņu 

zināšanas, prasmes, iemaņas, un nepieciešamās vajadzības. Īpaša uzmanība jāpievērš 

vidēja līmeņa vadītāju zināšanām un prasmēm, tajā skaitā vadītāju komunikācijai ar 

darbiniekiem un atgriezeniskās saiknes došanai. 

Personāla vadības jomā prioritāte ir esošo profesionāļu noturēšana un motivēšana, kā arī 

jaunu talantu piesaiste uz vakancēm. 

Svarīgi ir vadīt arī riskus, ko izraisījuši psihoemocionālie darba vides riska faktori (stress, 

darba laika deficīts, informācijas trūkums, atbildīgu lēmumu pieņemšana, kolēģu atbalsta 

trūkums u.c.), jo tie var radīt darba kavējumu skaita pieaugumu, pazemināt koncentrēšanās 

spējas, kā arī citas darbības, kas var ietekmēt darba kvalitāti. 

Preventīvie pasākumi, lai novērstu vai samazinātu situācijas, kuras var radīt stresu darba 

vietā vai arī, lai pilnveidotu nodarbināto iemaņas, būtu: 

 iekšējās komunikācijas attīstīšana, un nodarbināto iesaistīšana (piemēram, regulāras 

darbinieku sapulces, aptaujas); 

 darba slodzes (kvantitatīvās un kvalitatīvās) plānošana un pielāgošana nodarbināto 

iespējām. 

Dažādu lēmumu pieņemšana var radīt atšķirīgas iespējas veikt tādas negodprātīgas 

darbības kā interešu konfliktu, korupciju, slepenas norunas u.c. Risku, ka darbinieki veiks 

negodprātīgas darbības nevar pilnībā novērst, to var tikai mazināt, ieviešot dažādus pasākumus, 

kas palīdz mazināt negodprātīgas darbības riska iestāšanos. 

 

 

3.8.2. Finanšu risks 

Finanšu riski ir riski, kas var ietekmēt RPNC pieejamā un plānotā finansējuma pilnīgas 

izmantošanas apjomu: 

 valsts finansējuma samazinājums; 

 ES fondu neiegūšana; 

 līdzfinansējuma trūkums; 

 banku sektora nestabilitāte, aizdevuma neiegūšana, zaudēšana; 

 inflācija; 

 nepietiekama apgrozāmo līdzekļu aprite; 

 nozīmīgu sadarbības partneru maksātnespēja; 

 neparedzamas izejmateriālu, tehnisko līdzekļu un resursu cenu paaugstināšanās; 

 iedzīvotāju maksātspējas samazināšanās, kopējās sociāli ekonomiskās situācijas 

pasliktināšanās, u.c. 

Finanšu riska kontrolei un samazināšanai paredzēts veikt šādus pasākumus: 

 izstrādāt investīciju finanšu un sasniedzamo rezultātu plānu prioritāro virzienu; 

 veikt finanšu un sasniedzamo rezultātu izvērtēšanu; 

 sekot līdzi valsts veselības aprūpes finansēšanas politikai, tās izmaiņām; 

 veidot finanšu rezerves, uzkrājumus; 

 sadarboties ar vairākiem sociālajiem partneriem, materiālu un resursu piegādātājiem, 

banku sektora pakalpojumu sniedzējiem u.c. 
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Finanšu risku vadību ir būtiski ievērot visos posmos – plānošanas, darbu veikšanas un 

izvērtēšanas posmā, nodrošinot atgriezenisko saiti un nepieciešamības gadījumā veicot izmaiņas. 

Plānošanas posmā ir ārkārtīgi būtiski prognozēt iespējamās problēmas, t.sk., ņemot vērā RPNC 

iepriekšējo pieredzi. Īstenošanas posmā svarīga ir procesā iesaistīto darbinieku operatīva 

komunikācija, lai konstatētu problēmas un nodrošinātu to atbilstošu risinājumu, bet izvērtēšanā 

svarīga ir atgriezeniskā saite, lai saprastu investīciju efektivitāti un pieņemtu lēmumu par 

izmaiņām, ja nepieciešams. 

