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Pielikums Nr.2 

SIA ‘Rīgas Dzemdību nams” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu 

sasniegšana 2020. gadā 

PAMATDARBĪBAS GALVENIE RĀDĪTĀJI 

 
Stratēģiskais mērķis 

 
 

Uzdevums/ aktivitāte mērķa 
sasniegšanai 

 
sasniedzamā vērtība 

(kvantitatīvā / kvalitatīvā) 

 
2020.gadā 

sasniedzamais 
rezultāts 

 
2020.gada 

faktiskā izpilde 

 
 
Komentāri, paskaidrojumi 

1. Dzemdību palīdzības 
sniegšana 

Nodrošināt NVD apmaksātu 
Dzemdību palīdzību 

Kvantitatīva 5 520 5 278 Daļēji izpildīts. COVID -19 pandēmijas 
ietekmē, 2020. gada pavasarī tika 
pārtraukta apmeklētāju ielaišana 
stacionārā un uz aptuveni 2 mēnešiem 
epidemioloģiskās drošības vārdā 
pārtrauktas ģimenes dzemdības. Kā 
rezultātā daļa grūtnieču un dzemdētāju, 
izvēlējās mazās slimnīcas, kur 
ierobežojumi nebija tik strikti. 

Nodrošināt maksas Dzemdību 
palīdzību 

Kvantitatīva 30 34  Izpildīts 

2. Jaundzimušo intensīvā 
terapija un reanimācija (līdz 
7.dzīves dienai) 

Nodrošināt NVD apmaksātu 
jaundzimušo intensīvo terapiju 

Kvantitatīva 841 (t.sk. 1 
maksas) 

774 (t.sk. 1 
maksas) 

Tieša korelācija ar pacientu skaitu -
mazāks dzemdību skaits, mazāks JIT 
pacientu skaits.  

3. Grūtnieču aprūpe 
stacionārā  

Nodrošināt NVD apmaksātu 
grūtnieču aprūpi stacionārā  

Kvantitatīva 625 560 Tieša korelācija ar pacientu skaitu - 
mazāks dzemdību skaits, mazāks 
rehospitalizēto pacientu skaits.  

Nodrošināt maksas grūtnieču 
aprūpi stacionārā  

Kvantitatīva 57 39 Daļēji izpildīts, samazinājums veselības 
tūrisma pakalpojumu pārtraukšanas dēļ  
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Stratēģiskais mērķis 

 
Uzdevums/ aktivitāte mērķa 
sasniegšanai 

 
Sasniedzamā vērtība 
(kvantitatīvā / kvalitatīvā) 

 
2020.gadā 

sasniedzamais 
rezultāts 

 
2020.gada 

faktiskā izpilde 

 
 
Komentāri, paskaidrojumi 

4. Ginekoloģisko pacientu 
aprūpe stacionārā 

Nodrošināt NVD apmaksātu 
ginekoloģisko pacientu aprūpi 
stacionārā  

Kvantitatīva 94 72 Daļēji izpildīts. COVID -19 pandēmijas 
ietekmē, 2020. gada pavasarī tika 
pārtraukta apmeklētāju ielaišana 
stacionārā un uz aptuveni 2 mēnešiem 
epidemioloģiskās drošības vārdā 
pārtrauktas ģimenes dzemdības. Kā 
rezultātā daļa grūtnieču un dzemdētāju, 
izvēlējās mazās slimnīcas, kur 
ierobežojumi nebija tik strikti. 

Nodrošināt maksas ginekoloģisko 
pacientu aprūpi stacionārā  

Kvantitatīva 0 2   

5. Ambulatorā palīdzība NVD apmaksātas konsultācijas un 
manipulācijas 

Kvantitatīva 50 000 46 022 Daļēji izpildīts. COVID -19 pandēmijas 
ietekmē, 2020. gada pavasarī tika 
ierobežoti vai pārtraukti ambulatorie 
pakalpojumi. Arī pacienti rūpīgi izvērtē 
nepieciešamību apmeklēt ārstniecības 
iestādi.  

Maksas konsultācijas un 
manipulācijas 

Kvantitatīva 6 000 5 081 Daļēji izpildīts. COVID -19 pandēmijas 
ietekmē, 2020. gada pavasarī tika 
ierobežoti ambulatorie pakalpojumi. Arī 
pacienti rūpīgi izvērtē nepieciešamību 
apmeklēt ārstniecības iestādi.  
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SIA ‘Rīgas Dzemdību nams” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu 

sasniegšana 2020. gadā 

FINANŠU MĒRĶI 

Stratēģiskais mērķis Uzdevums/ aktivitāte mērķa 
sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 
(kvantitatīvā / kvalitatīvā) 

Rezultatīvais rādītājs Komentāri, paskaidrojumi 

2020.gadā 
sasniedzamais 
rezultāts 

2020.gada 
faktiskā izpilde 

1. Peļņa Sasniegt vidēja termiņa stratēģijā 
noteikto peļņu 

Kvantitatīva 428 242 451 460 Izpildīts 

2. Apgrozījums Sasniegt vidēja termiņa stratēģijā 
noteikto apgrozījumu 

Kvantitatīva 11.51 milj. 11.58 milj. Izpildīts 

3. Rentabiltāte   Kvantitatīva       

3.1. visu aktīvu aprite Sasniegt vidēja termiņa stratēģijā 
noteikto rentabilitāti 

Kvantitatīva 2.51 2.18 Daļēji izpildīts. Kopējā aktīvu vērtība 
palielinājusies vairāk, kā prognozēts, t.sk. 
debitoru parādi un uzkrātie ieņēmumi 
(NVD parāds par IAL). 

