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1. SVARĪGĀKIE NOTIKUMI UN FAKTI PĀRSKATA PERIODĀ 

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA PAR II CET. SLĪPRAKSTĀ 

- Ar  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk – VSIA) “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

(turpmāk – RPNC; Centrs) kapitāldaļu turētāja – Veselības ministrijas (turpmāk – VM), dalībnieku 

sapulces lēmumu veiktas izmaiņas RPNC valdes sastāvā: ar 14.02.2021. pārtrauktas pilnvarojuma 

attiecības ar valdes locekli Irinu Starkovu un ar 15.02.2021. uz piecu gadu termiņu par RPNC valdes 

locekli iecelts Ģirts Ansons. 

- Uzsākta Centra darbinieku vakcinācija pret Covid-19. Pfizer/BioNTech vakcīnu saņēmuši 102 Centra 

darbinieki. AstraZeneca (Vaxzevria) vakcīnas 1. devu saņēmuši 180 centra darbinieki un 62 pacienti ar 

smagām psihiskām saslimšanām, kuri ilgstoši ārstējas stacionārā.  

- Veikta Centra rentgena iekārtu un tīklu konfigurēšana ar medicīnas diagnostikas informācijas sistēmu 

Datamed, kas nodrošina rentgenoloģisko izmeklējumu arhivēšanu Datamed sistēmā un piekļuvi ārstiem 

pacientu izmeklējumiem, kā arī pacientu piekļuvi saviem izmeklējumu datiem.  

- Lai nodrošinātu drošu un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu radioloģijas kabineta 

darbību, izstrādāta un Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrā saskaņota Centra Radioloģijas 

drošības kvalitātes nodrošinājuma programma, kas nosaka radioloģijas kabineta darbinieku drošu darba 

vidi un drošu radioloģisko izmeklējumu veikšanu Centra pacientiem. 

- Aktualizēts RPNC iekšējais normatīvais akts “Ētikas kodekss”. Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt Centrā 

nodarbināto ētikas pamatprincipus un uzvedības standartus, kuru ievērošanai jāsekmē Centra darba 

kultūra un jāvairo sabiedrības uzticība Centram un veselības aprūpes nozarei kopumā. 

- Lai RPNC nodrošinātu darbinieku apmācību par interešu konflikta un korupcijas novēršanu, atbilstoši 

Ministru kabineta (turpmāk – MK)  2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās 

kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas 

institūcijā” 12. punktam un 12. 2. apakšpunktam, nodrošināta darbinieku dalība “Korupcijas novēršanas 

un apkarošanas biroja” organizētā  attālinātā izglītojošā pasākumā “Korupcijas novēršana (ārstniecības 

personām un administrācijai)”. 

- Patstāvīgā pacientu apmierinātības monitoringa ietvaros tika veikta aptauja par pacientu apmierinātību 

ar RPNC veselības aprūpes pakalpojumu (turpmāk – VAP) 2020. gadā. 

- Pamatojoties uz VM informatīvo ziņojumu “Par nepieciešamajiem pasākumiem 2021. gadam un turpmāk 

ik gadu, lai samazinātu ilglaicīgu negatīvo ietekmi uz sabiedrības psihisko veselību, ko rada COVID-19 

pandēmija”, īstenots iepirkums par moduļu mājas (modulārā sistēma) izbūvi 324 m2 apjomā Tvaika ielā 

2, Rīgā. 

- Pamatojoties uz MK 2018. gada 4. janvāra noteikumiem 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”, līgums ar Centrālo finanšu un līgumu 

aģentūru (turpmāk – CFLA) par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2./18/I/30 

“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs” ēkā Tvaika ielā 2, Rīgā” (turpmāk – Projekts) tika noslēgts jau 27.09.2019. Šobrīd ir iesniegti 

CFLA grozījumi pie Projekta (pamats: 22.09.2020. MK protokols Nr. 55 31.§), Projekta ietvaros plānojot 

īstenot vēl 2 (divas) aktivitātes: 
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1) energoefektivitātes pasākumi Tvaika ielā 2 k-6, Rīgā, Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
finansējums (turpmāk – ERAF) 200 000 EUR apmērā. Atklāta konkursa “Ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Tvaika ielā 2 k-6, Rīgā” (iepirkuma 
identifikācijas Nr. RPNC/2021/31) rezultātā ir izvēlēts piegādātājs PS “CES Group” 
(42103102140), piedāvātā līguma summa 344 480,10 EUR bez PVN, tai skaitā Pasūtītāja 
finanšu rezerve 10%. 

2) energoefektivitātes pasākumi Tvaika ielā 2 k-2, Rīgā, ERAF finansējums 200 000 EUR apmērā. 

Šobrīd netiek saskatīti riski, ka līgums par minētās būvniecības ieceres realizāciju nevarētu tikt 

noslēgts līdz 31.07.2021. Ir izstrādāta un saskaņota Rīgas pilsētas būvvaldē būvniecības iecere 

(apliecinājuma karte) un izsludināts atklāts konkurss par minētās būvniecības ieceres 

īstenošanu. Atklāta konkursa “Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana 

Tvaika ielā 2 k-2, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2021/22) rezultātā ir izvēlēts 

piegādātājs SIA “LC būve” (40003038782), piedāvātā līguma summa 224 803,18 EUR bez PVN, 

tai skaitā Pasūtītāja finanšu rezerve 10%. 

- ERAF 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, 

jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot 

veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas otrās apakškārtas ietvaros – 

iesniegts 22.03.2021. projekts CFLA. Sadarbībā ar CFLA veikti grozījumi Projektā, Projekta grozījumi 

CFLA iesniegto 06.07.2021. Projekta ietvaros izsludināts atklāts konkurss “Multifunkcionālā ambulatorā 

centra projektēšana un autoruzraudzība” (iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2021/25) un 18.05.2021. 

saņemti 7 pretendentu piedāvājumi. 28.06.2021. Iepirkuma komisija ir pieņēmusi starplēmumu un 

nosūtījusi dokumentusi CFLA atzinuma saņemšanai. 

- Atbilstoši VM pieprasījumam, sagatavota informācija par “Par nekustamo īpašumu portfeļa novērtēšanu”, 

sniedzot ziņas par RPNC pārvaldībā/apsaimniekošanā nodotajiem VM īpašumiem.  Vienā konsolidētā 

dokumentā tika sagatavota informācija par visiem īpašumiem, sniedzot ziņas par ēkas stāvokli, gan 

nepieciešamajiem ieguldījumiem EUR, tai skaitā vai apsaimniekošanā ir īpašumi, kuri nav nepieciešami 

RPNC funkciju īstenošanai. 

- Sadarbībā ar VM precizēts informatīvais ziņojuma projekts “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Rīgas 

pilsētas teritorijā veselības aizsardzības vajadzībām” VSS-862, sniedzot papildu skaidrojumus uz 

Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas iebildumiem, lai varētu minēto informatīvo ziņojumu virzīt 

izskatīšanai MK. Lai nodrošinātu pieejamību kvalitatīviem VAP, realizēts projekts “Lifta projektēšana un 

izbūve Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā”, nodrošinot ēkas atbilstības vides pieejamības prasībām. 06.07.2021. 

MK sēdē izskatīts informatīvais ziņojums “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Rīgas pilsētas teritorijā 

veselības aizsardzības vajadzībām”. 

- Iegādāta jauna Elektrokonvulsīvās terapijas (EKT) iekārta, minētā iekārta nodrošina nemedikamentozu 

ārstēšanu pacientiem ar smagiem psihiskiem traucējumiem (terapeitiski rezistentas depresijas, katatoni 

stāvokļi u.c.)  

- Saskaņā ar MK 19.01.2021. sēdes protokola Nr.7 &4 1.punktu ‘’Par informatīvo ziņojumu ‘’Par 

nepieciešamajiem pasākumiem 2021. gadam un turpmāk, lai samazinātu ilglaicīgu negatīvo ietekmi uz 

sabiedrības psihisko veselību, ko radījusi Covid-19 pandēmija’’, RPNC sadarbībā ar Biedrību ‘’Skalbes’’, 

valsts budžeta programmas 33.16.00 ‘’Veselības aprūpes finansējuma administrēšana’’ ietvaros, 

nodrošina tiešsaistes psiholoģisko atbalstu un konsultācijas, lai veicinātu iedzīvotāju psiholoģisko 

labsajūtu un dzīves kvalitāti. 30.06.2021. ir noslēgusies Pasākuma īstenošana.  
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- Izstrādāts un VM apstiprināts iepirkumu plāns kārtējam gadam, kā arī kapitālsabiedrības nemateriālo 

ieguldījumu, pamatlīdzekļu iegādes un izveidošanas/atjaunošanas plāns kārtējam gadam un 

turpmākajiem diviem gadiem (tūkst. EUR). 

- Sakarā ar būvdarbu pabeigšanu Centra ēkā Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā atsākta stacionārā ārstniecība ēkas 

2. un 3. stāva telpās ar 2021. gada 17. maiju, kā arī, izvērtējot Centra darbības plānoto mērķu 

sasniegšanas iespējas, ar 2021. gada 17. maiju izbeigta stacionāra 2. nodaļas darbība, reorganizējot 

stacionārā pacientu plūsmu. 

- Lai RPNC saslimstības ar Covid-19 nenoturīgas lejupslīdes apstākļos un turpmākajā laikā uzturētu valstī 

un Centrā noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, ievērojot, ka valstī izsludinātā ārkārtējā 

situācija ir atcelta, izbeigta Operatīvās vadības grupas darbība, kas bija pamatota ar valstī noteikto 

ārkārtējo situāciju, un apstiprināta pastāvīga Epidemioloģiskās drošības uzraudzības komisija. 

- RPNC Ilgstošas sociālās aprūpes centra „Vecpiebalga” (turpmāk tekstā – ISAC) klientiem, kas ir vēlētāji, 

nodrošināta iespēja balsot pašvaldību vēlēšanās 2021. gada 5. jūnijā, ievērojot nepieciešamos 

epidemioloģiskās drošības pasākumus ISAC telpās. 