 

 

3.8.3. Reputācijas risks 

Reputācija ir svarīga ikvienai iestādei, un svarīgākais iestādes reputācijas veidošanā ir 

informācija plašsaziņas līdzekļos. Nepatiekamas vai nepatiesas informācijas sniegšana var radīt 

pret iestādi vērstu negatīvu komunikāciju, neizpratni sabiedrībā un mazināt darbinieku 

motivāciju strādāt iestādē. Tā kā iedzīvotāji izdarot izvēli, izmanto informāciju, kas ir pieejama 

publiskajā telpā, svarīgi ir sekot līdzi, vai ziņās, intervijās, preses relīzēs, radio un televīzijas 

pārraidēs un citur paustā informācija balstās uz patiesiem faktiem un vai masu mediju pārstāvji 

nepārkāpj nevainīguma prezumpcijas principu, provocējot sensācijas vai šantāžas. Tāpat svarīgi 

iestādē ir noteikt tās personas, kuras drīkst komunicēt ar medijiem un sniegt pārbaudītu, pareizu, 

objektīvu un pietiekamu informācijas publicēšanu. 

 

 

3.8.4. Stratēģiskais risks. 

Riski, kas ietekmē iestādes darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu un ir saitīti, 

piemēram, ar kļūdainu stratēģisko darbību noteicošo lēmumu pieņemšanu vai nepietiekoši 

pamatotu darbības virzienu izvēli, būtiskām izmaiņām ārējā vidē. Lai nodrošinātu labākus 

rezultātus stratēģisko mērķu sasniegšanā, tos nepieciešams nodefinēt zemākā iestādes līmenī, lai 

iestādes darbinieki labāk izprastu, kādu ieguldījumu viņi sniegs un kā spēs ietekmēt iestādes 

stratēģisko mērķu sasniegšanu. Ir jāinformē darbinieki par iestādes kopīgajiem mērķiem un 

iecerētajiem darbības rezultātiem. Katrai struktūrvienībai, balstoties uz iestādes vispārējiem 

mērķiem, ir jāizvirza savi specifiskie mērķi un sagaidāmie rezultāti, kas attiecīgi jāizskaidro 

darbiniekiem. 

Darbu izpildes plānošana iestādē nevar būt formāla, tai jābūt sasaistītai ar iestādes 

darbības mērķiem, jānosaka atbildīgās personas darbu izpildei, lai darbu izpilde notiktu 

strukturēti, lietderīgi izmantojot pieejamos iestādes resursus un neradot darbinieku pārslodzes. 

Lai iestādes vadība varētu pieņemt pārdomātus lēmumus, jānodrošina pietiekama, ticama 

un savlaicīga informācija par risināmo jautājumu un problēmu cēloņiem. 

Mainoties politiskajai situācijai valstī un veicot izmaiņas nozaru (veselības) attīstības 

prioritātēs, iestādei nepieciešams sagatavot savlaicīgu un pietiekamu analīzi un pamatojumu 

lēmumu pieņemšanai, lai nerastos pretrunas starp iepriekšējiem uzstādījumiem un mērķiem, kas 

var radīt neizpildītas uzņemtās saistības, iesākto darbu atlikšanu un vēlāk nelietderīgi tērētus 

iestādes resursus trūkumu novēršanai vai skaidrojošā darba veikšanai. 
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4. STRATĒĢIJAS ATTĪSTĪBAS UN ATBALSTA POLITIKA 

4.1. Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtības mērķis 

RPNC vidēja termiņa darbības stratēģija 2016.-2018. gadam ir uzņēmuma vadības 
apstiprināts dokuments, kurā ir noteikts kapitālsabiedrības vidēja termiņa attīstības ietvaros 
sasniedzamais mērķis (vīzija), vidēja termiņa prioritātes un rīcības īstermiņa (2 gadu perioda) 
darbības plāns. Stratēģijā noteiktās vidēja termiņa prioritātes paredzēts sasniegt, īstenojot 
uzdevumus (rīcības). 

Prioritāšu un rīcību (t.sk. konkrētu projektu) izvirzīšana ir tikai daļa no uzņēmuma 
attīstības plānošanas procesa, svarīgs tā elements ir stratēģiskā dokumenta īstenošanas 
uzraudzība, ar kuras palīdzību izvērtēt, vai uzņēmuma darbība un attīstība norit tā, kā paredzēts 
izstrādātajā dokumentā. 

