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1. SVARĪGĀKIE NOTIKUMI UN FAKTI PĀRSKATA PERIODĀ 

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA SLĪPRAKSTĀ 

 Ar valsts kapitāla daļu turētāja 2020. gada 5. jūnija lēmumu (protokols Nr. 01-27.2.9/2020/5; 3. punkts) 

apstiprināta kapitālsabiedrības Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

vidēja termiņa darbības stratēģija 2020.–2020. gadam (turpmāk – Stratēģija). Definēta misija, vīzija, vērtības 

(kvalitāte; atbildība un attīstība), nefinanšu mērķi (uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību; nodrošināt 

efektivitāti veselības aprūpes plānošanā un sniegšanā; nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojuma 

sniegšanu), to rezultatīvo rādītāju vērtības un finanšu mērķis (nodrošināt finansiāli stabilu uzņēmuma darbību). 

 Ar valsts kapitāla daļu turētāja 2020. gada 20. aprīļa lēmumu Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas 

psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – Centrs vai RPNC) valdes priekšsēdētāja Iveta Ķiece un valdes 

locekle Irina Starkova tiek pilnvarotas pārstāvēt un vadīt RPNC divu valdes locekļu sastāvā. 

 Atbilstoši Stratēģijā noteiktajam turpinās darbs pie veselības aprūpes pakalpojumu (turpmāk – VAP) kvalitāti, 

pieejamību un efektivitāti sekmējošiem procesiem. Turpinās procesu uzlabošana, manuālu darbību 

automatizēšana un papīra dokumentu elektronizēšana, izmantojot informācijas tehnoloģijas. Galvenās darbības, kas 

iekļautas šajā Stratēģijā: 

o ieviesta personāla modeļa un darba laika plānošanas sistēma, kā arī pilnveidota iekšējā dokumentu aprites 

plūsma; 

o tiek ieviesta stacionāra nodaļu zāļu aprites uzskaites sistēma; 

o ieviesta HOP iepirkumu pieprasījumu pieteikumu elektroniskā sistēma; 

o tiek īstenoti procesi saistībā ar pacientu datu bāzes sistēmas nomaiņu;  

o tiek veikti pasākumi saistībā ar medicīniskās dokumentācijas sakārtošanu. Latvijas Nacionālais arhīvs 

saskaņojis medicīniskās dokumentācijas iznīcināšanas aktu par 46 411 arhīva lietām, kas zaudējušas 

vēsturisko un praktisko nozīmi; 

o tiek īstenoti pasākumi, lai uzlabotu noslēgto līgumu izpildes kontroles procesu (VISMA HORIZON Excel 

spraudnis); 

o finanšu vadības analīzes rīka ieviešana.    

 Atbilstoši Veselības ministrijas (turpmāk – VM) pieprasījumiem, sniegta informācija par infrastruktūras 

jautājumiem, attīstības pamatojumu Covid-19 novēršanai un seku mazināšanai, kā arī atkārtotu gadījumu 

novēršanai un gatavībai: 

o Ēkas Nr.3 Aptiekas ielā 1 k-6 (akūtā stacionārā nodaļa) un Nr.4 Aptiekas ielā 1 k-9 (atkarības pacientu 

ārstēšana, tai skaitā Minesotas motivācijas programma, ilgtermiņa farmakoterapijas programma) pārbūve, 

aprīkošana un ārējo inženiertīklu būvniecība:  

- Būvdarbu gatavība: operatīvi varam izsludināt būvniecības iepirkumu, jo kapitālsabiedrības rīcībā ir 

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “NAMS” (40103036167) (turpmāk – SIA “NAMS”) izstrādātais 

būvprojekts. 

Projektēšana: nav nepieciešama, jau ir izstrādāts būvprojekts. 

Būvdarbi: 18 mēneši.  

- Slimnīcas kapacitāte šo projektu ātrai virzībai, slimnīcas darba organizācija, loģistika: netiek 

identificēti riski slimnīcas kapacitātei operatīvi šo projektu attīstīt, slimnīcai ir Būvdarbu vadības un 

pārraudzības nodaļa, kā arī pārējie speciālisti ar pieredzi projektu ieviešanā. Jaunā būvniecības 

iecere netraucē slimnīcas darba organizāciju, loģistiku. 

- Pamatojums COVID19 novēršanai un seku mazināšanai, kā arī atkārtotu gadījumu novēršanai un 

gatavībai: lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu pakalpojumu pacientam, kā arī atbilstošus darba 

apstākļus slimnīcas darbiniekiem, maksimāli minimizējot Covid – 19 infekcijas epidemioloģiskos 

riskus. 

o Ēkas Nr.1 pārbūve un aprīkošana Aptiekas ielā 1 k-3 (geriatrija; atvērta tipa psihoterapeitiskā nodaļa) 

- Būvdarbu gatavība: operatīvi varam noslēgt ar SIA “NAMS” līgumu par izmaiņu projektu. 
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Projektēšana: 6 mēneši, 2 mēneši ekspertīze. Nepieciešams veikt izmaiņu projektu izstrādātajā SIA 

“NAMS” būvprojektā.  

Būvdarbi: 18 mēneši (būvdarbus varam uzsākt tika pēc tam, kad īstenots pārbūves projekts ēkā Nr.3 

un ēkā Nr.4, kā arī jaunā būvniecības iecere “Multifunkcionālais ambulatorais centrs”, vai arī, ja tiek 

atsavināts īpašums Aptiekas ielā 1 k-5, Rīgā, lai būtu iespēja pārvietot pacientus uz būvniecības 

laiku) 

- Slimnīcas kapacitāte šo projektu ātrai virzībai, slimnīcas darba organizācija, loģistika: netiek 

identificēti riski slimnīcas kapacitātei operatīvi šo projektu attīstīt, slimnīcai ir Būvdarbu vadības un 

pārraudzības nodaļa, kā arī pārējie speciālisti ar pieredzi projektu ieviešanā. Jaunā būvniecības 

iecere netraucē slimnīcas darba organizāciju, loģistiku.  

- Pamatojums COVID19 novēršanai un seku mazināšanai, kā arī atkārtotu gadījumu novēršanai un 

gatavībai: lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu pakalpojumu pacientam, kā arī atbilstošus darba 

apstākļus slimnīcas darbiniekiem, maksimāli minimizējot Covid – 19 infekcijas epidemioloģiskos 

riskus. 

o Jauna multifunkcionālā ambulatorā centra būvniecība Tvaika ielā 2, Rīgā: 

- Būvdarbu gatavība: ir sagatavota telpu programma, projektēšanas uzdevumu ir iespējams operatīvi 

sagatavot, pamatojoties uz metu konkursa „Multifunkcionāla ambulatorā centra Tvaika ielā 2, Rīgā 

būvniecības ieceres arhitektonisko vīziju izstrāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/02) 

rezultātā iegūtās informācijas. Projektēšanas iepirkumu varam izsludināt ASAP. 

Projektēšana: 12 mēneši, 3.grupas būve. 

Būvdarbi: 14-18 mēneši.  

- Slimnīcas kapacitāte šo projektu ātrai virzībai, slimnīcas darba organizācija, loģistika: netiek 

identificēti riski slimnīcas kapacitātei operatīvi šo projektu attīstīt, slimnīcai ir Būvdarbu vadības un 

pārraudzības nodaļa, kā arī pārējie speciālisti ar pieredzi projektu ieviešanā. Jaunā būvniecības 

iecere netraucē slimnīcas darba organizāciju, loģistiku.  

- Pamatojums COVID19 novēršanai un seku mazināšanai, kā arī atkārtotu gadījumu novēršanai un 

gatavībai: Pandēmijas un epidēmijas atstāj iespaidu uz sabiedrības psihisko veselību. Depresijas un 

trauksmes simptomu prevalence pēc šādām krīzēm sasniedz pat 48% no populācijas, 

pēctraumatiskā stresa sindroma simptomus novēro pat 76% populācijas. Nopietns riska faktors ir 

darba zaudēšana sekojošas ekonomiskās krīzes dēļ, kas noved pie depresijas un pašnāvību 

pieauguma. Ambulatorās palīdzības iespējas Rīgā (Ambulatorais centrs “Veldre”, Veldres iela 1a, 

Rīga;  Ambulatorais centrs “Pārdaugava”, Ļermontova iela 1, Rīga;  Ambulatori konsultatīvā nodaļa, 

Aptiekas iela 1 k-8, Rīga) aptver ap 12 000 pacientu (ne tikai depresijas, bet visu diagnožu 

pacientus), bet Rīgā, šādas klīnikas tikai depresijas ārstēšanai, vajadzētu rēķināt uz 22 000 

iedzīvotāju (3,1% no iedzīvotājiem).  

 Saņemts 2020. gada 25. aprīļa VM saskaņojums, kurā atbalsta RPNC nodomu piesaistīt ārpakalpojumu, lai 

saņemtu atzinumu par kapitālsabiedrības spējām saņemt aizņēmumu. 

 Saistībā ar ārkārtas stāvokli ēkā Aptiekas ielā 7, Rīgā (turpmāk – Ēka), veikti preventīvie drošības pasākumi, lai 

maksimāli minimizētu riskus, kas saistīti ar darbinieku, pacientu, pacientu piederīgo drošības jautājumiem, 

atbrīvojot Ēku pilnībā, lemjot par Ambulatorās tiesu psihiatriskās ekspertīzes nodaļas un Minesotas motivācijas 

programmas pagaidu pārvietošanu, ņemot vērā slimnīcas infrastruktūru un to noslodzi, izvietojot tās Ļermontova 

ielā 1, Rīgā (Ambulatorā centra “Pārdaugava” struktūrvienībā) un Tvaika ielā 2, Rīgā.  

 Sadarbībā ar ainavu arhitektu apvienību ALPS izstrādāta slimnīcas Tvaika ielā 2, Rīgā teritorijas telpiskās 

struktūras un labiekārtojuma reģenerācijas koncepta detalizācija.  

 Pārskata periodā RPNC izmaiņas visos līmeņos saistītas ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2020. gada 12. 

marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” prasībām. Ar RPNC 2020. gada 13. marta 

rīkojumu Nr.01-05/36, apstiprināta Operatīvās vadības grupa.  

 Lai nodrošinātu drošu un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu personas datu apstrādes 

aizsardzības kā arī, lai nodrošinātu vienādu un sistemātisku pieeju personas datu apstrādes jautājumu risināšanai  

RPNC, ir aktualizēti Personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi. 
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 Nolūkā minimizēt personas datu apstrādes pārkāpumu risku RPNC un veidot vienotu  izpratni par personas datu 

aizsardzības būtību un pamatprincipiem, RPNC darbinieki apmeklēja semināru personas datu aizsardzības 

jautājumos.  

 RPNC ir noslēgts līgums par apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu RPNC teritorijā. Ņemot vērā faktu, ka Centra 

teritorijā šobrīd atrodas divas nakts patversmes,  kā arī lai rūpētos par darbinieku drošību, papildus diviem 

apsardzes posteņiem Centra teritorijā, apsardzes  postenis ir nodrošināts arī  Neatliekamās palīdzības un 

pacientu uzņemšanas nodaļā Aptiekas ielā 1 k-4, Rīgā.  

 Centra stacionāra nodaļas aprīkotas ar trauksmes pogām. Trauksmes sistēma darbojas visu diennakti, tādejādi 

nodrošinot iespēju darbiniekiem apdraudējuma gadījumā raidīt trauksmes signālu apsardzes darbiniekiem. 

Nepieciešamības gadījumā Centra apsardzei ir iespēja  piesaistīt apsardzes operatīvo vienību. 

 2020. gada 29. maijā Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” veica laboratorijas uzraudzību  

akreditācijas atbilstībai LVS EN ISO 15189:2013 standarta prasībām, kas tika pozitīvi novērtēta (2017. gadā 

ķīmiski toksikoloģiskā laboratorija tika akreditēta atbilstoši standartam LVS EN ISO 15189:2013 „Medicīnas 

laboratorijas. Īpašās prasības uz kvalitāti un kompetenci"). 