3.2. aktīvu atdeve jeb 
rentabilitāte (ROA) 

Sasniegt vidēja termiņa stratēģijā 
noteikto rentabilitāti 

Kvantitatīva 9 8.49 Daļēji izpildīts. Kopējā aktīvu vērtība 
palielinājusies vairāk, kā prognozēts, t.sk. 
debitoru parādi un uzkrātie ieņēmumi 
(NVD parāds par IAL). 

3.3. pašu kapitāla atdeve 
jeb rentabilitāte (ROE) 

Sasniegt vidēja termiņa stratēģijā 
noteikto rentabilitāti 

Kvantitatīva 7.14 15.39 Izpildīts 

3.4. neto peļņas 
rentabilitāte 

Sasniegt vidēja termiņa stratēģijā 
noteikto rentabilitāti 

Kvantitatīva 3.72 3.90 Izpildīts 

3.5. EBITDA/apgrozījums Sasniegt vidēja termiņa stratēģijā 
noteikto rentabilitāti 

Kvantitatīva 3.48 8.33 Izpildīts 
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Stratēģiskais mērķis 

 
Uzdevums/ aktivitāte mērķa 
sasniegšanai 

 
sasniedzamā vērtība 
(kvantitatīvā / kvalitatīvā) 

 
2020.gadā 
sasniedzamais 
rezultāts 

 
2020.gada 
faktiskā izpilde 

 
Komentāri, paskaidrojumi 

4. Maksātspējas un 
kapitāla struktūras 
novērtējums, t.sk.: 

  Kvantitatīva 
  

  

4.1. saistību īpatsvars 
bilancē (kreditori/aktīvi) 
Finansiālās atkarības 
koeficients 

Saistību īpatsvars bilancē mazāks 
par 50 % 

Kvantitatīva 0.46 0.45 Izpildīts 

4.2. ilgtermiņa aktīvi/pašu 
kapitāls 

Ilgtermiņa aktīvi lielāki par pašu 
kapitālu 

Kvantitatīva 1.29 1.04 Izpildīts 

4.3. Kapitāla struktūra 
(pašu kapitāls pret 
aktīviem) 

Nodrošināt, ka pašu kapitāls nav 
mazāks par 50 % no aktīvu kopējās 
vērtības 

Kvantitatīva 0.54 0.55 Izpildīts 

5. Likviditātes novērtējums, 
t.sk.: 

 
Kvantitatīva       

5.1. kopējā likviditāte Sasniegt vidēja termiņa stratēģijā 
noteikto likviditāti 

Kvantitatīva 1.06 1.43 Izpildīts 

5.2. absolūtā likviditāte Sasniegt vidēja termiņa stratēģijā 
noteikto likviditāti 

Kvantitatīva 0.69 0.97 Izpildīts 

6. Slikto un šaubīgo 
debitoru parādu attiecība 
pret neto apgrozījumu 
nepārsniedz 0.5 %  

Realizēt efektīvu darbību ar 
debitoriem, nodrošinot, ka slikto un 
šaubīgo debitoru parādu attiecība 
pret neto apgrozījumu nepārsniedz 
0.5%  

Kvantitatīva 0.50% 0.21% Izpildīts 

7. Pamatlīdzekļu un 
nemateriālo ieguldījumu 
atjaunošanas vērtība 
pārsniedz attiecīgā gada 
nolietojumu 

Nodrošināt, ka tiek realizēta 
investīciju programma, kurā 
investīcijas jaunu pamatlīdzekļu un 
nemateriālo ieguldījumu iegādei 
pārsniedz pārskata perioda 
nolietojumu 

Kvantitatīva 528 tūkst. EUR 
investīcijas, 

nolietojums 278 
tūkst. EUR. 

552.9 tūkst. EUR 
investīcijas, 
nolietojums 
284.2 tūkst. 

EUR. 

Izpildīts 
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SIA ‘Rīgas Dzemdību nams” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto  nefinanšu mērķu sasniegšana  

2020. gadā 

NEFINANŠU MĒRĶI 

Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

1. 

Pakalpojumu 

darba 

organizācijas 

pilnveidošana 

un klāsta 

paplašināšana  

1.1. Mūsdienīga 

darba procesu 

optimizācija 

Pasākumi darba 

organizācijas 

pilnveidošanai 

Ieviesta individualizēta un 

klientu vēlmēm atbilstoša 

pieeja aprūpes 

sniegšanā, palielināts 

fizioloģisku un vecmāšu 

vadītu dzemdību skaits. 

Vecmāšu vadītu 

dzemdību skaita 

pieaugums līdz 45% no 

kopējā dzemdību skaita. 

Vecmāšu vadīto dzemdību skaita 

samazinājums par 2,4%, kas 

skaidrojams ar fiziologikso dzemdību 

aizplūšanu COVOD-19 ierobežojuma 

apstākļos martā-maijā uz dzemdību 

iestādēm, kur bija atļauta partnera 

klātbūtne. 

Prenatālās diagnostikas nodaļas 

pārcelta uz RDN 2.stāvu.  

Izveidoti un aprīkoti Infekciju izolatori 

ar 3 pacientu vietām, operāciju zāli un 

jaundzimušo aprūpes telpu. 