Lai būtu iespējams sekot līdzi, vai izstrādātās stratēģijas ieviešanas process atbilst 

plānotajam, RPNC ir izstrādāta vidēja termiņa darbības stratēģijas 2016.-2018.gadam 

īstenošanas uzraudzības kārtība, kas: 

•  sekmēs uzņēmuma struktūrvienību un darbinieku koordinētu darbību; 

•  nodrošinās uzņēmuma un tā sniegto pakalpojumu kvalitātes un atbilstības novērtēšanas 

iespējas, identificējot pārmaiņas uzņēmuma rezultatīvajos rādītājos pa pakalpojumu jomām; 

•  identificēs, vai stratēģijas rezultatīvo rādītāju sasniegšana norit kā plānots; 

•  identificēs jaunas problēmas un iespējas, kas saistītas ar uzņēmuma attīstību un kurām 

nepieciešams veltīt tālāku izpēti un attiecīgu lēmumu pieņemšanu to risināšanai; 

•  nodrošinās sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētās puses ar informāciju par RPNC 

vidēja termiņa darbības stratēģijas 2016.-2018.gadam īstenošanas gaitu un panākumiem; 

•  nodrošinās uzņēmuma vispārējās attīstības novērtēšanas iespējas. 

 

 

4.2. Ieviešanas uzraudzības kārtība 

Par RPNC vidēja termiņa darbības stratēģijas 2016.-2018. gadam īstenošanas uzraudzības 

kārtību un tās ieviešanu atbildīga ir kapitālsabiedrības valde, kura - tāpat kā stratēģijas 

praktiskajā ieviešanā - stratēģijas īstenošanas uzraudzības procesā aktīvi deleģēja uzdevumus 

atbildīgajiem darbiniekiem. 

RPNC valde vada stratēģijas uzraudzības procesu, savukārt no iesaistīto departamentu 
puses iesaistās attiecīgo jomu speciālisti un atbildīgie darbinieki, operacionālā līmenī veicot 
uzraudzības īstenošanas procesa darbības (piemēram,, konkrēto datu apkopošanu). 

Lai nodrošinātu iespēju nepārtraukti sekot līdzi stratēģijā noteikto rezultatīvo 
(panākumu) rādītāju izpildei, ar rīkojumu tiks izveidota pastāvīgu uzraudzības rādītāju darba 
grupa (turpmāk tekstā – Uzraudzības darba grupa).  

Lai uzraudzītu RPNC vidēja termiņa darbības stratēģijas 2016.-2018.gadam īstenošanu, 
nepieciešams paredzēt monitoringa pasākumu kopumu, kas paredz ikgadēju datu apkopošanu 
par katru uzņēmuma darbības jomu un plānoto rīcību izpildes novērtējumu. 



 

 

 

4.1. tabula 

Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas tabula 

 

Stratēģiskais mērķis Uzdevums Rezultatīvais rādītājs 
Rezultatīvais  

 rādītājs 201_. gadā 

Uzraudzības veikšanas 

biežums un informācijas 

avots 

1.Saglabāt, uzlabot un 

atjaunot iedzīvotāju 
veselību, nodrošinot 

veselības aprūpes 

pakalpojumu sniegšanu 
atbilstoši 

specializācijas profilam 

1.1.Uzlabot veselības 

aprūpes pakalpojumu 
pieejamību 

1.1.1. Kopējais stacionāro gultu 

skaits - psihiatrija 
 1 x gadā, RPNC 

1.1.2. Kopējais stacionāro gultu 

skaits - narkoloģija 
 1 x gadā, RPNC 

1.1.3.Dienas stacionāra gultu 

skaits 
 1 x gadā, RPNC 

1.1.4.Ppraktizējošo ārstu (bez 
zobārstiem un rezidentiem) un 

praktizējošo māsu skaita attiecība 

 1 x gadā, RPNC 

1.1.5. Iestādē strādājošo 

ārstniecības personu vecuma 
grupā 25-40 gadiem īpatsvars no 

kopējā iestādē strādājošo 

ārstniecības personu skaita, % 

 1 x gadā, RPNC 

1.2.Nodrošināt 

efektivitāti veselības 
aprūpes pakalpojumu 

plānošanā un sniegšanā 

1.2.1. Stacionārā ārstēto pacientu 
skaits - psihiatrija 

 1 x gadā, RPNC 

1.2.2. Stacionārā ārstēto pacientu 

skaits - narkoloģija 
 1 x gadā, RPNC 

1.2.3. Ambulatoro apmeklējumu 
skaits - psihiatrija 

 1 x gadā, RPNC 

1.2.4. Ambulatoro apmeklējumu 

skaits - narkoloģija 
 1 x gadā, RPNC 

1.2.5. Dienas stacionāra pacientu 
skaits 

 1 x gadā, RPNC 
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1.3.Nodrošināt 