- Apstiprināta aktualizēta Centra organizatoriskā struktūra sakarā ar Saimnieciski tehniskās vadības un 

grāmatvedības uzskaites departamenta reorganizāciju, nodalot tai tieši padoto struktūrvienību 

“Informācijas tehnoloģiju un sakaru daļa” un izveidojot valdei tieši padotu patstāvīgu atbalsta 

struktūrvienību “Informācijas tehnoloģiju un sakaru daļa”, kura pārņem un saglabā visas nodalītās 

struktūrvienības darbiniekus, funkcijas un uzdevumus. 

- Pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzsākts domnīcu cikls “Pacientu ceļš un sadarbības attīstība 

RPNC”, sarunās piedaloties RPNC vadībai un ārstniecības personām, pacientu un tuvinieku, RSU un 

VM pārstāvjiem, sadarbībā ar RPNC Attīstības fondu. 

- Lai nodrošinātu klātbūtni svarīgu veselības aprūpes, darba drošības, darba tiesisko attiecību un citu 

jautājumu sagatavošanā, virzīšanā un apspriešanā likumdošanas un likumizpildes procesu diskusijās, 

RPNC maija nogalē iestājās Latvijas Darba devēju konfederācijā. 

- RPNC uzstādīti 6 elektroniskie kioski, kas sniedz iespēju darbiniekiem piekļūt Centra pašapkalpošanās 

informācijas sistēmai. 

- Pie ieejas RPNC teritorijā no Aptiekas ielas puses uzstādīts elektroniskais informācijas stends, 

informācijas pieejamības uzlabošanai. 

- Uzsākts darbs pie esošās tīmekļvietnes www.rpnc.lv funkcionalitātes un lietojamības uzlabošanas ar 

mērķi radīt uz pacientu vērstu risinājumu, kā arī ņemto vērā MK noteikumu nr. 445 “Kartība, kādā iestādes 

ievieto informāciju internetā” prasībām. 

- Komunikācijas efektivitātes pilnveidošanai pieņemts valdes lēmums par ārpakalpojuma piesaisti RPNC 

Komunikācijas stratēģijas izstrādāšanai. 

RPNC speciālistu dalība valsts komisijās:  

- Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijā; 

- Tiesu ekspertu padomē, 

- VM galvenais speciālists narkoloģijā un VM galvenais speciālists psihiatrijā piedalās VM organizētajās 

sanāksmēs un sniedz konsultācijas un priekšlikumus par nozarē aktuāliem jautājumiem. 

 

 

http://www.rpnc.lv/
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RPNC speciālistu dalība valsts darba grupās: 

- Dalība Saeimas Juridiskās komisijas sēdēs likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā 

stāšanās un piemērošanas kārtību"" un  "Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru 

likumīgās aprites likumā" izskatīšanā; 

- Dalība Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijas darba grupas sēdēs par 

kriminālatbildību narkotisko un psihotropo vielu lietotājiem; 

- Dalība Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdēs  par 

likumprojekta “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” sagatavošanu; 

- Dalība Saeimas Sociālo un darba lietu  komisijas sēdēs likumprojekta „Grozījumi Tabakas izstrādājumu, 

augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā" izskatīšanā; 

- Dalība Pārresoru koordinācijas centra starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmē par  MK rīkojuma 

projektu  "Par  Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidošanu un darbības uzsākšanas 

nodrošināšanu"; 

- Dalība Tieslietu ministrijas Krimināllikuma darba grupā par narkotiku lietotāju atbildību; 

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

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

- Dalība Slimību profilakses un kontroles centra darba grupā par nepieciešamajiem grozījumiem likumā 

“Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”, ietverot jaunas psihoaktīvas vielas un 

vielu grupas. Darba grupa izveidota pēc VM lūguma sniegt informāciju un priekšlikumus. 
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2. FINANŠU RĀDĪTĀJI 

• Peļņa/zaudējumi: Pēc operatīvās informācijas 2021. gada 6 mēnešos  RPNC ir nostrādājis ar 392 373  euro 

zaudējumiem, kas ir par 255 002 euro vairāk  nekā plānots un salīdzinot ar 2020. gada 6 mēnešiem vairāk  

par 53 284 euro.  RPNC I pusgada zaudējumi  skaidrojami ar epidemioloģisko situāciju  Latvijā un pasaulē  

ar COVID-19 infekcijas izplatību, kas atstājis ietekmi uz peļņas plānoto un faktisko izpildi. RPNC I pusgadā 

Nacionālā veselības dienesta stacionāra līgumu ir izpildījis tikai 87,6% apjomā, kas arī būtiski ietekmējis 

zaudējuma rašanos.  

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

1. attēls  

10 381 913
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Kopējie ieņēmumi Kopējie izdevumi Peļņa/ zaudējumi

 
 

• Kopējie ieņēmumi 2021. gada 6 mēnešos veido 12 665 137  euro, kas ir par 1,1% jeb 138 408 euro vairāk 

nekā plānots un par 22%  jeb 2 283 224 euro vairāk nekā 2020. gada 6 mēnešos.  2021. gada 6 mēnešos 

pieaugums virs plānotā ir saistīts ar Covid -19 piemaksām ārstniecības personām par darbu paaugstināta 

riska un slodzes apstākļos, kā arī budžetā netika plānots līgums ar biedrību ‘Skalbes” par psiholoģiskās 

palīdzības sniegšanu.   

• Kopējie izdevumi 2021. gada 6 mēnešos sastāda 13 057 509 euro, kas ir par  3,1 % jeb 393 409 euro 

vairāk nekā plānots un par 21,8% jeb 2 336 509 euro vairāk nekā 2020. gada 6 mēnešos. Atlīdzībai 2021. 

gada 6 mēnešos  izlietots 10 563 020 euro, kas ir par 2,3% jeb 239 780 euro vairāk, kā plānots. Izdevumi 

par precēm un pakalpojumiem 2021. gada 6 mēnešos  sastāda 1 853 882 euro, kas ir par 1,6% jeb 30 978 

euro mazāk, kā plānots.  Būtiski ir pieaugušas medicīnas preces par 31.9% jeb 22 548 euro vairāk, kā 

plānots, pieauguši ir arī sterilizācijas un dezinfekcijas līdzekļi par 8,9 %.  
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• Bilances posteņi:  

Bilances Aktīvs 

Nemateriālo ieguldījumu postenī 2021. gada I pusgadā ir neizpilde par 17% jeb par 16 809 euro, 

salīdzinot ar plānoto.  Procesā ir iepirkumu dokumentu sagatavošana specifikācijas izstrādei jaunas IS 

iegādei,  iepirkuma izsludināšana plānota jūlijā. 

Apgrozāmo līdzekļu postenis 

Krājumi, salīdzinot ar plānoto apjomu 2021. gada I pusgadu, ir izlietoti par 7% jeb 42 965 euro 

mazāk –, jo samazinājusies Covid-19 saslimšana, taču  iegādāti  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 sastāda 1 386 157 euro jeb par 43% (plānotā pārsniegums 419 

728 euro) vairāk nekā plānots. Lielākie parādnieki uz perioda beigām ir Nacionālais veselības dienests 

(turpmāk – NVD) 1 035 003 euro; Rīgas Stradiņa Universitāte (turpmāk – RSU) 50 692 euro; Valsts 

Policija 32 497 euro. Gala norēķini tiek veikti nākamā ceturksnī. 

Bilances Pasīvs 

Īstermiņa kreditori  

Salīdzinot plānoto apjomu ar pārskata periodu, kreditoru parādu apjoms ir par 12 % jeb par 351 329 euro 

lielāks, kā plānots. To lielāko daļu  veido darba samaksas neizmaksātā daļa  un nodokļu aprēķins par 

jūnija mēnesi, kā arī saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem. Kavēto saistību maksājumu nav. 

• Naudas plūsma: Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās ir 1 924 135 euro.  Salīdzinājumā ar plānoto 

naudas līdzekļu atlikums ir mazāks par 11% jeb 246 699 euro. Kopējā naudas plūsma  ir negatīva 472 740 

euro apmērā.  Kopējais likviditātes rādītājs 2021. gada 6 mēnešos bija 1,20. 

Finanšu rezultatīvie rādītāji  

(Pēc vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.- 2022. gadam plānotā un salīdzinot ar 2020.g. - 2021.g. 

6 mēnešu izpildēm) 

1. tabula 

Rezultatīvais rādītājs 
Mērķa vērtība 

stratēģijas perioda 
sākumā (2021. gadā) 

2021. gada 6 mēn. 
plāns 

2021. gada 6 mēn. 
izpilde 

Peļņa vai zaudējumi, euro 5 000 (137 371) (392 373) 

Pamatdarbības neto naudas plūsma, euro 550 000 254 629 122 501 

Kopējais likviditātes rādītājs 1,15 1,30 1,20 

Kapitāla struktūra (saistības pret pašu kapitālu), % 52 52,43 53,35 

Neto apgrozījums, euro 21 681 174 12 661 600 11 364 152 

Bruto peļņa vai zaudējumi, euro 1 037 350 359 129 156 351 

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

540 200 134 039 (169 923) 

Pašu kapitāls, euro 18 069 038 18 105 738 18 073 950 

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

Bruto peļņas rentabilitātes rādītājs, % 4,70 2,48 1,38 

Neto peļņas rentabilitātes rādītājs, % 0,02 (1,09) (3,45) 

Pašu kapitāla atdeve (ROE), % 0,02 (1,36) (2,15) 

Saistību īpatsvars bilancē, % 34,37 34,40 34,79 

Kopējā naudas plūsma, euro 50 000 (226 040) (472 740) 
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Valdes viedoklis par apstiprinātā budžeta un naturālo rādītāju izpildi 2021. gada I pusgadā: 

Nefinanšu mērķi ( I pusgadā):  

- pieaudzis vidējais ārstēšanās ilgums līdz 25,11 dienām jeb pieaugums 1,11dienas (4,6 %) pret 

gada plānoto stratēģijā; 

• pacienti iestājas stacionārā ar smagākiem psihiskiem traucējumiem, ņemot vērā 

Covid-19 ietekmi, kā dēļ nav vērsušies ambulatori; 

• pacienti tiek stacionēti ar dubultdiagnozēm ( psihiatriskā un narkoloģiskā), kā arī 

pavadošām smagām somatiskām saslimšanām, kuru dēļ pacienti savlaicīgi nav 

vērsušies pie ārsta Covid -19 situācijas dēļ 

• tiek nodrošināta pacientu ar būtiskiem psihiskiem traucējumiem izolācija, kuri atzīti kā 

kontaktpersonas vai atgriezušies no ārvalstīm. 