 RPNC ir sagatavojis uz iesniedzis VM ziņojuma projektu ar esošās situācijas aprakstu, apstākļiem un 

pamatojumu nepieciešamībai atsavināt RPNC vajadzībām uz valstij piederošā zemesgabala Tvaika ielā 2, Rīgā 

izvietotās Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RIGAS PSIHONEIROLOGISKO SLIMNIEKU REHABILITACIJA” 

(40003069867) piederošās ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr.0100 016 0053 074 (ražošanas ēka) un Nr. 0100 

016 0053 014 (garāžas ēka). Ir veikta minēto telpu  novērtēšana.  Ievērojot kritisko pacientu (gultu) blīvumu telpās 

un RPNC rīcībā esošo kopējo telpu platību, konstatējams, ka slimnīcai šobrīd katastrofāli trūkts telpas VAP 

pienācīgai sniegšanai. Kā jau iepriekš norādīts dokumentos, atsavināšanas gadījumā ražošanas ēkas telpās 

ieplānota personu izvietošana, kuras izdarījušas Krimināllikumā paredzētos nodarījumus, bet sakarā ar 

saslimšanu ar psihiskiem traucējumiem, vai nepieskaitāmības vai ierobežotas pieskaitāmības gadījumā, tām 

piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis – ārstēšana vispārēja tipa psihiatriskajā slimnīcā (nodaļā). 

Šāds telpu lietojums, nodrošinot piespiedu ārstēšanai pakļauto pacientu ārstēšanu un rehabilitāciju vienuviet, 

mazinātu sociālo bīstamību gan attiecībā uz citiem pacientiem un viņu apmeklētājiem, gan mazinātu spriedzi 

ārstniecības un atbalsta personālam. 

 RPNC speciālisti pārskata periodā piedalījās šādās darba grupās: 

o Darba grupa „Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns 2020. 

– 2022.gadam” izstrādei; 

o Satiksmes ministrijas darba grupa par uzvedības korekcijas programmas ieviešanu transportlīdzekļa 

vadītājiem, kuri sodīti par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo 

vielu ietekmē; 

o Dalība MK noteikumu izstrādē "Veselības pārbaudes kārtība personām, kuras pretendē uz speciālo atļauju 

pieejai valsts noslēpumam"; 

o Dalība likumprojekta izstrādē "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas 

kārtību"" un  "Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā"; 

o Dalība MK noteikumu projekta "Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā, 

kā arī konstatējama alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekme" izstrādē; 

o Dalība Krimināllikuma darba grupā par tiesiskiem un praktiskiem problēmjautājumiem saistībā ar 

kriminālatbildības noteikšanu par atteikšanos no alkohola koncentrācijas noteikšanas ceļu satiksmē, par 

narkotiku lietotāju atbildību. 

 Informēšanai par svarīgām norisēm iekšienē, tika uzsākts veidot un izplatīt iknedēļas informatīvās vēstules – 

Covid-19 info. Beidzoties valstī izsludinātajam ārkārtas stāvoklim, informatīvās vēstules saistībā ar Covid-19 

aizvietotas ar iknedēļas informatīvajām vēstulēm “Pie mums “Aleksandra Augstumos””, kā iepriekš sauca RPNC. 

 RPNC demontēts teritorijas mūra žogs Tvaika ielas 2 pusē, tā vietā veidojot iežogojumu no metāla konstrukcijas. 

 2020. gada 17. septembrī RPNC ambulatorajā centrā “Pārdaugava” notika Latvijas psihiatrisko ārstniecības 

iestāžu informatīva tikšanās par jaunāko normatīvo aktu prasībām atbilstošu psihiatriskās palīdzības dienas 

stacionāru darbu. 
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 Sadarbojoties ar dažādu mediju žurnālistiem, izmantota iespēja RPNC speciālistiem iesaistīties profesionālu 

komentāru sniegšanā par situācijām, norisēm, ierobežojumiem un iespējām saņemt palīdzību. RPNC mājaslapā 

tika izveidota sadaļa, kurā šie materiāli pieejami plašam lasītāju lokam. 

 Rīgas Stradiņa universitātes 16 rezidentiem, no kuriem 10 ir RPNC rezidenti, 11. septembrī norisinājās pirmā 

rezidentūras studiju gada nobeiguma eksāmens.  

 Sadarbībā ar RSU docētāju Mārtiņu Dauguli (RPNC Attīstības fonda sabiedrisko vēstnieku) turpinās izglītojošu un 

informatīvu raidījumu cikls “Robeža” par RPNC portālā TV Net.  

 Lai RPNC nodrošinātu epidemioloģiskās drošības pasākumus sakarā ar augstskolu un koledžu studentu un 

rotācijas rezidentu atrašanos Centrā, sākoties teorētiskajām un praktiskajām apmācībām jaunajā mācību gadā, 

2020. gada 7. septembrī apstiprināts informatīvais materiāls “Drošības pasākumi, kas 2020. gada septembrī un 

oktobrī jāievēro citu ārstniecības iestāžu rezidentiem, ierodoties uz apmācībām VSIA “Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” rotācijas ciklā, studentiem, ierodoties uz praktiskām un teorētiskām nodarbībām Rīgas 

Stradiņa universitātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedrā, un augstskolu un koledžu studentiem, ierodoties praksē 

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs””, kā arī izsūtīts attiecīgajām iestādēm. 

 Uzsākts darbs pie jauna RPNC pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādes 2021. – 2023. gada periodam, jo aktuālās 

versijas termiņš ir līdz 2020. gada beigām. 

 RPNC telpās tika nodrošinātas Centrā stacionēto personu tiesības piedalīties Rīgas domes vēlēšanās 29. 

augustā. 

 No 2020. gada 15. augusta ieviests jauns maksas pakalpojums – Komisijas atzinums par personas veselības 

stāvokli, kura pretendē uz speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam, kam pamats ir Ministru kabineta 28.07.2020. 

noteikumos Nr. 471 “Veselības pārbaudes noteikumi personām, kuras pretendē uz speciālo atļauju pieejai valsts 

noslēpumam” noteiktajā kārtībā.  

 Aktualizēta telpu programma un izstrādāta tehniskā specifikācija iepirkumam „Multifunkcionāla ambulatorā centra 

būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība.” 

 Nosūtīta vēstule VM ar lūgumu atbalstīt ieceri sagatavot un iesniegt iesniegumu Būvkomersantu reģistrā - RPNC 

reģistrēšanai kā būvuzraudzības pakalpojuma sniedzēju. Īstenojot nelielas būvniecības ieceres, RPNC būtu 

saimnieciski izdevīgāk, ja to būvuzraudzību varētu veikt RPNC Būvdarbu vadības un pārraudzības nodaļā 

nodarbinātie darbinieki, nepiesaistot ārpakalpojumu.  

 Turpināti darbi pie infrastruktūras Tvaika ielā 2 uzlabošanas, uzlabojot vides pieejamību personām ar 

funkcionāliem traucējumiem (lifta izbūve Aptiekas ielā 1 k-9, Rīgā, autonovietnes izveide). 

 Izskatīti struktūrvienību priekšlikumu par nefinanšu un finanšu rezultatīvo rādītāju 2020. gadam uzlabošanu. 
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2. FINANŠU RĀDĪTĀJI 

 Peļņa/zaudējumi:  2020. gada 9 mēnešos  RPNC ir nostrādājis ar  121 849 euro peļņu, kas ir par 177 850 
euro mazāk nekā plānots un salīdzinot ar 2019. gada 9 mēnešiem mazāk  par 439 627 euro, kas galvenokārt   
saistīts ar Covid-19 ierobežojumiem valstī, kā rezultātā  ir ārstēts mazāks pacientu skaits.  

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"  
kopējie ieņēmumi un izdevumi, EUR 

1. attēls  

 
 

 Kopējie ieņēmumi 2020. gada 9 mēnešos veido 15 617 723  euro, kas ir par 3,1% jeb 495 846 euro mazāk 
nekā plānots un par 8,6%  jeb 1 231 546 euro vairāk nekā 2019. gada 9 mēnešos.  2020. gada 9 mēnešos 
samazinājušies ir gan valsts budžeta līdzekļi, gan ieņēmumi no maksas VAP. Ieņēmumu samazinājums 
skaidrojams ar COVID -19 infekcijas un  izsludinātā  ārkārtas stāvokļa valstī ietekmi uz RPNC pacientu 
plūsmu. 

 Kopējie izdevumi 2020. gada 9 mēnešos  sastāda 15 495 874 euro, kas ir par  2% jeb 317 996 euro mazāk 
nekā plānots un par 12,1% jeb 1 671 174 euro vairāk nekā 2019. gada 9 mēnešos. Atlīdzībai 2020. gada 9 
mēnešos izlietots 12 578 474 euro, kas ir par 1,7% jeb 220 231 euro mazāk, kā plānots. Izdevumi par precēm 
un pakalpojumiem 2020. gada 9 mēnešos veido 2 663 270 euro, kas ir par 1,8% jeb 48 920 euro mazāk, kā 
plānots.  Būtiski ir pieaugušas medicīnas preces par 72,7% jeb 34 176 euro vairāk, kā plānots (sk.piezīmi pie 
krājumi).  

 Bilances posteņi:  

Bilances Aktīvs 

Nemateriālo ieguldījumu postenī 2020. gada 9 mēnešos ir neizpilde par 13% jeb par 10 635 euro, salīdzinot 

ar plānoto.  Procesā ir iepirkumu dokumentu sagatavošana specifikācijas izstrāde jaunas IS iegādei. 

Apgrozāmo līdzekļu postenis 
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Krājumi, salīdzinot ar plānoto apjomu 2020. gada 9 mēnešiem, ir iegādāti par 23 % jeb 101 579 euro vairāk 

– iepirkti medikamenti un medicīnas preces ar rezervi turpmākajiem mēnešiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu un 

drošu ārstniecības pakalpojumu katram Centra pacientam, maksimāli minimizējot Covid – 19 infekcijas 

epidemioloģiskos riskus. 

Debitoru parādi pārskata perioda beigās ir 1 078 281 euro jeb par 38 % (plānotā pārsniegums 298 281 euro) 

vairāk nekā plānots. Lielākie parādnieki uz perioda beigām ir Nacionālais veselības dienests (turpmāk – NVD) 

805 058 euro; Rīgas Stradiņa Universitāte (turpmāk – RSU) 86 943 euro; Valsts Policija 39 719 euro.  Debitoru 

parādu apjomu ietekmē darbības jomas norēķinu specifika. 

Bilances Pasīvs 

Īstermiņa kreditori  

Salīdzinot plānoto apjomu ar pārskata periodu, kreditoru parādu apjoms ir par 19 % jeb par 499 989 euro 

mazāks, kā plānots,ko veido nesamaksātie rēķini piegādātājiem par pakalpojumu sniegšanu.  

Kavēto saistību maksājumu nav. 

 Naudas plūsma: Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās ir 2 233 766 euro.  Salīdzinājumā ar plānoto 

naudas līdzekļu atlikums ir lielāks par 2% jeb 50 911 euro. Kopējā naudas plūsma ir negatīva 52 577 euro 

apmērā. 

Kopējais likviditātes rādītājs 2020. gada 9 mēnešos bija 1,86.  

 

Finanšu rezultatīvie rādītāji  

(Pēc vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.- 2022. gadam plānotā un salīdzinot ar 2019. - 2020.gada 9 

mēnešu  izpildēm) 

1. tabula 

 Valdes viedoklis par apstiprinātā budžeta izpildes iespējām. Pēc 2020. gada 9 mēnešu budžeta izpildes 

un finanšu rezultatīvo rādītāju izvērtēšanas, lai 2020. gada beigās varētu nodrošināt pozitīvu sabalansētu 

budžeta izpildi:  

o RPNC par 2020. gada 9 mēnešiem  bija izveidojusies stacionāra līguma izpilde 97 % no līguma apjoma. 