 

Izstrādāts un aktualizēts iekšējais 

normatīvais regulējums Covid-19 

pacientu hospitalizācijai un aprūpei 

 

Izpildīts daļēji – 

Covid-19 

ierobežojumu dēļ; 

 

Ieviestas jaunas, 

neplānotas aktivitātes 

Covid-19 pacientu 

aprūpei 

Uzņemšanas nodaļas 

darba optimizēšana 
Veikta Uzņemšanas 

nodaļas tehnoloģiju 

Iegādāta 

ultrasonogrāfijas iekārta 

Uzņemšanas nodaļas 

2020.gadā netika iekļauts iepirkumu 

plānā ierobežotu finanšu resursu dēļ 

Atlikts – līdzekļi 

novirzīti Covid-19 

izolatora 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

atjaunošana. vajadzībām aprīkojumam. 

Rotācijas principa 

ieviešana 

Iespēju robežās ieviesta 

ārstniecības personāla 

rotācija starp 

struktūrvienībām. 

Izstrādāti personāla 

rotācijas pamatprincipi, 

realizācija atkarībā no 

cilvēkresursu 

nodrošinājuma. 

Izstrādāts regulējums. Ārstu 

ginekologu rotācija plānota ar 

2021.gada martu sakarā ar vairāku 

ārstu darba nespēju. 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

1.2. Pakalpojumu 

klāsta 

paplašināšana un 

esošo 

pakalpojumu 

kvalitatīva 

pilnveidošana  

Ambulatoro 

pakalpojumu klāsta 

paplašināšana un 

apjoma palielināšana 

grūtnieču aprūpē 

Aprūpē esošo grūtnieču 

skaita pieaugums. 

Aprūpē esošo grūtnieču 

skaita pieaugums par 

1%. 

Grūtnieču skaits samazinājies par 

2,2%, kas saistāms ar dzemdību skaita 

samazināšanos valstī un COVID-19 

ierobežojumiem popularizēt 

pakalpojumus 

Izpildīts daļēji – 

Covid-19 

ierobežojumu dēļ 

Prenatālās diagnostikas 

un ultrasonogrāfijas 

ekspertu izmeklējumu 

skaita pieaugums. 

Prenatālās diagnostikas 

un ultrasonogrāfijas 

ekspertu izmeklējumu 

skaita pieaugums par 

1%. 

Ekspertu pakalpojumu apjoms 

pieaudzis par 54,4% 

Izpilde par 153% 

Jaunu pakalpojumu 

tirgus nišu iespēju 

izvērtēšana un 

īstenošana 

Ieviesti vismaz 3 jauni 

pakalpojumi. 

Cigun nodarbības 

ģimenes skolā; 

 

Atlikts Covid-19 ierobežojumu dēļ. 

Iniciēts un uzsākts jauns 

ambulatoriskais pakalpojums 

“Grūtnieču masāža”. 

Piedāvātas attālinātas, valsts 

apmaksātas konsultācijas grūtniecēm 

COVID-19 ierobežojumu apstākļos. 

Atlikts Covid-19 

ierobežojumu dēļ; 

Ieviestas neplānotas 

attālinātas aktivitātes 



 

8 

 

Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

Pakalpojumu kvalitatīva 

pilnveidošana 

dzemdību aprūpē 

Samazināts 

ķeizargriezienu skaits par 

1% gadā, perspektīvā 

sasniedzot mērķa 

rādītāju atbilstoši 

starptautiskajām 

rekomendācijām – 18 %. 

Samazināts 

ķeizargriezienu skaits par 

1%. 

 

Vērojams pieaugums par 0,3%, 

salīdzinot ar 2019.gadu, kam 

izskaidrojums ir COVID-19 

ierobežojuma laika pacientu profila 

izmaiņas 

Izmaiņas korelē ar 

pacientu profila 

izmaiņām 

Veikta STAN metodes 

izmantošanas gadījumu 

apkopojums un analīze 

vismaz 1 reizi gadā, 

iniciēti apmācību kursi. 

Izstrādāta STAN 

metodes analīzes anketa 

un analizēti dati par 

2019./2020.gadu  

STAN analīze veikta studentu 

pētnieciskā darba ietvaros 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Ieviesta intrapartālā 

sonogrāfija dzemdību 

aprūpē, veikta rezultātu 

apkopošana un datu 

analīze 1 reizi gadā.  

Izstrādāts MAP 

“Intrapartālās 

sonogrāfijas pielietošana 

dzemdībās”. 
 

Aktivitāte īstenota, iegādāta un apgūta 

tehnoloģija, izstrādāts regulējums, 

notiek regulāra metodes integrēšana 

praktiskajā darbā. Rezultāti apkopoti 

student u zinātnisko pētījumu ietvaros. 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Iniciēta personāla 

apmācība intrapartālajā 

sonogrāfijā. 

Apmācīts 1 ginekologs 

dzemdību specialists 

intrapartālajā sonogrāfijā. 

Ārsts, kas iniciēs intrapartālās 

sonogrāfijs attīstību, ieguvis metodes 

sertifikātu sonogrāfijas metodē 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Pēcdzemdību aprūpes 

pakalpojumu 

pilnveidošana 

Sekmēta agrīnā 

pēcdzemdību izraksta 

ieviešana, apmaksātu 

vecmāšu mājas vizīšu un 

zīdīšanas veicināšanas 

pakalpojumu 

NVD iniciētas 

nepieciešamās 

normatīvā regulējuma un 

finansējuma izmaiņas 

agrīnā izraksta un valsts 

apmaksātu vecmāšu 

Atlikts uz 2021.gadu COVID-19 

pandēmijas dēļ no kapitālsabiedrības 

neatkatīgu apstākļu dēļ. 

Atlikts Covid-19 

ierobežojumu dēļ 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

paplašināšana. mājas vizīšu ieviešanai. 

Neiznēsātu un slimu 

jaundzimušo 

ārstēšanas iespēju 

paplašināšana 

Samazināts JITN ārstēto 

ventilējamo jaundzimušo 

skaits. 