- samazinājusies gultu noslodze līdz 74,31%, plānots bija 93% jeb samazinājums – 18,69% pret 

gada plānoto stratēģijā: 

• ņemot vērā Covid-19 izplatību, stacionārā tika samazināta pacientu plūsma, lai 

nodrošinātu epidemioloģiski drošu vidi gan pacientiem, gan personālam – ir 

samazināts pacientu skaits palātās, palielinot telpas platību vienai pacienta aprūpes 

vietai; 

• samazinājās plānveida pacientu uzņemšana, jo bieži uz plānotās hospitalizācijas brīdi 

atklājās, ka pacients ir Covid-19 pozitīvs vai ir kontaktpersonas statusā.  

- dienas stacionārā ārstēto pacientu skaits ir 191, kas ir 30.6% no gada plāna stratēģijā; 

• dienas stacionāra pacientu skaits samazinājies, jo epidemioloģiskās situācijas un 

ierobežoto telpu dēļ grupu nodarbības ir krasi samazināts, tāpēc dienas stacionārā 

var ārstēties mazāks pacientu skaits, kaut pieprasījums ir audzis un izveidojusies 

rinda 3-4 nedēļu garumā. 

- stacionārā ārstēto pacientu skaits ir 2 828, kas ir 38.3% no gada plānotā stratēģijā; 

• pacienti ierobežoja sociālos kontaktus un aktivitātes, savu psihisko traucējumu dēļ 

vairās vērsties pēc palīdzības, kā rezultātā pieaug to pacientu skaits, kuri ārstējas ar 

tiesas lēmumu pēc Ārstniecības likuma 68.panta pirmās daļas pret gribu; 

• izveidota Covid-19 inficēto pacientu nodaļa uz akūtās psihiatriskās nodaļas rēķina, lai 

saglabātu epidemioloģiski drošu vidi ; mazinoties saslimstībai, Covid-19 pacientiem 

saglabāts tikai bloks, taču tranzīta nodaļa līdz analīžu saņemšanai saglabāta pilnā 

apjomā, kas samazina stacionāra nodaļu kapacitāti. 

- stacionāra gultudienu skaits ir 71 018, kas no gada plāna veido 39,56%; 

• stacionārā pirms pandēmijas uzsāka 3 stacionāra nodaļu remontu, kas pabeigts  II 

ceturksnī; 

• samazinājies pacientu skaits TPEPĀC, kuriem tiesa noteikusi mazāk ierobežojušus 

MRPL, taču Covid-19 uzliesmojumu dēļ apcietinājuma vietās, tiek atliktas tiesu 

psihiatriskās ekspertīzes, kurās varētu tikt rekomendēts un tiesu noteiktu MRPL – 

ārstēšanu specializētā ārstniecības iestādē ar apsardzi. 

- ambulatoro apmeklējumu skaits ir 46 850, kas no gada plāna veido 55%: 
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• pieaug pirmreizējo pacientu skaits, kā arī pacienti, kuri vēršas pie psihiatra pēc ilgāka 

pārtraukuma; 

• daļa no apmeklējumiem ir kā attālinātās konsultācijas (telefoni, e-pasti u.c. 

elektroniskās saziņu platformas). 

Nefinanšu mērķu rezultatīvo rādītāju mērķu vērtības neizpilde atstāj būtisku ietekmi uz finanšu mērķu rezultatīvo 

rādītāju mērķu vērtības izpildi.  

Finanšu mērķi ( I pusgadā): 

- 2021. gadā 6 mēnešos pēc operatīvās finanšu informācijas ir nostrādāts ar zaudējumiem – 

392 373 EUR apjomā pēc  stratēģijas un budžeta plāna bija plānots – 137 371 EUR jeb 

neizpilde – 255 001 EUR (185,6%); 

- pamatdarbības naudas plūsma 6 mēnešos ir pozitīva – 122 501 EUR pēc  plāna plānots bija 

254 629 EUR jeb neizpilde – 132 128 EUR (52%); 

- kopējais likviditātes rādītājs ir pozitīvs 1,20 gada griezumā ir plānots 1,15; 

- neto peļņas rentabilitātes rādītājs ir negatīvs 3,45%, gada plānā ir pozitīvs 0,02%; 

- kopējā naudas plūsma 6 mēnešos ir negatīva – 472 740 EUR, gada plānā kopējā naudas 

plūsma bija  plānota negatīva – 226 040 EUR.  

Finanšu mērķu rezultatīvo rādītāju mērķu vērtības daļēja neizpilde ir cieši saistīta ar nefinanšu mērķu rezultatīvo 

rādītāju mērķu vērtības neizpildi. Lai RPNC nodrošinātu pozitīvu un sabalansētu budžeta izpildi pēc II ceturkšņa 

izpildēm ar Nacionālo veselības dienestu, RPNC vērsīsies pie Nacionālā veselības dienesta pēc kompensācijas 

pieprasījuma par līguma neizpildēm, ko ietekmēja Covid-19 infekcija. 
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2. tabula 

3. INVESTĪCIJU PROJEKTU IZPILDES PROGRESS 

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

 

2. tabulas turpinājums nākamajā lp. 
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2. tabulas turpinājums  

 

2. tabulas turpinājums nākamajā lp. 
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2. tabulas turpinājums  

 

2. tabulas turpinājums nākamajā lp.  
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2. tabulas turpinājums  

 
2. tabulas turpinājums nākamajā lp. 

 

 

 

 

 

2. tabulas turpinājums  
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4. SITUĀCIJAS APRAKSTS VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU SNIEGŠANĀ 

4.1. Sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitatīvais un kvantitatīvais izvērtējums 

Patstāvīgā pacientu apmierinātības monitoringa ietvaros tika veikta aptauja par pacientu apmierinātību ar RPNC 

veselības aprūpes pakalpojumu 2020. gadā. Salīdzinot iegūtos rezultātus ar 2019. gadu, kopumā ir konstatējams 

neliels, aptaujāto pacientu apmierinātības kritums, kas visdrīzāk skaidrojams ne tik daudz ar Centra kā VAP 

sniedzēju, cik ar vispārējo situāciju valstī, kad jebkura dzīves joma ir spēcīgi ietekmēta sarežģītās 

epidemioloģiskās situācijas dēļ. Savukārt apkopojot pacientu komentārus un ieteikumus par tēmu: kā mēs varētu 

uzlabot mūsu pakalpojumus, tika konstatēts, ka, tāpat kā iepriekšējā gadā, visvairāk ierosinājumu ir par to, kā 

uzlabot brīvā laika pavadīšanu. Savukārt otra biežāk minētā ierosinājumu grupa, ir attiecināma uz pacientu un 

darbinieku savstarpējo attiecību dimensiju. 

PSIHIATRISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTS 

Psihiatrijas stacionārs turpina sniegt neatliekamo psihiatrisko palīdzību akūtajās psihiatriskajās, 

somatogeriatriskajās un divās atvērta tipa nodaļās pie Ambulatorajiem centriem, vienlaikus nodrošinot 

epidemioloģiski drošo vidi, organizējot gan observācijas palātas, gan tranzīta nodaļu, gan nodaļu pacientiem 

inficētiem ar Covid-19. Apgrūtinājums bija 3 nodaļu remonts, kā dēļ pacientu izvietošana ir ierobežota . Papildus 

tiek nodrošināta izolācija pacientiem ar psihiskiem traucējumiem, kuriem noteikts kontaktpersonas statuss. Ar 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības starpniecību tiek uzņemti pacienti, kuri tiek pārvesti no ārvalstīm 

turpmākās psihiatriskās palīdzības saņemšanai. Stacionārā ārstējas neliels skaits nepilngadīgo no 16 gadu 

vecuma, ārstēšana tiek nodrošināta vienas nodaļas atsevišķā blokā. 

Beidzoties remontdarbiem, nodrošinot vides pieejamību, maijā uzsākta apjomīga psihiatriskā stacionāra pacientu 

plūsmas reorganizācija. Tika izveidota akūtā psihiatriskā nodaļa ar 2 blokiem: vienā ārstēsies pacienti, kuriem 

nepieciešama uzraudzība akūtā stāvokļa dēļ, otrā daļa veidota kā atvērta tipa nodaļa. Saglabāta tranzīta nodaļa, 

ar iespējām atkarībā no epidemioloģiskās situācijas, veikt ātru nodaļas pārprofilēšanu. Izveidotas nodaļas, 

izvietojot  pacientus atkarībā no veselības stāvokļa smaguma, t.sk. pacientus, kuriem noteikts medicīniska 

rakstura piespiedu līdzeklis, kā arī samazinot pacientu skaitu palātās. Reorganizācijas rezultātā psihiatriskā 

stacionāra gultu skaits samazinājies par 33 gultām. 

Ambulatorā palīdzība tiek sniegta 3 ambulatorajās struktūrvienībās. Ambulatorajos centros ārstējas pacienti arī 

dienas stacionāros, kuros darbojas multiprofesionālās komandas. Ambulatori pacientiem tiek nodrošinātas 

psihologu, uztura terapeita, mākslas terapeita ( tikai Tvaika ielā 2 ) konsultācijas. Patlaban īpaši pieprasītas ir 

psihologu konsultācijas. Ambulatori pacienti tiek konsultēti gan klātienē, gan attālināti. Reizi nedēļā tiek veiktas 

ārsta psihiatra mājas vizītes Rīgas pilsētā. Ambulatori pacients psihiatra konsultāciju var saņemt 1-3 dienu laikā, 

neatliekamos gadījumos – tajā pašā dienā. 