Līguma neizpildes pamatojums ir COVID -19 infekcijas izplatība, kas ir ierobežojusi stacionāra pacientu 

uzņemšanu un ārstēšanu. RPNC vairāk kārt  vērsās pie NVD un VM ar pamatotu lūgumu par stacionārā 

aprūpes pakalpojumu kompensāciju par neapgūtā finansējuma  daļu, lai RPNC varētu nodrošināt 

Rezultatīvais rādītājs 
Mērķa vērtība 

stratēģijas perioda 
sākumā (2020. gadā) 

2019. gada 9 
mēnešu izpilde 

2020. gada 9 
mēnešu izpilde 

Peļņa vai zaudējumi, euro 5 000 561 476 121 849 

Pamatdarbības neto naudas plūsma, euro 594 300 1 037 385 (354 980) 

Kopējais likviditātes rādītājs 1,20 1,39 1,86 

Kapitāla struktūra (saistības pret pašu kapitālu), % 50 45 47 

Neto apgrozījums, euro 21 481 174 14 383 659 15 561 842 

Bruto peļņa vai zaudējumi, euro 987 450 1 222 887 740 136 

Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, 
nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem 
(EBITDA), euro 

540 200 966 623 458 832 

Pašu kapitāls, euro 18 064 038 18 552 459 18 135 208 

Pamatkapitāls, euro 11 818 657 11 818 657 11 818 657 

Bruto peļņas rentabilitātes rādītājs, % 4,50 8,50 4,80 

Neto peļņas rentabilitātes rādītājs, % 0,02 3,90 0,80 

Pašu kapitāla atdeve (ROE), % 0,02 3,00 1,10 

Saistību īpatsvars bilancē, % 33,20 31,30 32,10 

Kopējā naudas plūsma, euro 453 736 428 254 (52 577) 
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Veselības ministrijā apstiprinātā budžeta izpildi. RPNC, kā specializētas ārstniecības iestādes, pacienti 

ir uzskatāmi kā augsta epidemioloģiskā riska grupa, kas sava psihiskā veselības stāvokļa dēļ ne vienmēr 

ir spējīgi izprast un apzināties epidemioloģiskos riskus, kā arī ievērot tos. Psihiatriskiem un 

narkoloģiskiem pacientiem raksturīgie psihiskie un uzvedības traucējumi nosaka situatīvās domāšanas 

prevalēšanu, kā rezultātā tiek saasināti uztverts valdības aicinājums palikt mājās un izvairīties no 

ārstniecības iestādes apmeklējuma, kā rezultātā pacienti atteicās no stacionēšanas. Pacienti primāri 

izvēlējās attālinātu ambulatoru palīdzību, kas arī tika nodrošināta intensīvākā režīmā. Šobrīd ir panākta 

vienošanās par 8 mēnešu stacionārā līguma neapgūtās daļas kompensāciju.  

o 2020. gada 9 mēnešos  ir samazinājušies RPNC maksas ieņēmumi no Alkohola, narkotisko, psihotropo 

un toksisko vielu reibuma ekspertīžu nodaļas (turpmāk – ANPREN) sniegtajiem maksas pakalpojumiem. 

Ieņēmumu samazinājums skaidrojams ar ārkārtas situāciju un Covid-19 izplatību un Administratīvās 

atbildības likuma stāšanos spēkā no 2020. gada 1.jūlija, strauji samazinājās medicīnisko pārbaužu skaits 

un veikto izmeklējumu skaits. ANPREN laboratorija veic arī NVD apmaksātos izmeklējumus, kas tiek 

saņemti no visām ārstniecības iestādēm Latvijā un valstī pilda references laboratorijas funkcijas. Līdz 

šim brīdim nav izdevies arī apstiprināt MK virzīto maksas pakalpojuma cenrādi par tiesu ekspertīžu 

veikšanu.  Lai RPNC spētu nodrošināt ANPREN laboratorijas sekmīgu darbību, laboratorijai būtu 

jāpiešķir valsts finansējuma atbalsts. Pēc tikšanās ar VM pārstāvjiem tiek solīts valsts atbalsts par 

ANPREN veiktajām tiesu ekspertīzēm. No 2020. gada 1. oktobra ir apstiprināts aktualizētais 

manipulāciju saraksts, kurā ir iekļautas arī ANPREN pārrēķinātās manipulācijas.  

RPNC ir vērsies pie Labklājības ministrijas ar lūgumu kompensēt izdevumu daļu par telpu remontdarbiem. RPNC ISAC 

“Vecpiebalga” 2019. gadā un 2020. gadā ir veicis telpu remontdarbus par kopējo summu 56 031,19 euro. TA 

PERIODĀ 
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3. INVESTĪCIJU PROJEKTU IZPILDES PROGRESS 

Darbības attīstības plāna realizēšanai nepieciešamās investīcijas, investīcijas, kuras tiek plānotas apgūt prioritāri 

2. tabula 

Attīstības pasākums (projekts) 
Realizēša-

nas laiks 

Nepieciešamā finansējuma 

apmērs, tūkst. EUR 
Identificētie finansējuma 

avoti 

Novērtēšanas periods 2020. gads 9 mēneši 

 (aktuālā informācija slīprakstā) 
2019 2020 

 1. Infrastruktūras (ēku) būvniecības attīstības projekti 

Ēka Nr.1 - lifta projektēšana un izbūve 

Aptiekas ielā 1 k-3 
2019.–2021. 24 360 

no valsts finansēto medicīnas 

pakalpojumu nodrošināšanai 

piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, 

kā arī  no maksas pakalpojumu 

ieņēmumiem (turpmāk – RPNC 

finansējums) 

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras (atklāts konkurss) “Lifta izbūve ēkā Nr.1 

(ēkas kadastra Nr.01000160053001) Rīgā, Aptiekas ielā 1 k-3”, identifikācijas 

Nr. RPNC/2019/63, rezultātu, 2020. gada 6. maijā ir noslēgts iepirkuma līgums 

ar SIA “Baltic Construction Company (BCC)” (40103164763) par lifta izbūvi ēkā 

Nr.1 Aptiekās ielā 1 k-3, Rīgā. 

Turpinās lifta izbūves darbi ēkā Nr.1 (ēkas kadastra Nr.01000160053001) Rīgā, 

Aptiekas ielā 1 k-3. Šobrīd tiek plānots, ka lifta izbūves darbi varētu tikt pabeigti 

līdz 02.2021. Šobrīd netiek saskatīti riski līguma neizpildei termiņā. 

Ēkas Nr.56 Tvaika ielā 2, Rīgā - 

energoefektivitātes paaugstināšana 
2019.–2020. 1 600  ERAF; Valsts budžeta un 

RPNC finansējums 

Izpildīts 2019. gadā 

Energoefektivitātes pasākumu 

īstenošana Tvaika ielā 2 k-6  

    ERAF, RPNC finansējums  

2020. gada 8. aprīlī ir saņemts e-pasts no VM pārstāves Ineses Andersones, 

informējot, ka “Pie Veselības ministrijas ir vērsusies Ekonomikas ministrija 

(turpmāk - EM) ar mērķi noskaidrot faktisko situāciju, kas radusies Ministru 

kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumu Nr. 13 “Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt 

energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. 

pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās 

projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK 

noteikumi Nr.13) paredzēto grozījumu virzības apturēšanas rezultātā. 

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2020. gada 3. marta vēstuli Nr. 5.1-25/21/1313 

“Par iespējamu ES fondu finanšu līdzekļu novirzīšanu Covid-19 seku 

mazināšanai”, ir apturēta grozījumu virzība MK noteikumos Nr. 13, ar kuriem bija 

paredzēts palielināt gan ERAF, gan valsts piešķiramo finansējumu valsts 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" un valsts 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs". EM 
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pieļauj, ka vilcināšanās ar finansējuma pārdali var radīt papildus problēmas, tādēļ 

vēlas apzināt konkrētos sarežģījumus, ko esošā situācija radījusi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, EM vēlas noskaidrot sekojošu informāciju: 

1. Vai un kādus zaudējumus rada esošā dīkstāve? 

2. Vai prognozējami kādi papildus sarežģījumi, kas radušies grozījumu 

virzības apturēšanas rezultātā? 

2020. gada 15. aprīlī ir sniegta informācija VM par iespējamajiem riskiem. 

Ir saņemti piedāvājumu no pretendentiem par projektēšanas darbiem. Šobrīd 

līgums netiek slēgts, jo, iespējams, ir jāizskata minētā aktivitāte kontekstā ar 

multifunkcionālā ambulatorā centra būvniecību. Gadījumā, ja līdz jūnija sākumam 

nav informācijas par multifunkcionālā ambulatorā centra būvniecības ieceres 

virzību un finanšu līdzekļu piešķiršanu, jāslēdz līgums par projektēšanu.  
 

SIA “Efekta” (40002072323) sagatavojusi ēkas energosertifikātu atbilstoši MK 

noteikumiem Nr. 383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju”. 

Projekta grozījumi, lai saņemtu ERAF finansējumu minētā projekta īstenošanai, 

07.10.2020. iesniegti Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 

(https://ep.esfondi.lv). 

Energoefektivitātes pasākumu 

īstenošana Tvaika ielā 2 k-2 

   ERAF, RPNC finansējums 

Lūdzu skatīt iepriekšējā punktā sniegto informāciju, minētās aktivitātes ir 

savstarpēji saistītas.  

Līgums par projektēšanas darbiem ir noslēgts 20.04.2020. ar SIA “Efekta”. 
 

SIA “Efekta” (40002072323) sagatavojusi ēkas energosertifikātu atbilstoši MK 

noteikumiem Nr. 383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju”. 

Projekta grozījumi, lai saņemtu ERAF finansējumu minētā projekta īstenošanai, 

07.10.2020. iesniegti Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 

(https://ep.esfondi.lv). 

Izmaiņas SIA "Nams" izstrādātajā 

būvprojektā "korpusu Nr.1, 3, 4, 56 

rekonstrukcija" Rīgā, Tvaika ielā 2 

(izmaiņas, tai skaitā autoruzraudzība), 

kā arī būvniecības ieceres realizācija 

2020.-2021.  272 RPNC finansējums 

Līgums par projektēšanas darbiem ir noslēgts 16.04.2020. ar SIA “NAMS”.  

Ir izstrādāts izmaiņu būvprojekts un tas saskaņots Rīgas pilsētas būvvaldē, 

pamats: 08.09.2020. nodošanas – pieņemšanas akts Nr.9 starp Valsts sabiedrību 

ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (50003342481) 

un SIA “NAMS” (40103036167). 

Mākslas un mūzikas terapijas telpu 

ierīkošana ēkā Aptiekas ielā 1 k-2, Rīgā 

2020.  90 RPNC finansējums 

Ir pabeigti projektēšanas darbi, tiek plānots līdz 08.05.2020. izsludināt 

atjaunošanas darbu iepirkumu. 

16.06.2020. noslēgts iepirkuma līgums Nr. RPNC/2020/25 par atjaunošanas 

darbiem. 07.2020. atjaunošanas darbi apturēti, jo konstatētas būtiskas 

deformācijas konstrukcijās. 
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10.2020. ir noslēgts projektēšanas līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

“Heima” (44103063763) par jumta pārbūves būvprojekta izstrādi ēkai Aptiekas 

ielā 1 k-2, Rīgā. 

Būvniecības ieceres dokumentācijas 

izstrāde ēkai lit.057, Tvaika iela 2 k-3, 

Rīga   24 RPNC finansējums 

2020. gada 7. maijā ir saņemti piedāvājumi no projektētājiem. 

16.06.2020. ir noslēgts iepirkuma līgums Nr. RPNC/2020/20 par būvprojekta 

izstrādi ēkas nojaukšanai. Izpildes termiņš  - 6 mēnešu laikā no iepirkuma līguma 

noslēgšanas.  

Turpinās projektēšanas darbi. 

Būvniecības ieceres izstrāde, 

realizācija ēkā Nr.1, Aptiekas iela 1 k-3 

(2. un 3.stāvs) 

  205 RPNC finansējums 

Tiek skaņota telpu programma. 

Ir izstrādāta telpu programma, 07.2020. norit tehniskās specifikācijas izstrāde 2. 

un 3.stāva telpu pārplānošanas un atjaunošanas darbiem minimālā apjomā, 

ņemot vērā SIA “Nams” būvprojekta realizācijas perspektīvu. 
 

Iepirkuma komisija 2020. gada 5. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības piešķirtas – PS “CES Group” (reģ Nr. 42103102140) par 

papildu pasākumiem saistībā ar lifta izbūves darbiem Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā 

saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām par piedāvāto kopējo līgumcenu 362 

416,74 EUR (trīs simti sešdesmit divi tūkstoši četri simti sešpadsmit euro 74 centi) 

bez pievietotās vērtības nodokļa. 