Ventilējamo (PMV) 

jaundzimušo skaits 

nepārsniedz 10% no 

JITN ārstētajiem 

jaundzimušajiem. 

Ieviests dziļi priekšlaikus 

dzimušu jaundzimušo 

elpošanas atbalsta 

nodrošinājums SC 

operāciju laikā pirms 

nabassaites atdalīšanas 

2020.gadā ventilēto pacientu skaits 35 

jaundzimušie, kas ir 8,4 % no visiem 

JITN pacientiem; 

Metode ieviesta – visiem dziļi 

priekšlaikus dzimušiem <28 gest ned 

bērniem plānveida SC operācijas laikā 

tiek nodrošināts elpošanas atbalsts 

pirms nabas saites noklemmēšanas 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

2. 

Nepārtraukta 

pakalpojumu 

kvalitātes un 

kvalitātes 

kontroles 

uzlabošana 

2.1. Kvalitātes 

vadības sistēmas 

uzturēšana 

atbilstoši 

starptautiska 

kvalitātes vadības 

standarta 

prasībām 

Kvalitātes vadības 

sistēmas uzturēšana 

atbilstoši ISO 9001 

standarta prasībām 

Veikti KVS periodiskie 

uzraudzības auditi 1 reizi 

gadā. 

Veikts KVS 

resertifikācijas audits. 

Veikts KVS resertifikācijas  audits Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

KVS sertifikāts ir spēkā. KVS sertifikāts ir spēkā. 
KVS sertifikāts spēkā. Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Veikti regulārie KVS 

iekšējie auditi. 

Veikti 10 KVS iekšēji 

auditi 

Veikti 10 KVS auditi, ( 2 COVID-19 

ierobežojumu dēļ veikti 2021. gada 

janvāri.). 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Regulāra kvalitātes 

vadības sistēmas datu 

apkopošana, pārbaude, 

izvērtēšana un analīze 

Veikts perinatālais audits 

1 reizi gadā, samazināta 

perinatālā mirstība. 

Veikts perinatālais audits 

par 2019.gadu. 

Klīniskajās konferencēs izskatīti visi 

2019.gada un 2020.gada  perinatālās 

mirstības gadījumu, veikts datu 

apkopojums par 2019.un 2020. gadu  

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

Jaunu kvalitātes 

uzraudzības 

instrumentu ieviešana 

un īstenošana 

Ieviesti antenatālās 

aprūpes standarti 

atbilstoši valstiski 

noteiktajiem un EBCOG 

rekomendētajiem un 

veikts audits vismaz 1 

reizi gadā. 

Ieviesti VM rekomendētie 

Perinatālās aprūpes 

indikatori 

Indikatoru analīze veikta 2020.gada 

decembrī, apkopojums  izdarīts 

2021.gada janvārī 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Iesaiste kvalitātes 

pilnveides pasākumos 

nozares jomā valstiskā 

līmenī 

Galvenie speciālisti 

iesaistīti kvalitātes 

kritēriju ieviešanā valsts 

līmenī kvalitātes 

indikatoru un vadlīniju 

ieviešanā. 

Līdzdalība kvalitātes 

standartu ieviešanā 

perinatālajā aprūpē 

valsts līmenī. 

Dzemdību nama speciālisti ir 

piedalījušies algoritmu, pacientu ceļu 

un kvalitātes indikatoru izstrādāšanā 

valsts līmenī. I.Bļodniece iesaistīta 

perinatālā audita veikšanā par 

jaundzimušo aprūpi ar hipoktiski 

išēmiskiem CNS bojājumiem 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Regulāra personāla 

informēšana par 

kvalitātes vadības 

sistēmas mūsdienīgām  

kontroles 

metodoloģijām, jaunu 

auditoru apmācība 

Auditējamo kvalitātes 

kritēriju analīzes rezultātā 

veikti tehnoloģiski 

uzlabojumi un pasākumi 

personāla kompetenču 

pilnveidošanai un 

uzturēšanai. 

Personāla apmācība 

augļa stāvokļa 

novērošanai un 

korupcijas risku 

mazināšanai 

Veikta personāla apmācība KTG 9 4 

cikli) 

40 personas apguvušas padziļināto 

apmācību kursu par korupcijas riskiem 

un interešu konfliktu 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

2.2. Ārstniecības 

un ārstnieciskās 

aprūpes procesu 

kvalitātes kritēriju 

ieviešana atbilstoši 

Grūtnieču aprūpes 

standartu un 

auditējamo kritēriju 

ieviešana, to 

monitorēšana un 

Sasniegti auditējamo 

kvalitātes kritēriju 

rezultātu uzlabojumi. 

Auditēti 2 kvalitātes 

kritēriji dinamikā, izvērtēti 

rezultāti par auditējamo 

periodu un veiktās 

korektīvās darbības 

Galvenie perinatālās aprūpes indikatori 

(perinatālā mirstība, mātes mirstība, 

ķeizargriezienu skaits dinamikā, 

patoloģisks asins zudums u.c.)  tiek 

vērtēti gada pārskatā katru gadu martā 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

valstī noteiktajiem 

un EBCOG 

rekomendētajiem, 

auditējamajiem 

kritērijiem, to 

monitorēšana un 

analīze 

analīze Izstrādāts 

antenatālo/intranatālo 

risku izvērtēšanas 

protokols. 

par iepriekšējo gadu un rādītāji tiek 

vērtēti dinamikā. 

Ieviests vismaz 3 jaunu 

kvalitātes kritēriju audits 

gadā ambulatorajā 

aprūpē, uzlabota riska 

grupu aprūpe. 