kvalitatīvu veselības 

aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu 

1.3.1. Pacientu ar šizofrēniju, 
šizotipiskiem traucējumiem vai 

murgiem, kuriem bija 

nepieciešama neatliekama 
atkārtota stacionēšana 30 dienu 

laikā tajā pašā stacionārajā 

ārstniecības iestādē, skaits 

 1 x gadā, RPNC 

1.3.2. Uz mājām izrakstītie 
pacientu, kuri atkārtoti 

hospitalizēti tajā pašā vai 

nākamajā dienā (neieskaitot 
pacientus, kuriem nākamā 

hospitalizācija ir aprūpe vai 

rehabilitācija), skaits 

 1 x gadā, RPNC 

1.3.3. Vidējais ārstēšanās ilgums 
stacionārā, dienas - psihiatrija 

 1 x gadā, RPNC 

1.3.4. Vidējais ārstēšanās ilgums 

stacionārā, dienas - narkoloģija 
 1 x gadā, RPNC 

1.3.5. Gultas noslodze, % - 
psihiatrija 

 1 x gadā, RPNC 

1.3.6. Gultas noslodze, % - 

narkoloģija 
 1 x gadā, RPNC 

1.3.7. Gultas dienu skaits - 
psihiatrija 

 1 x gadā, RPNC 

1.3.8. Gultas dienu skaits - 

narkoloģija 
 1 x gadā, RPNC 

1.3.9. Atkārtota hospitalizācija, %  1 x gadā, RPNC 

1.3.9. Veselības inspekcijā 

saņemto sūdzību skaits par 

slimnīcas sniegtajiem veselības 
aprūpes pakalpojumiem 

 1 x gadā, RPNC 

2. Nodrošināt ieguldītā 
valsts kapitāla atdevi 

un kapitālsabiedrības 

2.1.Nodrošināt 
kapitālsabiedrības 

vērtības pieaugumu 

2.1.1. neto peļņa, EUR  1 x gadā, RPNC 

2.1.2. pozitīva (sabalansēta) 

naudas plūsma, EUR 
 1 x gadā, RPNC 
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vērtības pieaugumu 2.1.3. pozitīvs neto rentabilitātes 
rādītājs, % 

 1 x gadā, RPNC 

2.1.4. kopējās likviditātes 

koeficients ne mazāks par 1,00 
 1 x gadā, RPNC 

 

 



 

 

 

Uzraudzības darba grupa katru gadu sagatavo uzraudzības ziņojumu par RPNC vidēja 

termiņa darbības stratēģijas 2016.-2018. gadam ieviešanu. Pirmais ziņojums ir jāizstrādā 

2017. gadā. RPNC nodrošina darba grupai tiesības pieprasīt un saņemt ikgadējo uzraudzības 

ziņojumu sagatavošanai nepieciešamo informāciju no RPNC departamentiem, dienestiem un 

citām saistītajām struktūrvienībām. Uzraudzības ziņojumu apstiprina RPNC valde. 

RPNC vidēja termiņa darbības stratēģijas 2016.-2018. gadam īstenošanas uzraudzības 

ziņojuma struktūra: 

-stratēģijā minēto pasākumu izpildes gaita, 

(a) pasākumi, kas uzsākti, un pasākumi, kas pabeigti, 

(b) katram pasākumam paredzētais un izlietotais budžeta finansējums, 

(c) katram pasākumam piesaistītais finansējums un tā avoti, paredzētais un izlietotais 

līdzekļu apjoms, galveno pozīciju atšifrējums, 

(d) par pasākuma izpildi atbildīgā amatpersona un struktūrvienība, 

(e) argumentēti paskaidrojumi par katru konkrētu pasākuma neizpildes gadījumu, 

(f) kopējais pasākumu plāna izpildes novērtējums. 

- RPNC vidēja termiņa darbības stratēģijas 2016.-2018. gadam rīcību plāna izpildes 

novērtējums no kopējās stratēģijas viedokļa: 

• stratēģisko mērķu sasniegšana un uzdevumu izpilde, 

• problēmas: uzņēmuma iekšējās un tās, ko radījuši ārējie apstākļi, 

• panākumi, 

• turpmākie nodomi, konstatētie trūkumi attīstības stratēģijā ir formulēti un iesniegti priekšlikumi 

trūkumu labošanai. 
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5. PRIMĀRAIS UZDEVUMS MĒRĶU ĪSTENOŠANAI 

 

Šobrīd RPNC ambulatorie centri un divas ambulatorās nodaļas nodrošina pacientu 

ambulatoro aprūpi psihiatrijā un narkoloģijā. Papildus dienas stacionāra un tajā iekļautajiem 

pakalpojumiem (individuālas un grupu nodarbības) tiek piedāvātas individuālas ārstu 

konsultācijas un ambulatoru medikamentozu ārstēšanu, psihodiagnostiku un ambulatoru 

ilgtermiņa farmakoterapijas programmu pacientiem ar narkotiku atkarību, kuru nodrošina 

multidisciplināra komanda (ārsts, māsa, psihologs un sociālais darbinieks). 