Būvniecības ieceres dokumentācijas 

izstrāde un tā realizācija starpsienas 

izbūvei Ambulatorajā centrs 

“Pārdaugava” ar stacionāru, Tempļa 

iela 8, Rīga   6 
RPNC finansējums 

 

Izpildē – 05.2020. plānots saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes saskaņojumu. 

Būvniecības ieceres dokumentācija izstrādāta. Tiek plānoti realizācijas darbi. 
 

18.09.2020. ir nosūtīta vēstule Veselības ministrijai, ko pamato zemāk minētais: 

“..[..] pamatojoties uz faktu, ka RPNC Būvdarbu vadības un pārraudzības nodaļā 

nodarbina ēku būvdarbu vadīšanā un ēku būvdarbu būvuzraudzībā sertificētu 

būvspeciālistu Aldi Ozolu, RPNC lūdz Veselības ministriju atbalstīt ieceri 

sagatavot un iesniegt iesniegumu Būvkomersantu reģistrā - RPNC reģistrēšanai 

kā būvuzraudzības pakalpojuma sniedzēju.”. 

Seguma izveide āra trenažiera 

uzstādīšanai 

  12 RPNC finansējums 

Tiek risināts kompleksi sadarbībā ar ainavu arhitektu biroju “ALPS ainavu 

darbnīca”, turpinās darbs pie slimnīcas teritorijas telpiskās struktūras un 

labiekārtojuma reģenerācijas koncepta detalizācijas. Projektā rezultātā tiek 

risināti ne tikai nākotnes teritorijas attīstības koncepcijas, bet arī lapeņu (nojumu) 

skiču variantu un plānojuma novietošanas izskatīšanas. Šobrīd konceptuāli ir 

apspriests, ka viena no lapenēm (nojumēm) pacientiem, pacientu piederīgajiem 

būs pie dīķa, blakus bijušai Ergoterapijas mājai, bet otra – pie ēkas Nr.1. Papildus 

tiek risināti arī tehniskie jautājumi par papildu soliņu izvietošanu, smēķēšanas 
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zonu iezīmēšanu, atkritumu novietnes vietām un turpmāku automašīnu 

novietošanu teritorijā, iezīmējot arī konkrētas vietas. 

03.07.2020. arhitektu birojs “ALPS ainavu darbnīca” ir prezentējis nodevumu. 

Turpmākie darbi tiks plānoti atbilstoši nodevumam, ievērojot finanšu līdzekļu 

pieejamību. 
 

Tiek gatavota tehniskā specifikācija seguma izveidei āra trenažiera uzstādīšanai. 

Videonovērošanas sistēmas izbūve 

Ambulatorajā centrs “Veldre”, Veldres 

iela 1a, Rīga 
  36 RPNC finansējums 

Ir lūgts Drošības aizsardzības daļai sagatavot tehnisko specifikāciju, pamats: 

20.04.2020. e-pasts Drošības aizsardzības daļas vadītājai. 

07.2020. izsludināts iepirkums, iepirkums pārtraukts, jo nepieciešams veikt 

grozījumus iepirkuma dokumentācijā. 
 

Ņemot vērā RPNC finanšu situāciju, ir pārskatīts iepirkumu plāns 2020. gadam, 

šogad īstenojot tikai neatliekamus videonovērošanas sistēmas remontdarbus. 

Ieguldījumi nekustamajos īpašumos     RPNC finansējums - 

 2. Informācijas tehnoloģiju infrastruktūra 

IT sistēmu uzlabošana, arhitektūras 

maiņa, pāreja uz tīmekļbāzētu risināj. 

2019.–2021. 

 200 RPNC finansējums 

AA Projekts ir nosūtījis aprīļa beigās saskaņošanai nodevumus. Šobrīd norit 

pieņemšanas process. 

Lai minimizētu ar iepirkumu un līguma izpildi saistītos riskus, 07.2020. ir 

piesaistīts eksperts J Ziediņš. Eksperts papildus novērtēs AA Projekts 06.2020. 

nodevumu un nepieciešamības gadījumā sniegs eksperta palīdzību iepirkuma un 

līguma noslēgšanas procesā. 
 

16.10.2020. no AA projekts pārstāvja A. Ļeļa ir saņemta precizētā tehniskā 

specifikācija. Tiek plānots līdz 23.10.2020. izsludināt atklātu konkursu 

“Informācijas sistēmas modernizācija, arhitektūras maiņa – pāreja uz 

tīmekļbāzētu risinājumu”, iepirkuma identifikācijas numurs RPNC/2020/31. 

Ieguldījumi intelektuālajā īpašumā    RPNC finansējums - 

 3. Medicīniskās iekārtas 

Elektrokonvulsīvās terapijas (EKT) 

iekārta 
  43 RPNC finansējums Tiek izstrādāta tehniskā specifikācija sadarbībā ar Centra speciālistiem. 

Gāzes hromotogrāfs 

  18 RPNC finansējums 

Jāaktualizē jautājums pie atbildīgās struktūrvienības.  

07.2020. ir aktualizēts jautājums pie atbildīgās struktūrvienības, nav vēl 

sagatavotas tehniskās specifikācijas. 
 

Ņemot vērā RPNC finanšu situāciju, ir pārskatīts iepirkumu plāns 2020. gadam, 

minētā aktivitāte tiks plānota 2021. gadam. 
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 4. Publiskās ārtelpas veidošana un labiekārtošana aizspriedumu mazināšanai un ārstniecības procesu veicināšanai 

Pakāpeniska publiskās ārtelpas 

veidošana un labiekārtošana 

2019.–

turpmākie 

gadi 

 105 RPNC finansējums 

Tiek risināts kompleksi sadarbībā ar ainavu arhitektu biroju “ALPS ainavu 

darbnīca” turpinās darbs pie slimnīcas teritorijas telpiskās struktūras un 

labiekārtojuma reģenerācijas koncepta detalizācijas. Projektā rezultātā tiek 

risināti ne tikai nākotnes teritorijas attīstības koncepcijas, bet arī lapeņu (nojumu) 

skiču variantu un plānojuma novietošanas izskatīšanas. Šobrīd konceptuāli ir 

apspriests, ka viena no lapenēm (nojumēm) pacientiem, pacientu piederīgajiem 

būs pie dīķa, blakus bijušai Ergoterapijas mājai, bet otra – pie ēkas Nr.1. Papildus 

tiek risināti arī tehniskie jautājumi par papildu soliņu izvietošanu, smēķēšanas 

zonu iezīmēšanu, atkritumu novietnes vietām un turpmāku automašīnu 

novietošanu teritorijā, iezīmējot arī konkrētas vietas. 

03.07.2020. arhitektu birojs “ALPS ainavu darbnīca” ir prezentējis nodevumu. 

Turpmākie darbi tiks plānoti atbilstoši nodevumam, ievērojot finanšu līdzekļu 

pieejamību. 

 5. Citas vajadzības 

Transportlīdzekļi RPNC vajadzībām   48 RPNC finansējums 
Ir noslēgts līgums par jauna mikroautobusa iegādi par piedāvāto līgumcenu 23 

439,00 EUR bez PVN. 

Saimniecības pamatlīdzekļi (mēbeles, 

sadzīves tehnika, inventārs) 
  72 RPNC finansējums Atbilstoši vajadzībām tiek veikti iepirkumi. 

Kondicionieri; dīzeļģenerators; cits 

inventārs 
  81 RPNC finansējums 

Tiek veiktas nepieciešamās darbības iepirkumu realizācijai. Saistībā ar 

kondicionieru uzstādīšanu Veldres ielā 1A, Rīgā – tiek izstrādāta būvniecības 

ieceres dokumentācija. 

 

Ņemot vērā Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” (50003342481) finanšu situāciju, ir pārskatīts iepirkumu 

plāns 2020. gadam, iepirkuma aktivitāte “dīzeļģenerators” tiks pārskatīta – 

plānojot iepirkumus 2021. gadam. 

Datortehnika   10 RPNC finansējums Atbilstoši vajadzībām tiek veikti iepirkumi. 

Ieguldījumi kustamajos īpašumos   
 

 
RPNC finansējums 

 

*Attīstības pasākumu (projektu) īstenošanas uzsākšana ir iespējama atkarībā no finansējuma pieejamības. 
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4. SITUĀCIJAS APRAKSTS VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU SNIEGŠANĀ 

 

4.1. Sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitatīvais un kvantitatīvais izvērtējums 

PSIHIATRISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTS 

Ambulatorajos centros “Veldre” un “Pārdaugava” multiprofesionālo komandu darbs pilnvērtīgi noritēja līdz 

ārkārtējās situācijas pasludināšanai. Līdz ar ārkārtējās situācijas iestāšanos valstī, multiprofesionālo komandu darbs 

dienas stacionāros tika pārtraukts un atsākās brīdī, kad ierobežojumi tika atcelti. Patlaban Dienas stacionārs atsācis 

darbu pēc Covid-19 ierobežojumu mīkstināšanas, pacientiem gan ir ierobežojumi, ir  mazāks pacientu skaits grupu 

nodarbībās. Ambulatori konsultatīvā nodaļa ārkārtas situācijas laikā pārtrauca ārstu konsilijus (izņemot neatliekamās 

situācijas), mājas vizītes, psihiatru atzinumu izsniegšanu. Visās ambulatorajās struktūrvienībās turpinājās psihiatru 

pieņemšanas gan klātienē, gan attālināti (telefoniski/elektroniski). Pēc ierobežojumu atcelšanas ir palielinājies 

konsultāciju skaits klātienē, kā arī ir saglabājušās attālinātās konsultācijas. Visi ambulatorie pakalpojumi  pēc 

ierobežojumu atcelšanas ir atgriezušies iepriekšējā kvalitātē un apjomā. Ir pieprasījums pēc ārstu konsiliju slēdzieniem 

(dzimuma maiņas operācijām, jautājumos par darbu, pielaidēm pie valsts noslēpuma, diagnožu maiņām, u.c.), arī no 

citiem reģioniem. Visās ambulatorajās daļās ir pieejamas uztura speciālista konsultācijas, bet no augusta Tvaika ielas 

Ambulatori konsultatīvā nodaļā ambulatorajiem pacientiem pieejamas arī mākslas terapeita konsultācijas, kā arī 

izveidota papildus psihologa slodze. 

Novērojams pastiprināts pieprasījums pēc psihiatriskiem pakalpojumiem t.sk. pie ārsta vēršas pacienti, kuri bija 

pārtraukuši ārstēšanu/bija remisijā gadu un vairāk, kā arī pirmreizēji pacienti. Sūdzībās parādās specifiskas tēmas 

saistītas ar Covid-19. Pieaug depresivitāte, kurai par iemeslu ir sociālo kontaktu un aktivitāšu ierobežošana un  cilvēku 

nespēja ilgstoši tolerēt nestabilu, neskaidru, nezināmu situāciju.  

Stacionāra nodaļās jau pirms lifta izbūves uzsākšanas tika prognozēts neliels pacientu skaita samazinājums, 

taču ārkārtas situācijas dēļ, nodrošinot distancēšanos, atbilstošu pacientu izvietošanu palātās, reorganizējot pacientu 

plūsmu, pārorientējot pacientus uz ambulatoro ārstēšanu, samazinot pacientu skaitu palātās, nodrošinot ievērojami 

plašāku observāciju, pacientu skaita samazinājums ir lielāks.   

Stacionārajās nodaļās joprojām ir noteikti tikšanās ierobežojumi, taču pacienti var izmantot saziņas līdzekļus, 

kā arī izņēmuma gadījumos tiek organizēta tikšanās, ievērojot epidemioloģisko drošību. 

Joprojām ir vērojams pieprasījums pēc ārstēšanas depresiju un krīzes stāvokļu nodaļā, kā arī ir vērojama rindas 

veidošanās uz ārstēšanos dienas stacionāros, kas telpu un personāla ziņā savu kapacitāti vairs nevar palielināt.  

Pēdējā gada laikā ir parādījusies tendence pieaugt to pacientu skaitam, kuriem ar tiesas lēmumu ir noteikts 

medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis – ārstēšana vispārēja tipa psihiatriskajā slimnīcā. Patlaban stacionārā vidēji 

ārstējas 50 pacienti, kas rada iespējamu bīstamas situācijas rašanos. 