Analizēti valstī 

rekomendētie perinatālās 

aprūpes indikatori 

Indikatoru analīze veikta 2020.gada 

decembrī, apkopojums  izdarīts 

2021.gada janvārī 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Mātes veselībai kritisko 

gadījumu analīze veikta 

ne retāk kā 1 gadījums 

ceturksnī, veikti 

uzlabojumi ārstēšanas un 

aprūpes procesā. 

Mātes veselībai kritisko 

gadījumu analīze reizi 

ceturksnī 

Aktualizēts MAP “Mātes veselībai 

kritisko gadījumu analīze” 

Analīze klātienē notikusi COVID-19 

ierobežojumu dēļ, sekmīgi   uzsākts 

tiešsaistes režīmā 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Samazināts smagā 

asfiksijā dzimušo 

jaundzimušo skaits, 

iniciēti tehnoloģiskie 

uzlabojumi, personāla 

apmācības. 

Veikta hipotermijas 

gadījumu analīze par 

2019.gadu, korektīvās 

darbības aprūpes 

kvalitātes uzlabošanai. 

Analizēti visi 2019.gada  un 2020. 

Gada hipotermijas gadījumi, kopskaitā 

14. 

Saskaņā ar nacionālajām vadlīnijām 

aktualizēts “Protokols par jaundzimušā 

atbilstību terapeitiskās hipotermijas 

kritērijiem” (V06/JITN) 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

3. Pacientu 

drošības 

pilnveidošana 

3.1. Pacientu 

drošības sistēmas 

pilnveidošana 

Pacientu identifikācijas 

sistēmas 

pilnveidošana, ieviešot 

Veikta pacientu 

identifikācijas sistēmas 

pilnveidošana, ieviešot 

Izvērtēta iespēja QR 

kodu un/vai svītrkodu 

ieviešanai pacientu 

Veikta QR kodu un/vai svītrkodu 

ieviešanai pacientu identifikācijas 

sistēmā tirgus segmenta izpēte 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

elektronisko 

identifikācijas sistēmu 

elektronisko 

identifikācijas sistēmu. 

identifikācijas sistēmā 

Pacientu datu drošības 

sistēmas pilnveidošana 

– ieviešot 

MEDPROGRAMMAS 

lietotāju elektronisku 

reģistrāciju 

Veikta pacientu datu 

drošības sistēmas 

pilnveidošana – ieviešot 

MEDPROGRAMMAS 

lietotāju elektronisku 

reģistrāciju. 

Izvērtēta iespēja 

MEDPROGRAMMAS 

lietotāju elektroniskas 

reģistrācijas ieviešanai 

Aktivitāte daļēji izpildīta, pabeigt 

plānots 2021. gadā 

Izpilde daļēja- IT 

speciālistu maiņas 

dēļ 

Māsu izsaukuma 

sistēmas pilnveidošana 

Veikta māsu izsaukuma 

sistēmas pilnveidošana, 

apvienojot dažādās 

sistēmas vienā. 

Veikta māsu izsaukuma 

sistēmas modernizācija 7 

stāvu ēkas 7. un 6. stāvā 

 

Izpildīts 2020. gada 2.pusgadā 

Izpildīts atbilstoši 

notektajam 

Drošas prakses 

standartu pilnveidošana 

un kontrole  

Ieviests 1 drošas prakses 

standarts gadā.   

Pilnveidota veidlapa M-

04 “Nozīmējumu lapa” un 

ieviesta apritē 

MEDPROGRAMMĀ izstrādāts modulis 

elektroniskai medikamentu 

nozīmēšanai un izpildes reģistrēšanai, 

ieviešana procesā 

Izpildīts atbilstoši 

notektajam 

Anonīmās pacientu 

drošības gadījumu 

elektroniskās sistēmas 

pilnvērtīgāka 

izmantošana 

Veikti vismaz 2 pasākumi 

anonīmās pacientu 

drošības gadījumu 

elektroniskās sistēmas 

pilnvērtīgākai 

izmantošanai. 

Veikta pacientu drošības 

gadījumu par 2020.gadu 

apkopošana, analīze un 

prezentēšana 

darbiniekiem 

Rezultāti tiek apkopoti 1 x gadā uz 

gada atskaiti martā – apkopojums un 

analīze korektīvo darbību iniciēšanai 

veikta. 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Regulāra personāla 

izglītošana par pacientu 

drošības jautājumiem 

Vismaz 1 pasākums 

gadā noorganizēts 

personāla izglītošanai par 

Organizēts mācību 

seminārs “Pacientu 

drošības kultūra 

 

Pasākums atlikts sakarā ar COVID-19 

Atlikts Covid-19 

ierobežojumu dēļ 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

pacientu drošības 

jautājumiem. 

dzemdību palīdzības 

iestādē” 

ierobežojumiem. 

Aseptikas normu 

konsekventa 

ievērošana 

Reizi gadā organizēts 

pasākums par personāla 

izglītošanu infekciju 

kontroles un roku 

higiēnas ievērošanā 

medicīniskajam un 

medicīniskās aprūpes 

personālam. 

Organizēts mācību 

seminārs “Infekciju 

kontrole un higiēnas 

prasības ārstniecības 

personām dzemdību 

palīdzības iestādē” 

Atbilstoši Covid pandēmijai un 

epidemioloģiskai situācijai valstī 

izstrādāts, pilnveidots un uzturēts 

iekšējais normatīvais regulējums 

infekcijas ierobežošanai iestādē. 

Uzsākts darbs Infekciju izolatoros. 