ES 2014.-2020. gada investīciju periodā ir plānots attīstīt RPNC infrastruktūru, lai 

nodrošinātu esošo funkciju izpildi un turpmāk nodrošinātu pieejamu, vispusīgu un pēctecīgu 

augsta standarta specializētu garīgās veselības (psihisko un atkarības slimību) ambulatoro aprūpi 

atbilstoši PVO un Eiropas Padomes nostādnēm primārās, sekundārās un terciārās veselības 

aprūpes jomā.  

Nodrošinot infrastruktūras attīstību, tiks uzbūvēts multifunkcionāls ambulatorais centrs 

(Psihiatriskās palīdzības dienesta un Narkoloģiskās palīdzības dienesta ambulatorā aprūpe ar 

dienas stacionāra daļu) Tvaika ielā 2, Rīgā ar telpu izvietojumu vairākos blokos atbilstoši 

paredzētajām funkcijām: 

1. Reģistratūra. 

2. Pacientu medicīniskās dokumentācijas uzglabāšanas telpas. 

3. Narkoloģiskās palīdzības dienesta ambulatorā aprūpe ar dienas stacionāra daļu.  

4. Psihiatriskās palīdzības dienesta ambulatorā aprūpe ar dienas stacionāru. 

5. Administratīvais bloks. 

6. Dienas stacionāra pacientu resocializācijas telpa. 

Detalizēta multifunkcionālā ambulatorā centra struktūra atspoguļota 1.pielikumā „Telpu 

programmas struktūrshēma”.  

Projekta ietvaros tiks palielināta sniedzamo pakalpojumu kvalitāte, nodrošinot 

pakalpojuma pieejamību, saņemot vispusīgu, koordinētu un nepārtrauktu ambulatoro aprūpi 

pacientam draudzīgā un komfortablā vidē. Ir paredzēts izveidot specializētas telpas 

narkoloģiskās un psihiatriskās palīdzības ārstniecības programmu kvalitatīvai īstenošanai. 

Infrastruktūras uzlabošanas ietvaros tiks nodrošināta atbilstoša vide personāla darba vajadzībām, 

vienlaikus nodrošinot pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta ietvaros 

tiks nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi, kuru ietvaros ir plānots popularizēt ES 

fondu ieguldījumu slimnīcas infrastruktūras attīstībā, izvietojot informatīvas plāksnes telpās, 

informācijas stendus un plāksnes ēkas ārpusē projekta aktivitāšu īstenošanas vietās un izvietojot 

informāciju finansējuma saņēmēja mājaslapā un vietējā presē. 

Projekta mērķis ir RPNC kā ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja 

attīstība, nodrošinot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu psihiatrijā 

un narkoloģijā. Tiks panākta infrastruktūras sakārtošana, tādējādi optimizēts veselības aprūpes 

resursu izlietojums un paaugstināts pacientu komforts, nodrošinot ātru un efektīvu ārstēšanu. 

Projektu ir plānots īstenot Rīgas reģionā, kā rezultātā tiks nodrošināta gan kvalitatīvu un 

savlaicīgu pakalpojumu pieejamība Rīgas iedzīvotājiem, gan arī sabalansēta pakalpojumu 

attīstība Rīgas reģionā. 

Uzlabojoties pakalpojumu kvalitātei, būs iespējams palielināt potenciālo pacientu dzīves 

kvalitāti, dzīves ilgumu, kas faktiski palielinās ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvaru 

iedzīvotāju kopskaitā un ik gadu nesīs papildu finanšu līdzekļus valstij. 

Projekts veicinās arī valstī izvirzītās prioritātes „Energoefektivitāte” sasniegšanu, jo 

paredz optimālu ambulatorās veselības aprūpes attīstību, un zemāku infrastruktūras resursu 

nolietojumu un patēriņu, jo jaunā ambulatora celtniecībā, tiks izmantoti mūsdienu prasībām 

atbilstoši, videi draudzīgi un uz energoefektivitātes patēriņa samazināšanu vērsti būvmateriāli, 

būvprodukti un būvizstrādājumi. 

 