Pildot noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid-19 izplatību, Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu 

ārstēšanas centrā nemainījās iepriekš izveidotais  ārstēšanas un rehabilitācijas plāns, kā arī tika turpināti 

multifunkcionālās komandas pakalpojumi. Piespiedu ārstēšanas bloks strādāja ar pārslodzi – vidējais gultu 

noslogojums bija 100,75%. Joprojām racionāli nav noslogots ekspertīžu bloks apcietinātajām personām. Nākotnē 

jāizskata  iespēju apcietinājumā esošās personas, kurām nozīmēta tiesu psihiatriskā ekspertīze un kurām ir 

nepieciešami izmeklējumi stacionārā,  stacionēt citās telpās (piemēram Olaines cietuma slimnīcā), bet esošās telpas 

pielāgot piespiedu ārstēšanā esošajiem pacientiem, ņemot vērā arī noteiktos distancēšanās nosacījumus. 

Psihiatriskās rehabilitācijas pakalpojumu veikšana  

RPNC stacionāra un ambulatoro nodaļu pacientiem tiek sniegta medicīniskā un sociālā rehabilitācija, ko veic 

ārstu psihiatru vadīta profesionāļu komanda un kas veicina pacientu sociālo prasmju atjaunošanu un uzlabošanu un 

integrāciju sabiedrībā. Stacionārā turpinās multiprofesionālās pieejas pilnveidošana medicīniskās un sociālās 
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rehabilitācijas jomā, kam ir liela nozīme psihiskās veselības uzlabošanā. Mūsu mērķis ir piedāvāt daudzveidīgas 

aktivitātes, ar kurām pacients var uzlabot savas sociālās, fiziskās, radošās prasmes un iemaņas, kā arī pilnveidot 

ārstniecības procesu.  2020. gada pirmajā pusgadā RPNC stacionāra (Tvaika iela 2) rehabilitācijas speciālistu 

komandu papildināja mākslas terapeiti: vizuāli plastiskās mākslas terapeiti, deju un kustību terapeits. RPNC 

struktūrvienībās pacientiem rehabilitācijas pakalpojumu nodrošina rehabilitācijas speciālisti: psihologi, ergoterapeiti, 

fizioterapeiti, vizuāli plastiskās mākslas terapeiti, deju un kustību terapeiti, mūzikas terapeits, drāmas terapeits, uztura 

speciālisti.  No 2020. gada septembra Ambulatorās nodaļas (Tvaika iela 2) pacientiem pieejams mākslas terapeita 

pakalpojums.   

RPNC (Tvaika iela 2) ergoterapeiti un psihologi pacientus pieņem izremontētās un speciālistu darba specifikai 

atbilstošās telpās. Fizioterapijas nodarbībām pieejamas divas nodarbību telpas, kurās fizioterapeiti vada nodarbības 

pacientiem individuāli un grupās, papildināts fizioterapijas aprīkojuma klāsts. 

RPNC ārsti-konsultanti un ārstniecības personas funkcionālās diagnostikas kabinetos sniedz veselības aprūpes 

pakalpojumus stacionāra pacientiem. EEG un EKG pakalpojumi ir pieejami arī ambulatorajiem pacientiem. 

Funkcionālās diagnostikas un ārstniecības pakalpojumu rādītāji 

3. tabula 

Funkcionālā diagnostika 2019 
2020.g. 9 

mēn. 

 

Ārstniecības pakalpojumi 2019 
2020.g. 

9 mēn. 

Elektroencefalogrāfias izmeklējumi 

(EEG)  
989 775 Ķirurga konsultācijas  407 309 

Elektrogardiogrāfijas izmeklējumi 

(EKG)  
5711 3752 Dermatologa konsultācijas  257 195 

Ultrasonogrāfijas izmeklējumi (USG) 1525 867 Ginekologa konsultācijas 602 336 

Diagnostiskās radioloģijas 

izmeklējumi (uzņēmumu skaits)  
4625 1969 

Otorinolaringologa 

konsultācijas  
137 82 

Dentālie diagnostiskie radioloģiskie 

izmeklējumi  
10 5 Oftalmologa konsultācijas  1105 1008 

Laboratoriskie izmeklējumi  61 670 43 612 Neirologa konsultācijas  1372 938 

   Terapeita konsultācijas  2329 1560 

   Stomatologa pakalpojumi  420 203 

 

 Tiesu psihiatriskās, tiesu psiholoģiskās un kompleksās ekspertīzes  

Ar MK 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 835 “Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu 

ekspertu specialitāšu klasifikatoru” RPNC noteikta kā tiesu ekspertīžu iestāde. 

RPNC ir vienīgā tiesu ekspertīžu iestāde Latvijā, kas veic visa veida tiesu ekspertīzes psihiatrijas un 

psiholoģijas jomā: 

- tiesu psihiatriskās ekspertīzes: gan ambulatori, gan stacionāri; 

- kompleksās tiesu psihiatriskās/tiesu psiholoģiskās ekspertīzes: gan ambulatori, gan stacionāri; 

- psiholoģiskās ekspertīzes. 

Ārkārtējās situācijas laikā stacionārās ekspertīzes netika veiktas ne vispārējā tipa nodaļā, ne nodaļā ar 

apsardzi. Šī iemesla dēļ kopējais stacionāro ekspertīžu skaits ir proporcionāli mazāks. Ambulatorās ekspertīzes – 

https://likumi.lv/ta/id/166349-noteikumi-par-tiesu-ekspertizu-iestazu-sarakstu
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samazinātā apjomā. Šobrīd ekspertīzes tiek veiktas ierastajā apjomā vai nedaudz vairāk, lai samazinātu rindas, kas 

veidojās ārkārtējās situācijas laikā. 

NARKOLOĢISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTS 

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, Pasaules Veselības organizācijas izsludināto pandēmiju, Covid-19 

transmisiju Eiropā, kā arī 2020. gada 12. martā MK izsludināto ārkārtas situāciju valstī, tika pārtraukta plānveida 

ambulatora un stacionāra palīdzības sniegšana narkoloģijā. Stacionārā narkoloģiskajiem pacientiem tika nodrošināta 

neatliekamā un akūtā palīdzība. Uz ārkārtas situācijas laiku darbu pārtrauca Minesotas programma. Ambulatorā 

nodaļa turpināja nodrošināt Metadona un Buprenorfīna ilgtermiņa farmakoterapijas programmas, lai nodrošinātu 

terapijas nepārtrauktību. Konsultācijas pārsvarā notika attālināti, izņēmuma gadījumos, klātienē. Līdz ar to strauji 

samazinājās hospitalizēto pacientu skaits un ambulatoro apmeklējumu kopskaits.  

Ar 2020. gada 10. jūniju, beidzoties ārkārtas situācijai valstī, darbu turpina plānveida stacionārā narkoloģiskā 

palīdzība – motivācijas, Minesotas programma un ambulatorā narkoloģiskā palīdzība. Stacionārajā nodaļā joprojām ir 

noteikti tikšanās ierobežojumi, taču pacienti, nepieciešamības gadījumos, var izmantot saziņas līdzekļus. 

Vērojams pastiprināts pieprasījums pēc narkoloģiskiem ambulatoriem pakalpojumiem t.sk. ilgtermiņa 

farmakoterapiju ar metadonu, ko daļēji ietekmējusi COVID 19 pandēmija. 

Covid-19 infekcijas izplatības radītās sekas, Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 719 

"Kārtība, kādā nosaka alkohola koncentrāciju asinīs un izelpotajā gaisā un konstatē narkotisko vai citu apreibinošo 

vielu ietekmi" veiktie grozījumi, kas stājās spēkā 2020. gada 23. aprīlī  un  2020. gada 1. jūlijā, kā arī – Administratīvās 

atbildības likuma normu stāšanās spēkā no 2020. gada 1. jūlija, dramatiski ietekmēja ANPREN  saimniecisko darbību, 

strauji samazinājās medicīnisko pārbaužu skaits un veikto izmeklējumu skaits. Lielākais pasūtītājs ir Valsts policija un 

samazinoties pasūtījuma apjomam vai savlaicīgi neapmaksājot rēķinus, šī nodaļas darbība ir apdraudēta. ANPREN ar 

ķīmiski toksikoloģiskā laboratoriju, nav garantēta valsts finansējuma un budžets ir atkarīgs no pasūtītāja. 

 ANPREN veic laboratoriskos izmeklējumus analīzēm, kas tiek saņemtas no visām ārstniecības iestādēm 

Latvijā un valstī pilda references laboratorijas funkcijas. Eiropā un arī Latvijā arvien biežāk parādās jaunas sintētiskās 

narkotiskās vielas, kuras nepieciešams identificēt, kas prasa papildus izpētes darbu un finansiālus līdzekļus.  

ANPREN pilda valstiski svarīgas funkcijas, sniedzot konsultācijas, rakstiskus skaidrojumus tiesībsargājošām 

iestādēm – tiesai, policijai, prokuratūrai par dažādu vielu psihotropām īpašībām un ietekmi uz organismu, gatavo tiesu 

eksperta atzinumus administratīvajās un krimināllietās, regulāri tiek aicināti piedalīties tiesas sēdēs, izsaukti uz 

nopratināšanu un šo funkciju veikšanai nav piešķirts finansējums. RPNC ir vienīgā tiesu ekspertīžu iestāde Latvijā, kas 

veic tiesu ekspertīzes narkoloģijas jomā. 

Veikto analīžu precizitātes un kvalitātes nodrošināšanai, laboratorija ir iesaistīta  starptautiskā laboratoriju 

kvalitātes kontroles sistēmā, kā arī  tiek veikti iekšējie auditi, kas prasa papildus darbu laboratorijas personālam un 

finanses. 

RPNC 2020. gada 21. augustā Veselības ministrijai nosūtīja vēstuli Nr. 01-10/7991 „Par ANPREN nodaļas 

darbības nodrošināšanu” ar lūgumu izskatīt iespēju par tāmes finansējuma piešķiršanu ANPREN ar Ķīmiski 

toksikoloģisko laboratoriju uzturēšanai un par finansējuma piešķiršanu par 2019. gadā veikto darbu par atzinumu 

sagatavošanu narkoloģiskām un ķīmiski – toksikoloģiskām ekspertīzēm un par ekspertu atzinumu veiktajiem 

skaidrojumiem.   

Neskatoties uz to, ka ar 2020. gada 1. jūliju tika paceltas ANPREN nodaļas pakalpojumu cenas, tas nesedz 

visas izmaksas nodaļas uzturēšanai. Papildus finansējums ir nepieciešams gatavības režīma nodrošināšanai, lai 

uzturētu ANPREN nodaļas darbības nepārtrauktību un saglabātu cilvēku resursus (speciālistus), nodrošinot 

ārstniecības personu atalgojuma palielinājumu. RPNC lūdz Veselības ministriju izskatīt iespēju apmaksāt 5 ārstu 

slodžu skaitu, 6 laborantu slodžu skaitu un 1,5 sanitāru slodžu skaitu, lai nodrošinātu dežūrpersonālu diennakts režīmā 

ANPREN nodaļā, kā fiksētu piemaksu pie uzņemšanas nodaļas.  
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ANPREN izmeklējamo personu vidū tiek konstatētas narkotiskās un psihotropās vielas, kuras nevar noteikt ar 

parastām izmeklēšanas metodēm, jo Latvijā arvien biežāk parādās jaunas sintētiskās narkotiskās vielas, kuras 

nepieciešams identificēt. 2012. gada 1. decembrī Nacionālajā veselības dienestā tika apstiprināta medicīniskā 

tehnoloģija La/IK 619 „Biočipu mikromatricu tehnoloģija (BMT) multiparametru narkotisko un psihotropo vielu 

identificēšanai bioloģiskās vidēs”. Ņemot vērā jauno psihoaktīvo vielu izplatību valstī, steidzamības kārtā nepieciešams 

veikt  izmaiņas no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo VAP tarifos, ietverot jaunas manipulācijas. 