Galvenie speciālisti un struktūrvienību 

vadītāji regulāri piedalās PSKUS un 

SPKC organizētajās stratēģiskajās 

darba sanāksmēs par COVID-19 

infekcijas kontroles pasākumiem. 

Realizēti kvalifikāciju uzturošie ESF 

kursi RDN personālam “Ar veselības 

aprūpi saistīto infekciju menedžments 

jaundzimušo aprūpē”. 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Legionellozes 

profilakses pasākumu 

īstenošana 

Pastāvīga ūdens 

apgādes sistēmas 

uzturēšana. 

Pastāvīga ūdens 

apgādes sistēmas 

uzturēšana atbilstoši 

procedūras prasībām, 

legionellozes profilakses 

pasākumi atbilstoši 

iekšējam normatīvajam 

regulējumam 

Pastāvīga ūdens apgādes sistēmas 

uzturēšana atbilstoši procedūras 

prasībām, legionellozes profilakses 

pasākumi atbilstoši iekšējam 

normatīvajam regulējumam 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

3.2. Vides 

pilnveidošana 

pacientu drošībai 

Drošas vides 

nodrošināšana, 

samazinot pacientu 

traumatisma iespēju 

ārstniecības iestādē 

Īstenots vismaz 1 

pasākums gadā pacientu 

drošībai. 

Veikts remonts 5-stāvu 

ēkas 3.stāvā 

jaundzimušo aprūpes 

telpās. 

 

Izpildīts 2020. gada 2.pusgadā 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Pacientu izglītošana 

par pacienta drošību 

ārstniecības procesā 

Izstrādāti vismaz 2 

materiāli un organizētas 

2 aktivitātes pacientu 

drošības jautājumos. 

Izglītojošs pasākums 

vecākiem par bērnu 

drošību 

Organizēts pasākums tēviem par tēva 

lomu gaidību un dzemdību laikā, kā arī 

aprūpējot jaundzimušo.(09.03.) 

Dzemdību nama Facebook kontā 

ievietots informatīvs materiāls “Kā 

aprūpēt jaundzimušo, ja mātei ir Covid-

19 infekcija vai aizdomas par 

inficēšanos”(26.03.) Sadarbībā ar TV 

Autoziņas izveidots sižets par drošu 

braukšanu automašīnā grūtniecības 

laikā un vedot mašīnā zīdaini (25.08.) 

Sadarbībā ar TVnet izveidoti divi 

videosižeti par grūtniecību un 

jaundzimušā aprūpi Covid epidēmijas 

laikā (17.03.,19.03.) 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Vienotas pacientu 

monitorēšanas 

sistēmas un 

elektroniskas 

identificēšanas ar svītru 

kodu sistēmu ieviešana 

Ieviesta vienota pacientu 

monitorēšanas sistēma 

un elektroniska 

identificēšana ar svītru 

vai QR kodu sistēmu. 

Apzinātas tehniskās 

iespējas vienotas 

elektroniskās 

monitorēšanas sistēmas 

ieviešanai mātes 

Aktivitāte atlikta uz 2021. gadu 

COVID– 19 ierobežojumu dēļ. 

Aktivitāte atlikta 

COVID– 19 

ierobežojumu dēļ 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

pacientu aprūpē uzraudzībai ITP 

Izvērtēta iespēja QR 

kodu un/vai svītrkodu 

ieviešanai pacientu 

identifikācijas sistēmā 
 

Medikamentu 

elektroniskas uzskaites 

ieviešana katram 

pacientam 

Ieviesta medikamentu 

elektroniska uzskaite 

katram pacientam. 

Veikta tirgus izpēte un 

optimālā tehnoloģiskā 

risinājuma izvēle 

Izstrādāta vienota elektroniskā 

ordināciju lapa, notiek tās ieviešana 

praktiskajā darbībā. 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Drošas zāļu 

verifikācijas sistēmas 

ieviešana atbilstoši 

Eiropas Zāļu 

verifikācijas regulas un 

Direktīvas prasībām 

Ieviesta Drošas zāļu 

verifikācijas sistēmas 

ieviešana atbilstoši 

Eiropas Zāļu verifikācijas 

regulas un direktīvas 

prasībām. 

Ieviesta 2019. gadā, 

pasākumi darbības 

optimizēšanai 

Aktivitāte ieviesta 2019. gadā, regulāra 

sistēmas kontrole. 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

4. Atbilstošs 

tehniskais un 

tehnoloģiskais 

nodrošinājums  

4.1. Mūsdienu 

prasībām 

atbilstoša tehniskā 

un tehnoloģiskā 

nodrošinājuma 

nodrošināšana 

Nepārtraukta tehniskā 

aprīkojuma 

jauninājumu 

apzināšana un 

atjaunināšana 

Uzņemšanas nodaļa 

aprīkota atbilstoši 

pacientu drošības 

prasībām.  

Veikta iegāde 

Uzņemšanas nodaļas 

aprīkošanai atbilstoši 

pacientu drošības 

prasībām un kvalitātes 

uzlabošanai – iegādāta 

ultrasonogrāfijas iekārta; 

Tehniskie uzlabojumi 

pacientu šķirošanai 

iestādes katastrofu plāna 

Sakarā ar Covid-19 epidemioloģisko 

situāciju, prioritāri ir ierīkot un aprīkot 

Infekciju izolatorus Covid inficēto 

grūtnieču, nedēļnieču un jaundzimušo 

aprūpei. Uzņemšanas nodaļas 

attīstība plānota 2021.gadā 

Aktivitāte atlikta 

COVID– 19 

ierobežojumu dēļ 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

izpildei 

Iegādāta specializēta 

tehnoloģija un 

monitorēšanas iekārta 

neinvazīvās sirds 

izsviedes monitorēšanai 

kritiski slimo pacientu 

aprūpē anestezioloģijas 

dienestā. 