Centrā tiek realizēti ar tiesas lēmumu noteiktie visi medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi – ambulatora 

ārstēšana, ārstēšana vispārēja tipa psihiatriskā stacionārā, ārstēšana specializētā psihiatriskā nodaļā ar apsardzi. 

Stacionārā atbilstoši Covid-19 vakcinācijas plānam, kā I prioritārās grupas personas, tika vakcinēti pacienti, kuri 

ilgstoši uzturas stacionārā un sniedza piekrišanu, t.i. personas, kurām ar tiesas lēmumu noteikts MRPL un 

paredzama ilgstoša ārstēšanās stacionārā. Atbilstoši plānam jūnijā uzsākta arī pārējo, gan ambulatoro, gan 

stacionāro pacientu vakcinācija pret Covid–19. 

Psihiatriskās rehabilitācijas pakalpojumu veikšana  

RPNC nodrošina multidiscplināru pieeju medicīniskās un sociālās rehabilitācijas jomā stacionāra un ambulatoro 

nodaļu pacientiem. Rehabilitācijas mērķis ir uzlabot un saglabāt pacientu veselību, atjaunot pacientu sociālās 
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prasmes un funkcionēšanas līmeni, lai sekmētu pacientu darbaspēju saglabāšanu un atjaunošanu, integrāciju 

sabiedrībā un vides atbalsta veidošanu.    

Rehabilitāciju nodrošina multiprofesionāla komanda, kuru vada pacienta ārstējošais ārsts, nosakot pacientam 

visatbilstošāko un piemērotāko rehabilitācijas veidu.  RPNC rehabilitācijas pakalpojumus sniedz ergoterapeiti, 

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

klīniskie psihologi, uztura speciālisti. 

RPNC sniegto rehabilitācijas manipulāciju skaits 2020. un 2021. gada 6 mēnešos 

3. tabula 

 2020. gada 6 mēn. 2021. gada 6 mēn. 

Sniegto rehabilitācijas manipulāciju skaits stacionāra 

pacientiem  
38 576 41 061 

Sniegto rehabilitācijas manipulāciju skaits ambulatoriem 

pacientiem  
1829 5698 

tai skaitā:   

psiholoģiskajām  izpētēm  646 

psihologu konsultācijām  845 

Rehabilitācijas manipulāciju skaits kopā  40 405 46 759 

Funkcionālās diagnostikas un ārstniecības pakalpojumu sniegšana  

RPNC ārsti-konsultanti un ārstniecības personas funkcionālās diagnostikas kabinetos sniedz VAP stacionāra 

pacientiem. EEG un EKG pakalpojumi ir pieejami arī ambulatorajiem pacientiem. Diagnostiskie izmeklējumi un 

ārstu konsultācijas tiek nodrošinātas arī Covid-19 inficētiem pacientiem atbilstoši medicīniskajām indikācijām. 

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pasākumiem, lai mazinātu risku funkcionālās diagnostikas, radioloģijas 

speciālistiem un ārstiem konsultantiem tikt pakļautiem Covid-19 inficēšanās riskam, regulāri tiek nodrošināta 

iespēja savlaicīgi saņemt IAL. 

Funkcionālās diagnostikas un ārstniecības pakalpojumu rādītāji 

4. tabula 

Funkcionālā diagnostika 
2020. 

gada 6 
mēn. 

2021. 
gada 6 
mēn. 

 

Ārstniecības 
pakalpojumi 

2020. 
gada 6 
mēn. 

2021. 
gada 6 
mēn. 

Elektroencefalogrāfijas 
izmeklējumi (EEG)  

551 466 Ķirurga konsultācijas  203 217 

Elektrokardiogrāfijas 
izmeklējumi (EKG)  

2496 2401 
Dermatologa 
konsultācijas  

123 104 

Ultrasonogrāfijas izmeklējumi 
(USG) 

701 706 Ginekologa konsultācijas 227 120 

Diagnostiskās radioloģijas 
izmeklējumi (uzņēmumu 
skaits)  

2300 2064 
Otorinolaringologa 
konsultācijas  

49 34 

Dentālie diagnostiskie 
radioloģijas izmeklējumi  

3 4 
Oftalmologa 
konsultācijas  

680 408 

Laboratoriskie izmeklējumi  28946 29134 Neirologa konsultācijas  680 812 

   Terapeita konsultācijas  1164 879 

 
 

 
Stomatologa 
pakalpojumi  

135 128 

 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. 

https://likumi.lv/ta/id/166349-noteikumi-par-tiesu-ekspertizu-iestazu-sarakstu
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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. 

Epidemioloģiskā situācija valstī un RPNC ekspertu darbu nav ietekmējusi. 

NARKOLOĢISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTS 

Narkoloģiskās palīdzības dienestā tiek sniegta ambulatorā un stacionārā narkoloģiskā palīdzība, kā arī tiek 

veiktas Alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu reibuma ekspertīzes.  

Stacionāra narkoloģiskajā nodaļā  pacienti pārsvarā tiek hospitalizēti kā neatliekami (psihozes, intoksikācijas, 

smagi abstinences stāvokļi). Narkoloģiskajiem pacientiem pēc akūtās detoksikācijas terapijas ir iespējams 

saņemt stacionāro psihoterapijas ārstēšanās kursu Minesotas un Motivācijas programmās. Centra narkoloģijas 

stacionārā pieaug pieprasījums pēc ārstēšanās turpināšanu  Minesotas un Motivācijas programmās. Narkoloģijā 

svarīgi ir nodrošināt pēctecīgu ārstēšanu, lai nepalielinātos atkārtoti stacionēto pacientu skaits, kā arī samazinātu 

noslodzi cita profila stacionāros, ārstējot ar atkarību izraisošo vielu lietošanu saistītām saslimšanām un 

traumatismu. 

Narkoloģiskās palīdzības dienesta ambulatorā palīdzība tiek nodrošināta, gan sniedzot konsultācijas, gan 

nodrošinot ambulatoru ārstēšanu, tai skaitā  ilgtermiņa farmakoterapijas programmas. Ņemot vērā 

epidemioloģisko situāciju, daļa pacientu tiek konsultēti attālināti. Ārstēšanas un diagnostikas procesā tiek iesaistīti 

psihologi, sociālie darbinieki, kā arī veikti ķīmiski – toksikoloģiskie izmeklējumi, lai konstatētu alkohola, narkotisko, 

psihotropo un toksisko vielu lietošanu. Pacienti tiek nosūtīti uz laboratoriskiem izmeklējumiem, lai identificētu 

personas ar hronisku, augstu alkohola patēriņu un monitorētu abstinences ilgumu. 

Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļa (ANPREN) ar ķīmiski toksikoloģiskā 

laboratoriju veic  medicīniskās pārbaudes un laboratoriskos izmeklējumus alkohola, narkotisko, psihotropo un 

toksisko vielu klātbūtnes noteikšanai bioloģiskās vidēs. ANPREN veic laboratoriskos izmeklējumus analīzēm, kas 

tiek saņemtas no visām ārstniecības iestādēm Latvijā. Laboratorijā veic atkārtotus laboratoriskos izmeklējumus, 

kurus nosūta no visas valsts, ja klīniskās izmeklēšanas rezultāti neatbilst laboratoriskiem izmeklēšanas 

rezultātiem – veicot apstiprinošu diagnostiku. 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 un nesaņem samaksu par veikto darbu.  

2017. gadā laboratoriju akreditēja atbilstoši standartam LVS EN ISO 15189:2013 „Medicīnas laboratorijas. Īpašās 

prasības uz kvalitāti un kompetenci". 2018., 2019. un 2020. gadā Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs veica 

laboratorijas ikgadējo uzraudzību akreditācijas atbilstībai LVS EN ISO 15189:2013 standarta prasībām. 

2021.gada aprīlī veiksmīgi tika veikts atkārtots laboratorijas akreditācijas process atbilstoši standartam. 

Akreditācija sniedz vajadzīgās garantijas, ka laboratorija strādā saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem 

standartiem, kā arī tā ir nepieciešama, lai uzturētu efektīvu kvalitātes vadības sistēmu laboratorijā, nodrošināt tās 

darbības nepārtrauktību un pilnveidi. Laboratorijas akreditācija apliecina, ka  laboratorija spēj pastāvīgi nodrošināt 

augstas kvalitātes pakalpojumus, nepārtraukti pilnveidojas un ir uzticams partneris gan esošajiem, gan 

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

kvalitātes kontroles sistēmā (UNODP, Labquality un Indstad  ārējās kvalitātes kontroles programmās), kā arī 

regulāri  tiek veikti iekšējie auditi, kas prasa papildus darbu laboratorijas personālam un finanses. ANPREN tiek 

veikts nozīmīgs darbs valsts interesēs bez garantēta valsts finansējuma, budžets ir atkarīgs no pasūtītājam 

sniegtā pakalpojumu apjoma. Covid-19 infekcijas izplatības radītās sekas un veiktie likumdošanas grozījumi 

dramatiski ietekmēja ANPREN veikto medicīnisko pārbaužu un laboratorisko izmeklējumu skaitu. ANPREN 

darbība bez valsts finansējuma ir apdraudēta. Papildus finansējums ir nepieciešams gatavības režīma 

nodrošināšanai, lai uzturētu ANPREN nodaļas darbības nepārtrauktību un saglabātu cilvēku resursus 

(speciālistus), nodrošinot ārstniecības personu atalgojuma palielinājumu. 

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

pieejamība 

Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionārā neatliekamā medicīniskā palīdzība tika sniegta pilnā apjomā, 

nodrošinot arī observāciju gan uzņemšanas nodaļā, gan tranzīta nodaļā. Ambulatorās konsultācijas un 

konsultācijas pie psihologiem tika nodrošinātas, izmantojot arī attālināto konsultāciju iespējas. Dienas stacionārs 

darbojās, taču ierobežotas grupu terapijas epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai. Pirmajā pusgadā 

stacionārā gultu noslodze nav pilnā apjomā, kas skaidrojams ar nedrošās epidemioloģiskās situācijas dēļ pacientu 

izvēli ārstēties ambulatori, vai vispār nevērsties pie ārsta pēc palīdzības. Ambulatorie apmeklējumi pieaug, 

īslaicīgi veidojas rindas uz ārstēšanos dienas stacionārā. 