4.2. Ārstniecības programmu izpilde, uzņemšanas nodaļas darbs, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība 

Ņemot vērā daudzu pacientu veselības stāvokli (psihozes, pavājinātas kognitīvās spējas, uzvedības deviācijas, 

izpratnes trūkums par sanitāri higiēniskām normām u.c.) būtiski sarežģījās darbs Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā (turpmāk – uzņemšanas nodaļa). Sevišķi noslogotas bija observācijas 

gultas, jo uzņemtajiem pacientiem tika ņemtas analīzes uz Covid-19 un, līdz tika saņemti rezultāti, pacienti tika izvietoti 

observācijas gultās. Nodaļas personāls sekoja visiem ieteikumiem par COVID – 19 ierobežošanu, kā arī notika 

pacientu testēšana (kopējais ņemto analīžu skaits martā – 11, aprīlī – 187, maijā – 463, jūnijā – 427, jūlijā – 407, 

augustā – 91, septembrī - 227), ņemot vērā izstrādātos testēšanas algoritmus. Nepieciešams norādīt, ka arī patlaban 

turpinās testēšana plašākai pacientu grupai nekā ir noteikts rekomendācijās, ņemot vērā RPNC pacientu veselības 

stāvokli, īpaši gerontoloģiskajās nodaļās. Tāpat jānorāda, ka personālam analīžu ņemšanas nepieciešamības 

skaidrošana pacientiem un piesardzības pasākumu ievērošana ir ļoti laikietilpīgs process.  

 Rehabilitācijas darba izpilde 9 mēnešos 79% (pēc stacionārā līguma plānotās izpildes 9 mēnešos). Sociālo 

darbinieku darba vietas izvietotas tuvāk pacientiem un apmeklētājiem, līdz ar to ir nodrošināta pieejamība sociālo 

darbinieku pakalpojumiem gan stacionāriem, gan ambulatoriem pacientiem.  

 

Lūdzam detalizētu informāciju skatīt sadaļā  KLIENTU APKALPOŠANA 25. lapā.
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4.3.Vidēja termiņa darbības stratēģijā un ceturkšņa budžeta izpildes atskaitēs minēto kvalitātes un efektivitātes rādītāju analīze 

RPNC nefinanšu mērķi 

4. tabula 

Mērķis Rezultatīvais rādītājs 

Mērķa vērtība 

stratēģijas perioda sākumā 

(2020. gadā) 

2020. gads I pusgads 

Novērtēšanas periods 

2020. gads 

9 mēneši 

1.1. Uzlabot 

VAP pieejamību 

Kopējais stacionāro gultu skaits (perioda (gada) beigās) 536 536 536 

Praktizējošo ārstu (bez zobārstiem un rezidentiem) un praktizējošo māsu skaita attiecība 1/2,5 1/2,5 1/2,5 

Iestādē strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā 25-40 gadiem īpatsvars no kopējā 

iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita, % 
13 13 13 

Vidējais gaidīšanas laiks uz valsts apmaksāto ambulatoro speciālista konsultāciju (pa 

specialitātēm, izņemot hroniskiem pacientiem dinamiskajai novērošanai), dienās  
4 4 4 

1.2. Nodrošināt 

efektivitāti VAP 

plānošanā un 

sniegšanā 

Vidējais ārstēšanās ilgums, dienas 24 26.96 26.10 

Gultu noslodze, % 93 82.74 82.35 

Dienas stacionāra pacientu skaits 600 
188 (slēgts no 20.03.2020. līdz 

13.05.2020.) 
307 

Stacionārā ārstēto pacientu skaits  7390 2994 4633 

Gultudienu skaits 180 275 80 712 120 939 

Ambulatoro apmeklējumu skaits 84 500 44 203 66 208 

Pacientu ar šizofrēniju, šizotipiskiem traucējumiem vai murgiem neatliekama atkārtota 

stacionēšana 30 dienu laikā tajā pašā stacionārajā ārstniecības iestādē* 
16% 17 % 17.6 % 

1.3. Nodrošināt 

kvalitatīvu VAP 

sniegšanu 

Uz mājām izrakstīto pacientu, kuri atkārtoti hospitalizēti tajā pašā vai nākamajā dienā tajā pašā 

ārstniecības iestādē (neieskaitot pacientus, kuriem nākamā hospitalizācija ir aprūpe vai 

rehabilitācija), skaits un īpatsvars, %* 

50 (0,9%) 11 (0,4%) 16 (0,36%) 

Ārstn.pers.īpatsvars, kas attiecīgajā periodā strādājušas virsstundas, no 

kopējā iestādē strādājošo ārstn.pers.skaita, % 

ārsti 26% 24% 24% 

māsas 28% 10% 10% 

Vidējais nostrādāto stundu skaits uz vienu ārstn.pers., kas attiecīgajā 

periodā strādājušas virsstundas: 

ārsti 128 67 98 

māsas 60 20 27 

Letalitāte stacionārā (%)* 0,5% 0,47% 0,37% 

Hospitalizācijas gadījumu īpatsvars uzņemšanas nodaļā* 89% 
83,86% 

 (bez plānveida hospitalizācijām) 

84,69% (bez plānveida 

hospitalizācijām) 

1.4. Veicināt 

zinātnisko un 

pētniecisko 

darbību 

Zinātnisko darbinieku skaits gadā 7 7 7 

Zinātnisko likmju skaits gadā 0,5 0,5 0,5 

Zinātnisko publikāciju skaits gadā 10 Tiks precizēta informācija 3.ceturksnī 10  

Pētījumu un zinātnes projektu skaits gadā 3 Tiks precizēta informācija 3.ceturksnī 4  
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4.4. Kapitālsabiedrības sasniegumi, jaunas ārstniecības metodes un citi īpaši notikumi 

 2020.gada aprīlī Zāļu valsts aģentūrā apstiprināta un Tiesu ekspertu padomē reģistrēta jauna medicīnas 
tehnoloģijas metode “Tiesu psihiatriskā ekspertīze”. 

 Zinātniskajā žurnālā Bulletin of the World Health Organisation (7. augstāk novērtētais zinātniskais žurnāls pasaulē 
sabiedrības veselības, nodarbinātības un vides veselības jomā) 2020. gada aprīlī sadaļā Lessons from the field 
kā labās prakses piemērs ir nopublicēts raksts Provision of community-based mental health care, Latvia, pozitīvi 
novērtējot ambulatoro centru “Veldre” un “Pārdaugava” izveidi Rīgā. 

 2020. gada 29.maijā Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” veica laboratorijas uzraudzību  
akreditācijas atbilstībai LVS EN ISO 15189:2013 standarta prasībām, kas tika pozitīvi novērtēta (2017. gadā 
ķīmiski toksikoloģiskā laboratorija tika akreditēta atbilstoši standartam LVS EN ISO 15189:2013 „Medicīnas 
laboratorijas. Īpašās prasības uz kvalitāti un kompetenci"). 

 Ambulatorā centra “Veldre” vadītājs, psihiatrijas profesors Māris Taube kā 1. vietas ieguvējs ir saņēmis 
Aizsardzības industrijas gada balvu izglītībā un pētniecībā, kuru pasniegusi Latvijas Drošības un aizsardzības 
industrijas federācija. 
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5. PERSONĀLA POLITIKA, RĀDĪTĀJI, ATTĪSTĪBA 

Darbinieku skaitliskais sastāvs un kvalifikācija.  

RPNC 2020. gada 30. septembrī  bija 1004 darbinieki. Salīdzinot to ar 2019. gada 31. decembri, vidējais 

darbinieku skaits ir palielinājies par 8.  

RPNC pamatfunkciju – pacientu ārstniecisko un aprūpes procesu – nodrošina: 

 69  psihiatri, 25  narkologi, 16 citu specialitāšu ārsti,  24  rezidenti;  

 20 funkcionālie speciālisti;  

 272  māsas un laboranti; 

 26  psihologi; 

 125 māsu palīgi 

 298  ārstniecības un aprūpes procesa atbalsta personas: sociālie rehabilitētāji, darba terapeiti, māsu palīgi, 

sanitāri, sociālie darbinieki, vingrošanas un kustību terapeiti, aprūpētāji,  tiesu eksperti-ķīmiķi, farmaceiti, 

datu apstrādes sistēmu programmētāji, medicīnas arhīva darbinieki, pacientu reģistratori un informācijas 

aprites speciālisti, saimniecības pārziņi un citi. 

 129 darbinieki, kuri nodrošina funkcionālo vadību un saimnieciski tehnisko apkalpošanu: vadība, grāmatveži, 

juristi, ekonomisti, lietveži, ēku ekspluatācijas un remonta speciālisti, tehniskie darbinieki, elektriķi, 

santehniķi, apkopēji, sētnieki un citi. 

Rādītāji par  darbinieku izglītību ir sekojoši:  41% darbinieku ir augstākā izglītība (pirmā un otrā līmeņa), tajā 

skaitā  29 % – augstākā medicīniskā izglītība, 33% – vidējā speciālā izglītība, tajā skaitā – medicīniskā 17%, bet 26% –  

vispārējā vidējā vai pamata izglītība. 

Uz  atskaites perioda beigām RPNC darbinieku vidējais vecums  ir  51 gads.  

Personāla kustība un analīze 

Personāla mainība 2020. gada 9. mēnešos 9%. Darbu uzsākuši 87 darbinieki, bet darba tiesiskās attiecības 

izbeiguši 79 darbinieki. Pieņemto un atlaisto darbinieku sadalījumu pa grupām skatīt 5. tabulā. 

Pieņemtie un atlaistie darbinieki, 2020. gada 1.pusgads 

5. tabula 

 

Ārsti un 

funkcionālie 

speciālisti 

Ārstniecības un 

pacientu aprūpes 

personāls un 

funkcionālo 

speciālistu asistenti 

Ārstniecības un 

aprūpes procesa 

atbalsta personāls 

Pārējie t.sk. 

saimnieciskais 

personāls 

Kopā 

Pieņemti 7 10 38 32 87 

Atlaisti 6 8 37 28 79 

Lai veicinātu atbilstošu darbinieku piesaisti un noturēšanu pastāvīgi tiek paaugstināts atalgojums, tiek uzlaboti 

darba apstākli un  īstenoti  sociālas aizsardzības pasākumi. Centrs prioritāri  palielina  atalgojumu ārstniecības 

personām un citiem ārstniecības procesā tieši iesaistītajiem darbiniekiem, kuri strādā nodaļās ar pacientiem, bet nav 

ārstniecības personas. Pateicoties darba samaksas pieaugumam, darbinieku skaits pēdējā laikā  ir stabilizējies, ir bijis 

iespējams aizpildīt vakantos medicīnas māsu amatus stacionāra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības un 

uzņemšanas nodaļās.  
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Atalgojums 

Ārstniecības personu vidējie ienākumi uz vienu štata vienību likmi mēnesī  un vidējie ienākumi mēnesī uz vienu 

darbinieku  doti zemāk tabulā. 

Ārstniecības personu vidējie ienākumi 

6. tabula 

 

Vidējie ienākumi mēnesī  

uz vienu štata vienību 

(EUR) 

Vidējie ienākumi mēnesī  

uz vienu darbinieku 

(EUR) 

Ārsti 2165 1920 

Ārstniecības un pacientu aprūpes 

personāls 
1212 1226 

Ārstniecības un pacientu aprūpes 

atbalsta personāls 
780 780 

Personāla kvalifikācijas paaugstināšana 

2020. gada 9 mēnešos  nodarbinātie paaugstināja kvalifikāciju gan RPNC organizētajos kursos un semināros, 

gan guva zināšanas cita veida apmācībās, apmeklējot seminārus un kvalifikācijas celšanas kursus gan klātienē, gan 

ārkārtējās situācijas laikā – attālināti e-vidē. Medicīnas darbinieki paaugstināja kvalifikāciju Latvijas Ārstu biedrības, 

Latvijas Māsu asociācijas, Garīgās veselības aprūpes māsu apvienības, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas 

Psihiatru asociācijas, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas izglītības daļas, Paula Stradiņa klīniskās 

universitātes slimnīcas organizētajās profesionālo zināšanu un prasmju pilnveides programmās.  

Tā kā RPNC ir Rīgas Stradiņa Universitātes un Latvijas Universitātes līdzdiploma izglītības mācību bāze, 

vienlaikus ar tiešu apmācības procesu darbinieku kvalifikācija tika pilnveidota arī klīnisko konferenču laikā. 