Aktivitāte atlikta līdz 

tehnoloģijas 

pilnveidošanai 

izstrādātāja līmenī 

Aktivitāte atlikta Aktivitāte atlikta 

Iegādāta 

augstfrekvences iekārta, 

ieviesta metode 

Jaundzimušo intensīvās 

terapijas nodaļā.  

Iegādāta 

augstfrekvences iekārta, 

metode ieviesta 

Jaundzimušo intensīvās 

terapijas nodaļā. 

Iegādāta  jaundzimušo PMV iekārta ar 

diferencētiem elpināšanas režīmiem, 

t.sk. HFOV. 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Iegādāts atbilstošs 

tehnoloģiskais 

nodrošinājums 

Prenatālās diagnostikas 

centrā. 

Papildus 

programmatūras iegāde 

prenatālās diagnostikas 

pakalpojuma 

uzlabošanai. 

 

Iegādāta programmatūra Omni View 

un uzstādīta 2 ekspertu USG mašīnām 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Tehniskā 

nodrošinājuma 

atjaunošana 

Nodrošināts mūsdienu 

prasībām atbilstošs 

operācijas zāļu 

apgaismojums. 

Aktivitāte izpildīta 2019. 

gadā. 

Tālāka pilnveide pēc 

operāciju bloka 

renovācijas. 

Aktivitāte izpildīta 2019. gadā. 

Tālāka pilnveide pēc operāciju bloka 

renovācijas 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

Nepārtraukta pielietoto 

tehnoloģiju pilnveide 

Ieviesta centralizēta 

pacientu novērošana 

Operāciju blokā un 

Intensīvās terapijas 

palātā. 

Veikta tirgus izpēte par 

centralizēta pacientu 

novērošana Operāciju 

blokā un Intensīvās 

terapijas palātā, aktivitāte 

pilnībā tiks realizēta pēc 

operācijas bloka 

renovācijas. 

Aktivitāte atlikta līdz operācijas bloka 

renovācijai 

Aktivitāte pārcelta 

5. Pacienta 

centrēta pieeja 

5.1. Pacientu 

vēlmju un 

vajadzību 

apzināšana 

Potenciālo un esošo 

klientu vēlmju un 

vajadzību izpēte, 

pilnveidojumu 

noteikšana un 

īstenošana 

Katru mēnesi veikta 

pacientu viedokļa 

noskaidrošana, datus 

apkopojot 1 reizi gadā un 

prezentējot gada 

pārskata ietvaros.  

Katru mēnesi veikta 

pacientu viedokļa 

noskaidrošana, datus 

apkopojot 1 reizi gadā un 

prezentējot gada 

pārskata ietvaros. 

Katru mēnesi veikta pacientu viedokļa 

noskaidrošana, datus apkopojot 1 reizi 

gadā un prezentējot gada pārskata 

ietvaros. 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Veikts potenciālo klientu 

viedokļa pētījums. 

2019. gadā veiktās 

aptaujas rezultātu 

apkopojums, uzlabojumi 

finanšu iespēju robežās. 

Potenciālo klientu  viedokļu 

apkopojums pabeigts. 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

5.2. Pacientu 

aprūpes procesa 

un telpu 

modernizēšana un 

uzturēšana 

Regulāru darbu 

īstenošana, nolūkā 

modernizēt un uzturēt 

pacientu aprūpes 

telpas 

Katru gadu īstenots 

vismaz 1 pasākums 

nolūkā modernizēt un 

uzturēt pacientu aprūpes 

telpas.  

Veikts remonts 5-stāvu 

ēkas 3.stāvā 

jaundzimušo aprūpes 

telpās. 

Ventilācijas un pacēlāja 

izbūve 1. stāva vestibilā. 

Izstrādāts operācijas 

Remonts 5-stāvu ēkā pabeigts 

2020.gada 2. pusgadā. 

Pacēlāja uzstādīšana paredzēta 

2021.gada 1.pusgadā. 

Izpildīts daļēji – atlikts 

Covid-19 

ierobežojumu dēļ 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

bloka renovācijas 

projekts. 

Ambulatoriskās 

nodaļas telpu 

modernizācija un 

saistītā pacientu 

aprūpes procesa 

modernizācija 

Izveidota rindu vadības 

sistēma Ambulatorajā 

nodaļā, aprūpes telpu 

atbilstoša 

pārorganizēšana. 

Aktivitāte pārcelta uz 

2021. gadu 

Izveidota rindu vadības sistēma 

Ambulatoriskajā nodaļā, Perinatālās 

aprūpes telpu renovācija 

 

 

 

 

 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

5.3. Teritorijas 

labiekārtošana 

Inženiertehnisko 

komunikāciju tīklu 

atjaunošana un 

pilnveide  

Katru gadu īstenots 

vismaz 1 pasākums 

inženiertehnisko 

komunikāciju tīklu 

atjaunošanai un 

pilnveidei. 

Veikta 2 ŪK stāvvadu 

nomaiņa. 

Veikta 2 ŪK stāvvadu nomaiņa. Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Teritorijas 

labiekārtošanas darbi, 

nodrošinot ērtāku un 

patīkamāku pacientu 

un apmeklētāju 

piekļūšanu 

Katru gadu īstenots 

vismaz 1 pasākums 

teritorijas labiekārtošanai. 

Veikta pacēlāja un 

ventilācijas izveide 

vestibilā pie galvenās 

ieejas. 