Arī Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārā neatliekamā medicīniskā palīdzība tika sniegta pilnā apjomā, 

nodrošinot arī observāciju gan uzņemšanas nodaļā, gan tranzīta nodaļā. Plānveida narkoloģiskā ārstēšana 

stacionārā tika nodrošināta arī pandēmijas laikā. Plānveida pacientu plūsma tika samazināta, jo bieži uz plānotās 

hospitalizācijas brīdi atklājās, ka pacients ir Covid-19 pozitīvs vai ir kontaktpersonas statusā. Ambulatorās 

konsultācijas un konsultācijas pie psihologiem tika nodrošinātas, izmantojot arī attālināto konsultāciju iespējas.  

Personāls sekoja visiem ieteikumiem par Covid–19  ierobežošanu, kā arī turpinājās pacientu un darbinieku 

testēšana, ņemot vērā izstrādātos testēšanas algoritmus. Pirmajā pusgadā stacionārā ārstējās 118 Covid-19 

inficētie pacienti (pēdējais inficētais pacients izrakstīts 16.06.2021). 

 

Lūdzam detalizētu informāciju skatīt sadaļā KLIENTU APKALPOŠANA 26. 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 

5. tabula 

Stratēģiskais mērķis: saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju psihisko veselību, nodrošinot kvalitatīvu, efektīvu, uz pacientu vērstu neatliekamās un plānveida psihiatrijas un narkoloģijas 

pakalpojumu sniegšanu Latvijas iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt tiesu ekspertīzes psihiatrijas, psiholoģijas un narkoloģijas jomā un visu veidu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, 

vienlaikus uzturot klīnisko bāzi ārstniecības personu izglītībai un veicinot zinātnes un pētniecības attīstību. 

1. Nefinanšu mērķi 

Mērķis Rezultatīvais rādītājs 

Mērķa vērtība 

stratēģijas perioda sākumā 

(2021. gads) 

Novērtēšanas periods -  

2021. gads, 6 mēn. 

1.1. Uzlabot VAP 

pieejamību 

Kopējais stacionāro gultu skaits (perioda (gada) beigās) 526 503 

Praktizējošo ārstu (bez zobārstiem un rezidentiem) un praktizējošo māsu skaita attiecība 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 

Vidējais gaidīšanas laiks uz valsts apmaksāto ambulatoro speciālista konsultāciju (pa specialitātēm, 

izņemot hroniskiem pacientiem dinamiskajai novērošanai), dienās  
4 4 

1.2. Nodrošināt 

efektivitāti VAP 

plānošanā un 

sniegšanā 

Vidējais ārstēšanās ilgums, dienas 24 25,11 

Gultu noslodze, % 93 74,31 

Dienas stacionāra pacientu skaits 625 191 

Stacionārā ārstēto pacientu skaits  7390 2 828 

Gultdienu skaits 179 500 71 018 

Ambulatoro apmeklējumu skaits 85 500 46 850 

Pacientu ar šizofrēniju, šizotipiskiem traucējumiem vai murgiem neatliekama atkārtota stacionēšana 

30 dienu laikā tajā pašā stacionārajā ārstniecības iestādē*** 
16% 17,7% 

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%) 7 (0,3%) 

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

kopējā iestādē strādājošo ārstn.pers.skaita, % 

ārsti 26% 26% 

māsas 28% 20% 

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

periodā strādājušas virsstundas: 

ārsti 128 53 

māsas 60 45 

Letalitāte stacionārā (%)*** 0,5% 0.39% 

Hospitalizācijas gadījumu īpatsvars uzņemšanas nodaļā* 89% 83,68% 
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1.4. Veicināt 

zinātnisko un 

pētniecisko darbību 

Zinātnisko darbinieku skaits gadā 7 7 

Zinātnisko likmju skaits gadā 0,5 0,5 

Zinātnisko publikāciju skaits gadā 12 5 

Pētījumu un zinātnes projektu skaits gadā 3 4 
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Darbinieku skaitliskais sastāvs un kvalifikācija 

RPNC 2021. gada 30. jūnijā  bija 1 001 darbinieks.  

RPNC pamatfunkciju – pacientu ārstniecisko un aprūpes procesu – nodrošina: 

• 69  psihiatri, 25 narkologi, 16 citu specialitāšu ārsti,  21  rezidents; 31 funkcionālais  speciālists 

(ergoterapeiti, fizioterapeiti, mākslu terapeiti); 

• 270 māsas un laboranti; 

• 26 psihologi; 

• 122 māsu palīgi; 

• 295 ārstniecības un aprūpes procesa atbalsta personas: sociālie rehabilitētāji, darba terapeiti, māsu 

palīgi, sanitāri, sociālie darbinieki, darba terapeiti, 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. 

• 126  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 52 gads.  

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 2761 2318 

Ārstniecības un pacientu aprūpes personāls 1522 1550 

Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta 

personāls 
1162 1219 

 

Personāla kustība un analīze 

Personāla mainība 2021.gada I pusgadā bija 3,5%. Darbu uzsākuši 48 darbinieki, bet darba tiesiskās attiecības 

izbeiguši 37 darbinieki. Pieņemto un atlaisto darbinieku sadalījumu pa grupām skatīt 7. tabulā. 

 

 

 

 

5. PERSONĀLA POLITIKA, RĀDĪTĀJI, ATTĪSTĪBA 
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Pieņemtie un atlaistie darbinieki, 2021. gada 6 mēn. 

7. 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 4 9 12 23 48 

Atlaisti 6 5 8 18 37 

Lai risinātu cilvēkresursu problēmu un 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. Nepieciešams turpināt uzsākto atalgojuma palielināšanu un 

infrastruktūras attīstību, darba apstākļu uzlabošanu un procesu pārvaldības uzlabošanu. 

Personāla kvalifikācijas paaugstināšana 

2021. gada I pusgadā 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, RSU, Latvijas Psihiatru 

asociācijas, VSIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas” izglītības daļas, VSIA “Paula Stradiņa 

klīniskās universitātes slimnīcas” organizētajās profesionālo zināšanu un prasmju pilnveides programmās.  

41 medicīnas māsa piedalījās RPNC organizētajos kursos zināšanu un prasmju pilnveidošanai neatliekamā 

medicīniskā palīdzībā. RPNC  3 tiesu eksperti apmeklēja mācības procesuālajos un praktiskajos jautājumos, kas 

saistīti ar tiesu ekspertīžu veikšanu Tiesu administrācija Eiropas Sociālā Fonda projekta „Justīcija attīstībai” 

ietvaros par tēmu “Kriminālprocess, civilprocess, administratīvais process un tiesu eksperta tiesības, pienākumi 

un praktiskā darbība šajā jomā”. 

Administratīvā un saimnieciskā nodrošinājuma personāla 10 darbinieki apmeklēja e-seminārus un vebinārus  par 

aktuāliem uzņēmuma vadības, juridiskajiem, grāmatvedības kārtošanas, datu aizsardzības, personāla vadības 

un citiem jautājumiem. 

Pieredzes apmaiņas programmas un prakses organizēšana 

Studentu mācību prakses un pētniecisko darbu izstrādes vadība RPNC tika organizēta 2021.gada pirmajā 

pusgadā  atbilstoši noslēgtajiem sadarbības līgumiem, ka arī pieredzes apmaiņas programmas mērķiem un 

uzdevumiem. Sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju studējošo klātienes prakse daļēji tika atjaunota 

studējošajiem ārstniecības jomā. 2021.gada pusgadā tika organizētas prakses  37  studentiem. 
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6. IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

Klīniskās izglītības bāzes nodrošināšana veselības speciālistu sagatavošanā 

Pamatojoties uz ar RSU noslēgto Sadarbības līgumu, RPNC apmāca rezidentus studiju programmas 

„Rezidentūra medicīnā” specialitāšu programmās Psihiatrs, Narkologs un Tiesu psihiatrijas eksperts. 

2021. gada pirmajā pusgadā  nodrošināta apmācība 21 RPNC rezidentiem. Bez tam, Centrs nodrošina teorētiskā 

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

2021. 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”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas”, VSIA 

“Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas”, VSIA “Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas”, SIA 

„Daugavpils reģionālā slimnīca”,  RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas, SIA “RSU 

Ambulance”, SIA “Rīgas 1.slimnīcas” un citām. 

2021. gada pirmajā pusgadā sniegtas atļaujas astoņu studentu akadēmisko pētījumu darbu uzsākšanai: 

- Terapeitiski rezistenta šizofrēnija - klīniskā gadījuma analīze; 

- Sociālā darba specifika specializētā psihiatriskajā slimnīcā (nodaļā) ar apsardzi; 

- Aerobas slodzes ietekme uz šizofrēnijas pacientiem; 

- Trauksmes un depresijas simptomu sastopamība Latvijas psihoneiroloģisko slimnīcu uzņemšanas 

nodaļu darbiniekiem COVID-19 pandēmijas laikā; 

- Klīniskais gadījums - paciente ar anoreksiju; 

- Darba vides stresori un to vadīšanas iespējas psihiatrijā strādājošām māsām; 

- Trauksmes obsesīvi kompulsīvo traucējumu un stresu saistītu traucējumu (F40-F43) pacientu ārstēšanas 

iespējas psihiatriskajā dienas stacionārā; 

- Katatonā šizofrēnija: klīniskais raksturojums un terapeitiska pieeja stacionāra pacientiem. 

Papildus RSU Zinātnes nedēļas ietvaros tika prezentēti 7 pētniecisko darbu rezultāti stenda referātu vai mutisko 

uzstāšanos veidā, kuri tika veikti uz RPNC bāzes. 