Turpinājās RPNC medicīnas māsas palīgu apmācība Latvijas Valsts Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžā. 

Apmācības tika organizētas RPNC materiāli tehniskajā bāzē, māsas palīga kvalifikāciju ieguva 49 darbinieki. 

Pieredzes apmaiņas programmas un prakses organizēšana 

            Studentu mācību prakses un pētniecisko darbu izstrādes vadība RPNC tika organizēta janvāra un februāra 

mēnešos atbilstoši pieredzes apmaiņas programmas mērķiem un uzdevumiem. Sakarā ar izsludināto ārkārtējo 

situāciju marta mēnesī tika pārtraukta studējošo klātienes prakse un pētniecisko darbu izstrāde. 
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6. IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

Klīniskās izglītības bāzes nodrošināšana veselības speciālistu sagatavošanā 

Pamatojoties uz ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) noslēgto Sadarbības līgumu, RPNC apmāca 

rezidentus studiju programmas „Rezidentūra medicīnā” specialitāšu programmās Psihiatrs, Narkologs un 

Tiesu psihiatrijas eksperts. 

2020. gadā nodrošināta apmācība 24 RPNC rezidentiem. Bez tam, Centrs nodrošina teorētiskā un 

praktiskā apmācību citu ārstniecības iestāžu rezidentiem rotācijas mācību ciklos “psihiatrija” un “narkoloģija”. 

2020. gadā rotācijas disciplīnās psihiatrija un narkoloģija tika apmācīti rezidenti no 12 ārstniecības iestādēm, 

tajā skaitā no VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”, VSIA „Slimnīca “Ģintermuiža”” SIA “Saldus 

medicīnas centrs”, VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” , Paula Stradiņa klīniskās universitātes 

slimnīcas, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas,  SIA 

„Daugavpils reģionālā slimnīca”,  RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas, Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību “RSU Ambulance”, Rīgas 1.slimnīcas un citām. 

RPNC bāzētās RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedrā veiktās publikācijas un pētījumi 

 2020. gada 9 mēnešos veikti seši studentu pētnieciskie darbi un publikācijas: 

 Kognitīvo funkciju īpatnības pacientiem ar alkohola atkarību VSIA RPNC Narkoloģijas stacionārā; 

 Kognitīvo funkciju izvērtēšana pacientiem ar depresiju, to iespaids uz dzīves kvalitāti; 

 Long-term effects of chronic (−)-trans-Δ⁹-tetrahydrocannabinol (THC) use on the working memory of 

adolescents and adults; 

 Parasuicīdu biežuma un riska faktoru izvērtējums depresijas un šizofrēnijas pacientu vidū, kas stacionēti VSIA 

RPNC ambulatorajā centrā ar stacionāru "Pārdaugava" 12. nodaļā; 

 Halucināciju un murgu īpatnības pacientiem ar vaskulāro un Alcheimera demenci VSIA RPNC stacionārā; 

 Paranoīdās šizofrēnijas saasinājumu riska faktori pacientiem, kas stacionēti RPNC, 

kā arī četri rezidentu darbi ar publikācijām: 

 Ambulatorās psihiatriskās palīdzības novērtēšanas instrumenta adaptācija un testēšana RPNC a/c "Veldre" 

ar stacionāru"; 

 Alkohola atkarības izplatība depresijas pacientiem RPNC subakūtā nodaļā; 

 Depresijas un trauksmes simptomu asociācija ar hronisko sāpju sindromu vispārējas un speciālas mācību 

programmas personālam; 

 Ar depresijas paasinājumu saistītie faktori un medikamentozā līdzestība pacientiem ar rekurentiem 

depresīviem traucējumiem VSIA "RPNC" subakūtā nodaļā. 

 RPNC šobrīd noris četri klīniskie zāļu pētījumi: 

 “Randomizēts, dubultmaskēts, paralēlu grupu, placebo kontrolēts fiksētu/pielāgojamu Lu AF11167 devu 

iejaukšanās pētījums pastāvīgu izteiktu negatīvu simptomu ārstēšanai pacientiem ar šizofrēniju”; 

 “Iejaukšanās, atklāts, pielāgojamu Lu AF11167 devu, ilgtermiņa drošuma pagarinājuma pētījums pacientiem 

ar šizofrēniju”; 

 “Randomizēts, dubultakls, paralēlu grupu, placebo kontrolēts, fiksētu devu, daudzcentru pētījums, lai izvērtētu 

SEP 363856 efektivitāti un drošumu pacientiem ar šizofrēniju akūtas psihozes stāvoklī”; 

 “Atklāts pagarinājuma pētījums SEP 363856 drošuma un panesamības novērtēšanai pieaugušiem 

šizofrēnijas pacientiem”. 
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7. KLIENTU APKALPOŠANA 

PSIHIATRISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTS 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa, 2020. gada 6 mēneši un 9 mēneši  

7. tabula 

 2020. gada 6 mēn. 2020. gada 9 mēn. 

Kopējais pacientu skaits, kuriem RPNC Neatliekamās medicīniskās palīdzības un 

pacientu uzņemšanas nodaļā sniegti veselības aprūpes pakalpojumi 
3476 5303 

No tiem:   

                            Pacienti, kuriem sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība un novirzīti turpmākai 

ambulatorai ārstēšanai 
402 580 

Pacienti, kuriem nodrošināts observācijas pakalpojums, t.sk. 394 599 

- pacienti, kuri pēc observācijas novirzīti turpmākai ambulatorai 
ārstēšanai 

159 232 

-    pacienti , kuri pēc observācijas stacionēti 235 367 

                             Pacientu skaits, kuri stacionēti (bez observācijas, bez plānveida uzņemšanas)  2680 4124 

Psihiatriskās palīdzības dienests. Stacionārā palīdzība  

8. tabula 

Nr.p.k. Stacionārās aprūpes rādītāji 2019. gads 2020. g. 6 mēn. 2020. gada 9 mēn. 

1. 
Hospitalizāciju skaits  5734 2499 3820 

uz 10 000 iedz. ** 90.6   

2. 

Izrakstīto (iesk. mirušos) skaits 5739 2477 3776 

 uz 10 000 iedz. ** 90.7   

t.s. mirušo skaits 31 13 16 

3. Gultas slodze % 91,53 84,80 83,98 

4. Gultas slodze dienās 334,08 154,33 230,11 

5. Vidējais gultdienu skaits uz 1 pacientu 

28,93 31,03 30,35 

25,84 

(bez TPEPĀC*) 

27,76 

(bez TPEPAC*) 

27,16 

(bez TPEPAC*) 

6. Gultas aprite 11,55 4,97 7,58 

7. Gultas dīkstāve dienās 2,68 5,57 5,79 

8. Letalitāte % 0,54 0,52 0,42 

9. Gultdienu skaits 166 038 76 857 114 594 

10. Gultu skaits gada beigās 

497 498 498 

437 

(bez TPEPĀC*) 

438 

(bez TPEPĀC*) 

438 

(bez TPEPĀC*) 

* TPEPĀC – Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs ar apsardzi, kur pacienti saņem psihiatrisko palīdzību 

kā medicīniska rakstura piespiedu līdzekli uz tiesas nolēmuma pamata un tiek  veiktas stacionāras tiesu psihiatriskās ekspertīzes 

Psihiatriskās palīdzības dienests. Ambulatorā palīdzība 

9. tabula 

Nr.p.k Ambulatorās aprūpes rādītāji 2019. gads 2020.gada 6 mēn. 2020. gada 9 mēn. 

1.  

Ambulatoro apmeklējumu skaits (kopā ar psihologu un 

funkcionālo speciālistu apmeklējumiem) 
60 494 33 161 49 700 

uz 10 000 iedz. 956,3   

uz 1 iedz.* 0,096   

2.  

Dienas stacionārs Veldres ielā 1a, Rīgā    

gultu skaits 25 25 25 

pacientu skaits 280 84 138 

3.  

Dienas stacionārs Ļermontova ielā 1, Rīgā    

gultu skaits 20 20 20 

pacientu skaits 301 104 169 
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Psihiatriskās palīdzības dienests. Ambulatoro apmeklējumu  

skaits ambulatorajās struktūrvienībās 

10. tabula 

Nr. 

p.k 
Ambulatorā struktūrvienība 

2019. 

gads 

2020. gada 

6 mēn. 

2020. gada 

9 mēn. 

1.  Ambulatori konsultatīvā nodaļa Aptiekas ielā 1  k-8 17 604 7081 11 350 

2.  Ambulatorais centrs “Veldre” 18 872 9504 14 933 

3.  Ambulatorais centrs “Pārdaugava” 20 135 8941 14 366 

Kopā 56 611 25 526 40 649 

Ambulatori konsultatīvās nodaļas pacientu apmeklējumu skaitam tiek pieskaitīti arī pacienta uzņemšanas stacionārā 

atteikumi un ambulatorie taloni par observācijas gultām. 

RPNC ambulatorajās nodaļās 2020. gada pirmajos 9 mēnešos reģistrēti 2324 pirmreizējie pacienti, t.i., pacienti, 

kuri pie psihiatra vērsušies pirmo reizi mūžā, vai pēc pilngadības sasniegšanas turpinājuši ārstniecību, kas uzsākta 

bērnu ārstniecības iestādē. Pirmoreiz reģistrēto ambulatoro pacientu skaitam ir tendence pieaugt, kas varētu liecināt 

par aizspriedumu pret psihiatriju mazināšanos. 

Atzīmējams pieaugums atsevišķās diagnozēs (F2-pirmreizējās psihozes; F4-adaptācijas traucējumi, dažādi 

trauksmes stāvokļi, somatoformi traucējumi; F4-garastāvokļa traucējumi; F06-organiski traucējumi), kas liecina par 

ārkārtējās situācijas ietekmi uz pirmreizēju traucējumu tendencēm. 

RPNC veikto tiesu psihiatrisko, psiholoģisko un komplekso ekspertīžu skaits 

11. tabula 

 2019. 2020. I pusgads 2020. gada 9 

mēneši 

Kopskaits 943 396 628 

          No kopskaita:    

ambulatorās 817 357 558 

stacionārās 126 39 70 

           No kopskaita:    

psihiatriskās 502 227 347 

kompleksās 328 124 205 

psiholoģiskās 113 45 76 

RPNC sniegto rehabilitācijas manipulāciju skaits 2020. gada 9 mēnešos 

12. tabula 

 2019 2020. 9 mēneši 

Sniegto rehabilitācijas manipulāciju skaits stacionāra pacientiem  38 260 59 300  

Sniegto rehabilitācijas manipulāciju skaits ambulatoriem pacientiem  5516 3 402 

Rehabilitācijas manipulāciju skaits kopā  43 776 62 702 

Rehabilitācijas darba izpilde 9 mēnešos ir 79% (pēc stacionārā līguma plānotās izpildes 9 mēnešos). Sociālo 

darbinieku darba vietas izvietotas tuvāk pacientiem un apmeklētājiem, līdz ar to ir nodrošināta pieejamība sociālo 

darbinieku pakalpojumiem gan stacionāriem, gan ambulatoriem pacientiem. 
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NARKOLOĢISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTS 

Narkoloģiskās palīdzības dienests. Stacionārā palīdzība 

13. tabula 

Nr. 
Stacionārās aprūpes rādītāji 

2019. 

9 mēneši 

2020.  

9 mēneši 

1.  
Hospitalizāciju skaits  1215 820 

uz 10 000 iedz. - - 

2.  

Izrakstīto (iesk. mirušos) skaits 1210 857 

 uz 10 000 iedz. - - 

t.s. mirušo skaits 2 1 

3.  Gultas slodze % 76,51 60,94 

4.  Gultas slodze dienās 208,88 166,97 

5.  Vidējais gultdienu skaits uz 1 slimnieku 6,90 7,40 

6.  Gultas aprite 30,25 22,55 

7.  Gultas dīkstāve dienās 2,12 4,75 

8.  Letalitāte % 0,17 0,12 

9.  Gultdienu skaits 8355 6345 

10.  Gultu skaits 40 38 

Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārā ārstētie pacienti  

14. tabula  

Nr. 
Ārstēto pacientu kontingenti 

2019. 