2021. gada pirmajā pusgadā norit četri klīniskie pētījumi: 

- A Randomized, Double-blind, Parallel-group, Placebo-controlled, Fixed-dose, Multicenter Study Evaluate 

the Efficacy and Safety of SEP 363856 in Acutely Psychotic Subjects with Schizophrenia. 

- An Open-label Extension Study to Assess the Safety and Tolerability of SEP 363856 in Subjects with 

Schizophrenia. 

- A randomised, double-blind, parallel-group, active controlled study evaluating the efficacy of vortioxetine 

versus desvenlafaxine in adult patients suffering from major depressive disorder with partial response to 

SSRI treatment. 

- ERA-NET NEURON projekts “Kognitīvās kontroles videospēles un mājās balstītas, paš-administrētās 

neinvazīvas smadzeņu stimulācijas sinerģisko efektu izpēte depresijas simptomu mazināšanā”(DiSCoVeR), 

līgums Nr. 1.1.1.5/ERANET/19/04, RSU reģistrācijas Nr. 59-23/E/65/2019. 
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7. KLIENTU APKALPOŠANA 

PSIHIATRISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTS 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa, 2020. un 2021. gada 6 mēn. 
8. tabula 

 2020. gada 6 mēn. 2021. gada 6 mēn. 

Kopējais pacientu skaits, kuriem RPNC Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā sniegti 
veselības aprūpes pakalpojumi 

3476 3388 

No tiem:   

Pacienti, kuriem sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība un 
novirzīti turpmākai ambulatorai ārstēšanai 

402 405 

Pacienti, kuriem nodrošināts observācijas pakalpojums, t.sk. 394 480 

- pacienti, kuri pēc observācijas novirzīti 
turpmākai ambulatorai ārstēšanai 

159 148 

- pacienti , kuri pēc observācijas stacionēti 235 332 

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

2680 2503 

Lai ierobežotu un samazinātu Covid-19 saslimšanas riskus stacionārā, pastiprinātā režīmā darbojas observācijas 

palātas, kuras ir izvietotas gan Uzņemšanas nodaļā, gan tranzīta nodaļā. Ņemot vērā, ka pēdējo mēnešu laikā 

pacienti stacionārā stājas akūtāki, nereti policijas pavadībā, pēc uzturēšanās observācijā, tiek lemts pacientu virzīt 

stacionārai ārstēšanai. Pacientu novirzīšana uz stacionāro ārstēšanu saistīta ar novēlotu vēršanos pēc 

palīdzības, vispārējo sabiedrības psihiskās veselības stāvokļa nestabilitāti pandēmijas dēļ, kā arī somatisko 

stāvokļu sarežģījumiem, ieskaitot atkarību problēmas. 

Psihiatriskās palīdzības dienests. Stacionārā palīdzība  
9. tabula 

Nr. 
p.k. 

Stacionārās aprūpes rādītāji 2020. gada 6 mēn. 2021. gada 6 mēn. 

1. 
Hospitalizāciju skaits  2499 2349 

uz 10 000 iedz. **   

2. 

Izrakstīto (iesk. mirušos) skaits 2477 2216 

 uz 10 000 iedz. **   

t.s. mirušo skaits 13 10 

3. Gultas slodze % 84.80 74.81 

4. Gultas slodze dienās 154.33 135.4 

5. Vidējais gultdienu skaits uz 1 pacientu 

31.03 29.94 

27.76 

(bez TPEPAC*) 

27.14 

(bez TPEPAC*) 

6. Gultas aprite 4.97 4.52 

7. Gultas dīkstāve dienās 5.57 10.09 

8. Letalitāte % 0.52 0.45 

9. Gultdienu skaits 76 857 66 347 

10. Gultu skaits gada beigās 

498 465 

438 

(bez TPEPĀC*) 

405 

(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 

Joprojām vērojams kritums pacientu hospitalizācijā. Iemesli: 

• Nodrošinot epidemioloģiski drošu vidi gan pacientiem, gan personālam – ir samazināts pacientu skaits 

palātās, palielinot vienai pacienta aprūpes vietai atbilstošu telpu nodrošinājumu. 
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• Pacienti ierobežoja sociālos kontaktus un aktivitātes, savu psihisko traucējumu dēļ vairās vērsties pēc 

palīdzības.  

• Izveidota Covid-19 inficēto pacientu nodaļa uz akūtās psihiatriskās nodaļās rēķina, lai saglabātu 

epidemioloģiski drošu vidi stacionārā gan pacientiem, gan darbiniekiem, tai pat laikā turpinot sniegt 

neatliekamo psihiatrisko palīdzību. Sākot ar maija mēnesi izveidota pārprofilējama nodaļa atkarībā no 

epidemioloģiskās situācijas (pēdējais Covid-19 inficētais pacients bija maija beigās). 

• Pirms Covid-19 pandēmijas stacionārā infekcijas gadījumā bija paredzēta  īslaicīga pacientu  izolēšana 

tikai 2 palātas; pandēmijas laikā izveidota tranzīt nodala, kas samazināja akūto psihiatrisko nodaļu 

kapacitāti. Tranzītnodaļa saglabāta arī II ceturksnī. 

• Stacionārā pirms pandēmijas turpinājās 3 nodaļu remonts, uzlabojot vides pieejamību. Remonts pabeigts 
II ceturksnī, pārprofilētas nodaļas, samazinot pacientu skaitu palātās. 

• Samazinājās pacientu skaits TPEPĀC, kuriem tiesa noteikusi mazāk ierobežojušus MRPL, taču Covid-

19 uzliesmojumu dēļ apcietinājumu vietās, tiek atliktas tiesu psihiatriskās ekspertīzes, kurās varētu tikt 

rekomendēts un tiesa noteiktu MRPL – ārstēšanu specializētā ārstniecības iestādē ar apsardzi. 

 
Psihiatriskās palīdzības dienests. Ambulatorā palīdzība 

10. tabula 

Nr. 
p.k 

Ambulatorās aprūpes rādītāji 2020. gada 6 mēn. 2021. gada 6 mēn. 

1.  

Ambulatoro apmeklējumu skaits (kopā ar 
psihologu un funkcionālo speciālistu 
apmeklējumiem) 

33 161 36 121 

uz 10 000 iedz.   

uz 1 iedz.*   

 
tajā skaitā psihiatru telefoniskās konsultācijas 

pacientiem 
5450 8082 

2.  

Dienas stacionārs Veldres ielā 1a, Rīgā   

gultu skaits 25 25 

pacientu skaits 84 94 

3.  

Dienas stacionārs Ļermontova ielā 1, Rīgā   

gultu skaits 20 20 

pacientu skaits 104 97 

Pieaug apmeklējumu skaits ambulatorajās nodaļās, būtiski ir pieaugušas atkārtoto pacientu attālinātās 

konsultācijas, ko iemācījušies izmantot gan pacienti, gan ārsti. Pieaugoša līkne ir pirmreizējo pacientu 

apmeklējumiem, īpaši diagnožu grupā, kas saistīta ar depresīviem, neirotiskiem un ar stresu saistītiem 

traucējumiem. Dienas stacionārā pacientu skaits samazinās, jo nevar nodrošināt lielāku pacientu plūsmu 

ierobežoto telpu dēl epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai, kaut pieprasījums pēc dienas stacionāra 

pakalpojumiem ir pieaudzis.  
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Psihiatriskās palīdzības dienests. Ambulatoro apmeklējumu  

skaits pie psihiatra ambulatorajās struktūrvienībās 

11. tabula 

Nr. 
p.k 

Ambulatorā struktūrvienība 2020. gada 6 mēn. 2021. gada 6 mēn. 

 
 Apmeklējumi Attālinātās 

/telefona 
konsultācijas  

Apmeklējum
i 

Attālinātās 
/telefona 

konsultācijas  

1.  
Ambulatori konsultatīvā nodaļa Aptiekas 
ielā 1k-8 

7255 1981 6889 2558 

2.  Ambulatorais centrs “Veldre” 9331 1417 10586 2115 

3.  Ambulatorais centrs “Pārdaugava” 8940 2052 7742 3409 

Kopā 25 526 5450 25 217 8082 

Apmeklējumu skaits pieaug ambulatorajos centros, kuros ārējās vides apstākļi un centru aprīkojums ir pacientiem 

pieņemamāki. 

RPNC veikto tiesu psihiatrisko, psiholoģisko un komplekso ekspertīžu skaits 
12. tabula 

 2020. gada 6 mēn. 2021. gada 6 mēn. 

Kopskaits 396 438 

          No kopskaita:   

ambulatorās 357 384 

stacionārās 39 54 

           No kopskaita:   

psihiatriskās 227 223 

kompleksās 124 170 

psiholoģiskās 45 45 
 

NARKOLOĢISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTS 

Narkoloģiskās palīdzības dienests. Stacionārā palīdzība 

13. tabula 

Nr. Stacionārās aprūpes rādītāji 2020. gada 6 mēn. 2021. gada 6 mēn. 

1.  
Hospitalizāciju skaits  492 586 

uz 10 000 iedz.   

2.  

Izrakstīto (iesk. mirušos) skaits 517 612 

 uz 10 000 iedz.   

t.s. mirušo skaits 1 1 

3.  Gultas slodze % 55.74 67.91 

4.  Gultas slodze dienās 101.45 122.92 

5.  Vidējais gultdienu skaits uz 1 slimnieku 7.46 7.63 

6.  Gultas aprite 13.61 16.11 

7.  Gultas dīkstāve dienās 5.92 3.61 

8.  Letalitāte % 0.19 0.16 

9.  Gultdienu skaits 3855 4671 

10.  Gultu skaits 38 38 

Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārā nedaudz samazinājās pacientu plūsma. Tas izskaidrojams ar 

nepieciešamību nodrošināt epidemioloģiski drošu vidi gan pacientiem, gan personālam – ir samazināts pacientu 

skaits palātās, palielinot vienai pacienta aprūpes vietai atbilstošu telpu nodrošinājumu. Plānveida pacientu 
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uzņemšana samazinājās, jo bieži uz plānotās hospitalizācijas brīdi atklājās, ka pacients ir Covid-19 pozitīvs vai ir 

kontaktpersonas statusā. Pacienti primāri izvēlējās attālinātu ambulatoru palīdzību, kas arī tika nodrošināta 

intensīvākā režīmā. 

Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārā ārstētie pacienti  

14. tabula  

Nr. Ārstēto pacientu kontingenti 2020. gada 6 mēn. 2021. gada 6 mēn. 

1. 

Ārstētie stacionārā ar alkohola lietošanas izraisītām 
saslimšanām 

436 

84.3% no visiem 
ārstētiem 

504 

82.4% no visiem 
ārstētiem 

tajā skaitā: 
ar alkohola psihozēm un psihotiskiem traucējumiem 

243 338 

2. 
Ārstētie stacionārā ar psihoaktīvo vielu lietošanas 
izraisītām saslimšanām 

80 

15.5% no visiem 
ārstētiem 

106 

17.3% no visiem 
ārstētiem 

3. 

Stacionārā ārstētie nepilngadīgie (0-17) 11 6 

tajā skaitā:   

ar alkohola lietošanas izraisītām saslimšanām 2 1 

ar psihoaktīvo vielu lietošanas izraisītām saslimšanām 9 5 

4. Stacionārā ārstētie ar citām diagnozēm 1 2 

2021. gada 1. pusgadā turpina palielināties pacientu skaits  ar alkohola psihozēm un psihotiskiem traucējumiem 

un augsts ārstēto pacientu īpatsvars starp stacionārā ārstētiem pacientiem ar alkohola lietošanas izraisītām 

saslimšanām. Tas liecina par to, ka pacienti narkoloģisko ārstēšanu saņem nepilnīgi un novēloti, kā arī  iestājās 

stacionārā ar smagām somatiskām saslimšanām. Pieaug arī pacientu skaits, kuri ārstējās stacionārā psihoaktīvo 

vielu lietošanas dēļ. 

Pacientu ārstēšana motivācijas un Minesotas programmas nodaļā 

15. tabula 

 
2020. gada 6 mēn. 2021. gada 6 mēn. 

Ārstēto pacientu skaits 
(viens pacients var būt ārstējies vairākās programmās) 

28 50 

Alkohola motivācija  - 6 

Narkomānu motivācija  - 2 

Minesotas programma (28 dienas)  28 48 

2021.gada 1. pusgadā pieaug pieprasījums ārstēties motivācijas un Minesotas programmās. Sakarā ar ierobežotu 

vietu skaitu nodaļā, ir periodi, kad izveidojas rinda. Svarīgi ir ārstēšanu turpināt tūlīt pēc akūto stāvokļu kupēšanas, 

lai mazinātu recidīvu risku. 

Narkoloģiskās palīdzības dienests. Ambulatorā palīdzība 

16. tabula 

Nr.  Ambulatorās aprūpes rādītāji 
2020. gada 6 

mēn. 
2021. gada 6 

mēn. 

1. Ambulatoro apmeklējumu kopskaits 11 042 10 729 

 - tajā skaitā narkologu  telefoniskās konsultācijas pacientiem 1 818 934 

2. Pacientu skaits ilgtermiņa farmakoterapijas (IFT) metadona programmā  350 329 

3. Pacientu skaits ilgtermiņa farmakoterapijas buprenorfīna programmā  100 83 

4. ĀKK (ārstu konsultatīvās komisijas), IFT metadona programma  1 563 1 723 

5. ĀKK (ārstu konsultatīvās komisijas), IFT buprenorfīna programma 49 54 
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Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, daļa pacientu tiek konsultēti attālināti. Kopumā nedaudz samazinājies 

ambulatoro apmeklējumu kopskaits, sakarā ar narkologu un medicīnas māsu trūkumu. Novērojams diezgan liels 

pieprasījums pēc ilgtermiņa farmakoterapijas programmām. Ārstēšana tiek nodrošināta esošā medicīnas 

personāla kapacitātes robežās. 

ANPREN statistikas rādītāji 

17. tabula 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids 2020. gada 6 mēn. 2021. gada 6 mēn. 

1. Medicīniskās pārbaudes kopā: 3228 954 

2.  

 
Pārbaudīto personu skaits laboratorijā 7210 4014 

veikto analīžu skaits kopā. 7949 6658 

2.1. 
Alkohola koncentrācijas noteikšana bioloģiskā vidē ar laboratoriskiem  
izmeklējumiem: 

2.1.1. personu skaits; 260 219 

2.1.2. analīžu skaits. 279 263 

2.2. Izmeklēšana ar enzimātisko imūnmetodi: 

2.2.1. personu skaits; 4519 3923 

2.2.2. analīžu skaits. 4536 4111 

2.3. Ķīmiski toksikoloģiskās analīzes : 

2.3.1. personu skaits; 1486 851 

2.3.2. analīžu skaits. 1936 1190 

2.4. Izmeklēšana ar mikromatricu tehnoloģiju: 

2.4.1. personu skaits; 794 584 

2.4.2. analīžu skaits. 1047 769 

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

2.5.1. personu skaits; 151 325 

2.5.2. analīžu skaits. 151 325 

3. 
Apmācību seminārs medicīniskās pārbaudes  
veikšanai: 

4 5 

4. Pieprasītie ekspertu atzinumi: 332   204 

5. Ekspertu sagatavotie atzinumi kopā:* 287 200 

5.1. par narkoloģiskām ekspertīzēm; 209 117 

5.2. par ķīmiski toksikoloģiskām ekspertīzēm; 75 75 

5.3. par kompleksajām ekspertīzēm. 3 8 
* 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 MK noteikumu projektu „Valsts kapitālsabiedrības, kurā tiesu eksperta 

pienākumus pilda valsts tiesu eksperts, kompetencē esošo tiesu ekspertīžu maksas pakalpojumu cenrādis”. 

Covid-19 infekcijas izplatības radītās sekas, veiktie grozījumi MK 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 719 

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

vielu ietekmi", 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. ANPREN ar ķīmiski toksikoloģiskā 

laboratoriju, nav garantēta valsts finansējuma un budžets ir atkarīgs no pasūtītāja. Eiropā un arī Latvijā arvien 

biežāk parādās jaunas sintētiskās narkotiskās vielas, kuras nepieciešams identificēt, kas prasa papildus izpētes 

darbu un finansiālus līdzekļus. 

 ANPREN, papildus medicīniskajām pārbaudēm, nodrošina: 

• apmācību visām ārstniecības iestādēm, kuras veic medicīniskās pārbaudes (MK 2008. gada 2. jūnija 

noteikumi Nr. 394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība" 1. 

pielikums). 2021.gada 1.pusgadā tika noorganizēti 5 apmācību semināri ārstniecības iestādēm Latvijā; 
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• ķīmiski toksikoloģiskos izmeklējumus visām ārstniecības iestādēm Latvijā, tostarp – RPNC (gan 

diagnosticēšanas nolūkā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, gan veselības pārbaudes 

veikšanai personām, kuras pretendē uz speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam); 

• atkārtotus laboratoriskos izmeklējumus, kurus nosūta no visas valsts, ja klīniskās izmeklēšanas rezultāti 

neatbilst laboratoriskiem izmeklēšanas rezultātiem (02.06.2008. MK noteikumi Nr.394 25.punkts) – veicot 

apstiprinošu diagnostiku; 

• konsultācijas, atzinumus un skaidrojumus tiesībsargājošām iestādēm – tiesai, prokuratūrai, policijai u.c. 

par dažādu vielu ietekmi uz organismu, ekspertu, speciālistu dalību tiesas sēdēs un liecību sniegšanā 

procesa virzītājam;  

• papildus izpētes jaunu narkotisko un psihotropo vielu identificēšanai bioloģiskajās vidēs, kam 

nepieciešamas speciālas atļaujas reaģentu, standartu iegādei; 

• veikto tiesu ekspertīžu statistikas datu apkopošanu (ekspertīžu, ķīmiski toksikoloģisko izmeklējumu) un 

iesniegšanu SPKC datu bāžu uzturēšanai, lai nodrošinātu Eiropas Narkotiku un narkomānijas 

uzraudzības centra prasības; 

• gatavo tiesu eksperta atzinumus administratīvajās un krimināllietās; 

• speciālisti regulāri tiek aicināti piedalīties tiesas sēdēs, izsaukti uz nopratināšanu. 

RPNC ir vienīgā tiesu ekspertīžu iestāde Latvijā, kas veic tiesu ekspertīzes narkoloģijas jomā. 

Neskatoties uz to, ka tiek paceltas ANPREN nodaļas pakalpojumu cenas, tas nesedz visas izmaksas nodaļas 

uzturēšanai un veiktā darba apmaksai. Papildus finansējums ir nepieciešams gatavības režīma nodrošināšanai, 

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

ārstniecības personu atalgojuma palielinājumu. 

Vēl arvien nav atrisināts jautājums par ekspertu atzinumu sagatavošanas apmaksu administratīvajās lietās un 

krimināllietās. Eksperta atzinumu gatavošana ir darbietilpīgs process, speciālistiem ir jāstrādā papildus ārpus 

noteiktā darba laika, taču tas nav valsts apmaksāts pakalpojums. 

ILGSTOŠA SOCIĀLĀ APRŪPE UN REHABILITĀCIJA 

Ilgstoša sociālā aprūpe un rehabilitācija 

18. tabula 

Rādītāji 2020. gada 6 mēn. 2021. gada 6 mēn. 

Klientu vietu skaits 74 74 

Klientu dienu skaits 13 402 13 058 

Klientu skaits periodā 75 76 

Vidējais sociālās aprūpes ilgums dienās 178 172 

 

SOCIĀLO DARBINIEKU SNIEGTIE PAKALPOJUMI 

RPNC sociālo darbinieku darba mērķis ir sniegt atbalstu pacientiem, lai nodrošinātu sociālās aprūpes 

nepārtrauktību, izrakstoties no ārstniecības iestādes, kā arī palīdzību citu sociālo problēmu un jautājumu 

risināšanā.  