9 mēneši 

2020.  

9 mēneši 

1. 

Ārstētie stacionārā ar alkohola lietošanas izraisītām 

saslimšanām 

1039 

85,9 % no visiem ārstētiem 

715 

83,4 % no visiem ārstētiem 

tajā skaitā: 

ar alkohola psihozēm un psihotiskiem traucējumiem 

 

477 

 

411 

2. 
Ārstētie stacionārā ar psihoaktīvo vielu lietošanas 

izraisītām saslimšanām 

166 

13,7% no visiem ārstētiem 

141 

16,5% no visiem ārstētiem 

3. 

Stacionārā ārstētie nepilngadīgie (0-17) 17 17 

tajā skaitā:   

ar alkohola lietošanas izraisītām 
saslimšanām 

6 3 

ar psihoaktīvo vielu lietošanas izraisītām 
saslimšanām 

11 14 

4. Stacionārā ārstētie ar citām diagnozēm 5 1 

Pacientu ārstēšana motivācijas un Minesotas programmas nodaļā 

15. tabula 

 

2019. 

9 mēneši 

2020.  

9 mēneši 

Ārstēto pacientu skaits 

(viens pacients var būt ārstējies vairākās programmās) 
82 51 

Alkohola motivācija  1 - 

Narkomānu motivācija  1 - 

Minesotas programma (28 dienas)  79 51 

Narkomānu rehabilitācija stacionārā  - - 

Pusaudžu motivācija stacionārā  1 - 
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Narkoloģiskās palīdzības dienests. Ambulatorā palīdzība 

16. tabula 

Nr.  Ambulatorās aprūpes rādītāji 
2019. 

9 mēneši 

2020.  

9 mēneši 

1. Ambulatoro apmeklējumu kopskaits 17 876 16 507 

2. 
Pacientu skaits ilgtermiņa farmakoterapijas (IFT) 

metadona programmā  
- - 

3. 
Pacientu skaits ilgtermiņa farmakoterapijas buprenorfīna 

programmā  
- - 

4. 
ĀKK (ārstu konsultatīvās komisijas), IFT metadona 

programma  
2865 2421 

5. 
ĀKK (ārstu konsultatīvās komisijas), IFT buprenorfīna 

programma 
126 75 

ANPREN statistikas rādītāji 

17. tabula 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids 2019. gads 
2019. gada 9 

mēneši 

2020. gada 9 

mēneši 

1. Medicīniskās pārbaudes kopā: 8892 5925 3500 

2. Laboratorijā  veiktais darba apjoms: 

 
pārbaudīto  personu skaits kopā; 19632 14711 10680 

veikto analīžu skaits kopā. 22034 16478 11932 

2.1. 
Alkohola koncentrācijas noteikšana bioloģiskā vidē ar laboratoriskiem  

izmeklējumiem: 

2.1.1. personu skaits; 777 581 361 

2.1.2. analīžu skaits. 826 609 397 

2.2. Izmeklēšana ar enzimātisko imūnmetodi : 

2.2.1. personu skaits; 11790 8766 6844 

2.2.2. analīžu skaits. 11828 8795 6879 

2.3. Ķīmiski toksikoloģiskās analīzes : 

2.3.1. personu skaits; 3834 2869 1917 

2.3.2. analīžu skaits. 5650 4199 2646 

2.4. Izmeklēšana ar mikromatricu tehnoloģiju : 

2.4.1. personu skaits; 2685 2089 1238 

2.4.2. analīžu skaits. 3184 2469 1690 

2.5. Agrīna alkoholisma diagnostika (CDT - Ogļhidrātu deficīta transferīna noteikšana) : 

2.5.1. personu skaits; 546 406 320 

2.5.2. analīžu skaits. 546 406 320 

3. 
Apmācību seminārs medicīniskās pārbaudes  

veikšanai : 
10 7 2 

4. Pieprasītie ekspertu atzinumi: 643 487 472 

5. Ekspertu sagatavotie atzinumi kopā:* 653 496 445 

5.1. par narkoloģiskām ekspertīzēm; 490 367 337 

5.2. par ķīmiski toksikoloģiskām ekspertīzēm; 153 120 103 

5.3. par kompleksajām ekspertīzēm. 10 9 5 

* Informējam, ka par eksperta sagatavotiem atzinumiem apmaksa līdz šim brīdim netiek saņemta neraugoties uz to, ka RPNC 

vairākkārtīgi ir sniedzis VM informāciju un aprēķinus, lai virzītu apstiprināšanai Ministru kabineta noteikumu projektu „Valsts 

kapitālsabiedrības, kurā tiesu eksperta pienākumus pilda valsts tiesu eksperts, kompetencē esošo tiesu ekspertīžu maksas  

pakalpojumu cenrādis”. 
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ILGSTOŠA SOCIĀLĀ APRŪPE UN REHABILITĀCIJA 

Ilgstoša sociālā aprūpe un rehabilitācija 

18. tabula 

Rādītāji 2019. gads 2020. gada I pusgads 2020. gada 9 mēneši 

Klientu vietu skaits 74 74 74 

Klientu dienu skaits 26 769 13 402 20 190 

Klientu skaits periodā 78 75 75 

Vidējais sociālās 

aprūpes ilgums dienās 
343 178 269 

 Par ilgstošas sociālās aprūpes centra “Vecpiebalga” (turpmāk – ISAC “Vecpiebalga”) darbību RPNC ir noslēdzis 

līgumu ar Labklājības ministriju. ISAC “Vecpiebalga” darbība tiek finansēta no Labklājības ministrijas budžeta un SAC 

klientu normatīvajos aktos paredzētā līdzmaksājuma no klienta pensijas. Pēc noslēgtā līguma 2020. gadā ir plānotas 

27 084 klientu dienas ar kopējo līguma summu 677 912 euro gadā par pakalpojumu 25 euro vienam klientam vienā 

dienā.  

8. VEIKTĀS DARBĪBAS EFEKTIVITĀTES UZLABOŠANĀ 

Atbilstoši Stratēģijā noteiktajam turpinās darbs pie VAP kvalitāti, pieejamību un efektivitāti sekmējošiem 

procesiem. Turpinās procesu uzlabošana, manuālu darbību automatizēšana un papīra dokumentu elektronizēšana, 

izmantojot informācijas tehnoloģijas. Galvenās darbības, kas iekļautas šajā Stratēģijā: 

o ieviesta personāla modeļa un darba laika plānošanas sistēma, kā arī pilnveidota iekšējā dokumentu aprites 

plūsma; 

o tiek ieviesta stacionāra nodaļu zāļu aprites uzskaites sistēma; 

o ieviesta HOP iepirkumu pieprasījumu pieteikumu elektroniskā sistēma; 

o tiek īstenoti procesi saistībā ar pacientu datu bāzes sistēmas nomaiņu;  

o tiek veikti pasākumi saistībā ar medicīniskās dokumentācijas sakārtošanu – uzsākta Medicīnisko 

dokumentu arhīvā pastāvīgi glabājamo dokumentu un ilgstoši glabājamo dokumentu esības un fiziskā 

stāvokļa pārbaude, un ilgstoši glabājamo dokumentu, kuru glabāšanas termiņš beidzies, iznīcināšanas 

process, sadarbībā ar Latvijas nacionālā arhīva speciālistiem. Līdz jūnija beigām pārbaudītas un aprakstītas 

44 347 lietas. Latvijas Nacionālais arhīvs saskaņojis medicīniskās dokumentācijas iznīcināšanas aktu par 

46 411 arhīva lietām, kas zaudējušas vēsturisko un praktisko nozīmi; 

o tiek īstenoti pasākumi, lai uzlabotu noslēgto līgumu izpildes kontroles procesu (VISMA HORIZON Excel 

spraudnis); 

o finanšu vadības analīzes rīka ieviešana. 
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9. IETEIKUMI TURPMĀKĀS DARBĪBAS UZLABOŠANAI UN RISKU MAZINĀŠANAI 

 

19. tabula 

Ieteikumi turpmākās darbības uzlabošanai un risku mazināšanai 

Nr. Pasākums Apraksts 

1. Informēt VM un NVD 
RPNC par 2020. gada 9 mēnešiem  bija izveidojusies stacionāra līguma izpilde 97 % no līguma apjoma. Līguma neizpildes 

pamatojums ir COVID -19 infekcijas izplatība, kas ir ierobežojusi stacionāra pacientu uzņemšanu un ārstēšanu. RPNC vairāk 

kārt  vērsās pie NVD un VM ar pamatotu lūgumu par stacionārā aprūpes pakalpojumu kompensāciju par neapgūtā finansējuma  

daļu, lai RPNC varētu nodrošināt Veselības ministrijā apstiprinātā budžeta izpildi. RPNC, kā specializētas ārstniecības 

iestādes, pacienti ir uzskatāmi kā augsta epidemioloģiskā riska grupa, kas sava psihiskā veselības stāvokļa dēļ ne vienmēr ir 

spējīgi izprast un apzināties epidemioloģiskos riskus, kā arī ievērot tos. Psihiatriskiem un narkoloģiskiem pacientiem raksturīgie 

psihiskie un uzvedības traucējumi nosaka situatīvās domāšanas prevalēšanu, kā rezultātā tiek saasināti uztverts valdības 

aicinājums palikt mājās un izvairīties no ārstniecības iestādes apmeklējuma, kā rezultātā pacienti atteicās no stacionēšanas. 

Pacienti primāri izvēlējās attālinātu ambulatoru palīdzību, kas arī tika nodrošināta intensīvākā režīmā. Šobrīd ir panākta 

vienošanās par 8 mēnešu stacionārā līguma neapgūtās daļas kompensāciju.  

2. Informēt VM un NVD 
2020. gada 9 mēnešos  ir samazinājušies RPNC maksas ieņēmumi no Alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu 

reibuma ekspertīžu nodaļas (turpmāk – ANPREN) sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Ieņēmumu samazinājums skaidrojams 

ar ārkārtas situāciju un Covid-19 izplatību un Administratīvās atbildības likuma stāšanos spēkā no 2020. gada 1.jūlija, strauji 

samazinājās medicīnisko pārbaužu skaits un veikto izmeklējumu skaits. ANPREN laboratorija veic arī NVD apmaksātos 

izmeklējumus, kas tiek saņemti no visām ārstniecības iestādēm Latvijā un valstī pilda references laboratorijas funkcijas. Līdz 

šim brīdim nav izdevies arī apstiprināt MK virzīto maksas pakalpojuma cenrādi par tiesu ekspertīžu veikšanu.  Lai RPNC spētu 

nodrošināt ANPREN laboratorijas sekmīgu darbību, laboratorijai būtu jāpiešķir valsts finansējuma atbalsts. Pēc tikšanās ar VM 

pārstāvjiem tiek solīts valsts atbalsts par ANPREN veiktajām tiesu ekspertīzēm. No 2020. gada 1. oktobra ir apstiprināts 

aktualizētais manipulāciju saraksts, kurā ir iekļautas arī ANPREN pārrēķinātās manipulācijas.  

3. Gatavība Covid-19 Ievērojot infrastruktūru Tvaika ielā 2, ņemot vērā tās ārstnieciski funkcionālo slodzi, nepietiekamu telpu pieejamību ārstniecisko 

funkciju īstenošanai, vienlaikus ņemot vērā epidemioloģisko situāciju pasaulē un, lai mazinātu Covid-19 riskus, RPNC ir 

pieprasījis papildus finansējumu moduļu māju izveidei, lai nepieciešamības gadījumā varētu nodrošināt pacientu ārstēšanu ar 

Covid-19 infekciju. 
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4.  Uzlabot stacionāra sniegto pakalpojumu kvalitāti Tvaika ielā 2, reorganizācijas rezultātā izveidojot dažāda  profila nodaļas, 

t.sk. gerontoloģijas, atvērta tipa psihiatrisko nodaļu Aptiekas iela 1 k- 9 (ēka lit. Nr. 004). 

5.  Izstrādāt personālvadības stratēģiju ar mērķi sekmēt RPNC darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu un uzdevumu 

izpildi, un paredzēts izmantošanai kā augsta līmeņa plānošanas dokuments cilvēkresursu vadības jomā. 

 