Sociālie darbinieki sniedz atbalstu pacientiem RPNC stacionāra un ambulatorās nodaļās. 

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī saistībā ar Covid-19 infekcijas ierobežošanu, RPNC sociālie 

darbinieki sniedz sociālo pakalpojumu arī attālināti, izmantojot informācijas tehnoloģiju instrumentus. 

Konsultācijas un sarunas ar pašvaldību Sociālo dienestu un citu valsts institūciju pārstāvjiem notiek arī 
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videokonferenču formātā. Sociālie darbinieki organizē transportu Covid-19 slimu pacientu nogādāšanai uz 

dzīvesvietu, ja pacientam nav indikāciju ārstēšanai psihiatriskā ārstniecības iestādē. 

Sociālo darbinieku sniegtie pakalpojumu rādītāji 

19. tabula 

Nr.p.k. Rādītāji 2020. gada 6 mēn. 2021. gada 6 mēn. 

1.  Sociālo darbinieku skaits: 6 6 

2.  

Sociālo darbinieku klientu kopskaits: 1059 893 

no tiem:   

                    personas ar invaliditāti/pensionāri 433 366 

                                    darba spējīgas personas 623 526 

                                                 bezpajumtnieki 11 - 

                                       bērni (līdz 18gadiem) 3 1 

3.  

Klientu vajadzību pēc sociālās aprūpes pakalpojumiem 

izvērtējumu skaits: 

221 231 

no tiem:   

                   SAC pakalpojumu nodrošināšanai 135 126 

                     ISA pakalpojumu nodrošināšanai 86 105 

4.  Noformētais transporta pakalpojumu skaits: 93 89 

5.  Pacientiem sniegto konsultāciju skaits: 1493 1065 

6.  Klientu intereses pārstāvētas citās institūcijās: 600 541 

7.  

Sniegta palīdzība dokumentu formēšanā: 139 171 

no tiem:   

                         personu apliecinoši dokumenti 10 19 

                                         citi dokumentu veidi 129 152 
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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: 

- lai nodrošinātu pieejamību kvalitatīviem VAP, realizēts projekts “Lifta projektēšana un izbūve Aptiekas 

ielā 1 k-3, Rīgā”, nodrošinot ēkas atbilstības vides pieejamības prasībām;  

- turpinās pacientu plūsmas pārorganizēšana un nodaļu restrukturizācija, likvidējot rajona stacionēšanas 

principu, bet organizējot to  pēc psihisko traucējumu smaguma pakāpes, izveidojot atvērto durvju nodaļu. 

Nodaļās palātas tiek veidotas ar mazāku pacientu skaitu; 

- turpinās būtisks darbs pie telpu energoefektivitātes uzlabošanas – ēkā Tvaika ielā 2 k-6, Rīgā; Tvaika 

ielā 2 k-2, Rīgā.  

Lai realizētu pārskatāmas un ekonomiskas medikamentu aprites sistēmas pilnveidošanu, Centrā tiek turpināts 

elektroniskās zāļu ordinēšanas sistēmas Palma Medical ieviešanas process. Šīs sistēmas ieviešanas rezultāts  ir 

pilnībā izsekojama medikamentu plūsma – sākot ar noliktavu, beidzot ar zāļu norakstīšanu, nodrošinot detalizētu 

medikamentu aprites kontroli nodaļu, palātu un konkrētu pacientu līmenī. 

Turpinās informācijas sistēmas VISMA HORIZON pieejamo funkciju pielāgošana ar mērķi nodrošināt noslēgto 

līgumu pārvaldību. 

Izveidota darba grupa, lai izstrādātu Personāla vadības stratēģijas projektu, kuras mērķis ir sekmēt RPNC 

darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi. Tiek iesaistīti dienestu vadītāji, 

departamentu vadītāji un atbildīgie speciālisti, kuri  nepieciešami darba procesā Personāla vadības stratēģijas 

projekta izstrādes nodrošināšanai.  

Komunikācijas efektivitātes pilnveidošanai pieņemts valdes lēmums par ārpakalpojuma piesaisti RPNC 

Komunikācijas stratēģijas izstrādāšanai. 
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9. IETEIKUMI TURPMĀKĀS DARBĪBAS UZLABOŠANAI UN RISKU MAZINĀŠANAI 

Pastāvošā Covid-19 izplatība neļauj ticami prognozēt ietekmi uz stratēģisko mērķu izpildi.  

Nr. Pasākums Apraksts 

1. Personālvadības stratēģijas izstrāde Turpināt izstrādāt personālvadības stratēģiju ar mērķi sekmēt RPNC darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi, 

kas paredzēts izmantošanai kā augsta līmeņa plānošanas dokuments cilvēkresursu vadības jomā. 

2. Gatavība Covid-19 Ievērojot infrastruktūras Tvaika ielā 2, Rīgā funkcionālo noslodzi, vienlaikus ņemot vērā epidemioloģisko situāciju pasaulē un Latvijā saistībā 

ar Covid-19, RPNC, lai mazinātu Covid-19 izplatību un nodrošinātu tādu pacientu ārstēšanu, kuri ir inficējušies ar Covid-19, ir pieprasījis 

papildu finansējumu moduļu māju izveidei. 20.05.2021. noslēgts līgums ar NVD par moduļu māju izveidi (turpmāk – Projekts). 31.05.2021. 

noslēgts līgums ar piegādātāju, kurš realizēs Projektu. 

3. Nodaļu reorganizācija Uzlabot stacionāra sniegto pakalpojumu kvalitāti Tvaika ielā 2, reorganizācijas rezultātā izveidojot dažāda  profila nodaļas, t.sk. 

gerontoloģijas, atvērta tipa psihiatrisko nodaļu Aptiekas ielā 1 k-9 (ēka lit. Nr. 004). Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, 

nepieciešamības gadījumā izvietot Aptiekas ielā 1 k-9 Covid-19 nodaļu. 

4. Jaunas informācijas sistēmas izveide Lai nodrošinātu datu integritāti, konfidencialitātes un pieejamības nodrošināšanu, slimnīcas darbību nodrošinošo procesu maksimālu 

digitalizāciju, sistēmas uzturēšanas risku samazināšanu un jaunu vajadzību, kas attiecas specifiski uz elektronisko datu apstrādi 

nodrošināšanu, tiks mainīta tehnoloģiskā platforma un īstenota jaunas funkcionalitātes izstrāde. 

5. Risku un kvalitātes vadība  Tiek veiktas strukturālas izmaiņas vienotas risku un kvalitātes vadības struktūrvienības izveidošanai. 

6. Privātpersonai piederošā nekustamā 

īpašuma atsavināšana RPNC 

vajadzībām 

Lai nodrošinātu Centra pienācīgu darbību VAP sniegšanā un kultūras pieminekļa kompleksa aizsardzību Tvaika ielā 2, Rīgā, nepieciešams 

veikt uz valstij piederošā zemesgabala Tvaika ielā 2, Rīgā izvietotā privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma – ražošanas ēka ar 

kadastra apzīmējumu 0100 016 0053 074 un garāžas ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 016 0053 014, atsavināšanu RPNC vajadzībām. 

Turpināt sadarbību ar VM, sniedzot visu nepieciešamo informatīvo atbalstu minētā nekustamā īpašuma atsavināšanas jautājuma virzībai 

un atrisināšanai. 06.07.2021. MK sēdē izskatīts informatīvais ziņojums “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Rīgas pilsētas teritorijā 

veselības aizsardzības vajadzībām”. 

7. Informatīvo zīmju un norāžu 

izvietojums Tvaika ielā 2 

Turpināt un pabeigt veidot apmeklētāju ērtībām un pieejamības nodrošināšanai nepieciešamo, viegli uztveramo un saprotamo informatīvo 

zīmju un norāžu izvietojuma loģistiku teritorijā un iekštelpās Tvaika ielā 2. Noslēgts līgums ar piegādātāju, lai sagatavotu tehnisko 

specifikāciju iepirkumam par saprotamo informatīvo zīmju un norāžu izvietojuma loģistiku teritorijā Tvaika ielā 2. 

8. Sadarbība ar plašsaziņu līdzekļiem Turpināt aktīvu sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem, informējot, komentējot, analizējot sabiedrībā aktuālas tēmas, kas saistītas ar psihisko 

veselību. Meklēt un ieviest jaunas informatīvi izglītojošas sadarbības formas, tai skaitā, aktīvi izmantojot sociālos tīklus.    

9. RPNC vēstures un kultūras telpas 

pastāvīgās ekspozīcijas (muzeja) 

attīstīšana un izmantošana 

Turpināt attīstīt, piesaistot projektu un ziedotāju finansējumu, un aktīvi izmantot RPNC vēstures un kultūras telpas pastāvīgo ekspozīciju 

(muzeju), kas ir RPNC pievienota vērtība, kā informatīvi izglītojoša un sociālā dialoga platformu, lai sabiedrībā mazinātu aizspriedumus un 

psihiatrisko stigmatizāciju, kā arī turpināt pastāvīgo ekspozīciju izmantot medicīnas izglītības iestāžu mācību procesā. Veidot iespēju 

apmeklēt RPNC muzeju arī attālināti plašākam interesentu lokam, izmantojot modernās tehnoloģijas. 
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10. Ārtelpas Tvaika ielā 2 veidošana un 

attīstīšana 

Turpināt veidot un attīstīt RPNC plašo teritoriju Tvaika ielā 2 par pacientiem, apmeklētājiem un darbiniekiem draudzīgu, drošu un patīkamu 

ārstniecības vidi ārtelpā, īstenojot akceptētos teritorijas reģenerācijas detalizācijas plāna priekšlikumus. Pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros, 

noslēgts iepirkuma līgums ar projektētāju par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi vienai teritorijas zonai. 

11. Centra darbinieku un pacientu 

vakcinācija pret Covid-19 

Turpināt organizēt un veikt Centra ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu, pārējo darbinieku un pacientu vakcināciju pret 

Covid-19. 
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