Ventilācijas izbūve pabeigta 

2019.gada 2.pusgadā. 

Pacēlāja uzstādīšana paredzēta 

2921.gada 1.pusgadā. 

 

Izpildīts daļēji – atlikts 

Covid-19 

ierobežojumu dēļ 

Iekšējās teritorijas 

infrastruktūras 

Katru gadu īstenots 

vismaz 1 pasākums 
Veikts rampas remonts 

Remonts pabeigts 2020. gada Izpildīts atbilstoši 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

pilnveidošana 

autotransporta 

novietošanai 

autotransporta 

novietošanas iespēju 

uzlabošanai Dzemdību 

nama teritorijā. 

pie Dienesta ieejas Nr. 3. 2.pusgadā. noteiktajam 

6. Pacientu 

informētības 

un līdzestības 

veicināšana 

6.1. Informēts 

klients 

Attīstīt iespējas 

iepazīties ar veselības 

aprūpi Dzemdību namā 

Regulāri aktualizēta 

Ambulatoriskās nodaļas 

Ģimenes skolas 

informācija publiskajā 

vidē. 

Regulāri aktualizēta 

Ambulatoriskās nodaļas 

Ģimenes skolas 

informācija publiskajā 

vidē  

Regulāri aktualizēta informācija par 

Ģimenes skolas pakalpojumiem, 

izglītojošie materiāli video versijās 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Sniegt izglītojošu 

informāciju izmantojot 

Dzemdību nama 

komunikācijas kanālus 

Katru mēnesi sniegta 

informācija Dzemdību 

nama sociālajos tīklos. 

Katru mēnesi sniegta 

informācija Dzemdību 

nama sociālajos tīklos. 

Dzemdību nama Facebook profilā 

izplatīti 215 vēstījumi 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Aktīvi piedāvāt 

izglītojošu informāciju, 

atsaukties informācijas 

sniegšanai masu 

saziņas līdzekļos un 

sociālajos medijos 

Vismaz 1 pašu iniciēts 

publicitātes pasākums 

reizi gadā  

1. Īstenots publicitātes 

pasākums Starptautiskā 

Vecmāšu un māsu gada 

ietvaros klientu 

informētības veicināšanai 

un jaunu klientu 

piesaistei. 

2. Piedalīšanās Rīgas 

Pilsētas svētkos ar 

izbraukuma telti, dodot 

iespēju plašam 

sabiedrības lokam 

iepazīties ar Dzemdību 

Starptautiskā Vecmāšu un māsu gada 

ietvaros, sadarbībā ar Latvijas Dūlu 

apvienību, sarunu festivāla LAMPA 

interneta vietnē  organizēta tiešraide- 

diskusija no Rīgas Dzemdību nama 

par dzemdību plāna lomu dzemdību 

procesā (5.09.) 

Par godu Starptautiskajam Vecmāšu 

un māsu gadam, Pasaules talkas laikā 

pie Dzemdību nama iestādīts un 

Laimes koku kartē reģistrēts 

ozols.(18.09.) 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

nama pakalpojumiem. 

3. Ģimenes skolas 5 

gadu jubilejā īstenots 

pasākums Ģimenes 

skolas pasākumu 

aktualizēšanai. 

4. dalība Ēnu dienā 

Dalība Rīgas pilsētas svētkos atcelta 

COVID-19 dēļ. 

Ģimenes skolas 5 gadu jubilejā 

īstenots klātienes pasākums tēviem, 

kas translēts portālā 

Mammamuntetiem, kā arī Luminor un 

Dzemdību nama Facebook kontos 

(09.03.) 

Ēnu dienā Dzemdību nama mediķus 

“ēnoja” 16 jaunieši no visas Latvijas 

(12.02.) 

Pacientu līdzestības veicināšanai 

valsts svētkos dzimušajiem mazuļiem 

dāvātas sarkanbaltsarkanas adītas 

zeķītes.(04.05., 11.11.,18.11.)  

6.2. Uzņēmuma 

publiskā tēla 

stiprināšana 

Ģimenes skolas 

pakalpojumu attīstīšana  

Vismaz 2 jauni Ģimenes 

skolas pakalpojumi. 

Ieviests 1 jauns 

pakalpojums – cigun 

nodarbības ģimenes 

skolā 

Atlikts COVID-19 pandēmijas dēļ, jo 

aktivitāti nav iespējams realizēt 

attālināti. 

Atlikts COVID-19 

ierobežojumu dēļ 

Publicitātes 

veicināšana  

Izstrādāti vai aktualizēti 

vismaz 2 izdales un 

izglītojošie materiāli 

gadā. 

Izstrādāts izglītojošs 

materiāls par uzturu 

grūtniecības laikā 

Materiāls par uzturu grūtniecības laikā 

atcelts, pamatojoties uz plašu publiski 

pieejamu informācijas daudzumu par 

šo tēmu. Dzemdību namā topošajām 

un jaunajām māmiņām izdalīti 500 

informatīvi materiāli par joda nozīmi 

 

 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

uzturā. Covid epidēmijas laikā 

sagatavots informatīvs materiāls par 

jaundzimušā aprūpi, ja mātei ir 

apstiprināta Covid-19 infekcija vai 

aizdomas par inficēšanos. Kopā ar 

Tvnet izveidota izglītojoša rubrika 

#paliec mājās un gatavojies radībām 

 

Iesaiste sociālā 

marketinga aktivitātēs 

Vismaz viens projekts 

sociālā marketinga jomā. 

Realizētas aktivitātes 

sadarbībā ar veselības 

klasteri medicīnas tūristu 

piesaistei 

Īstenots sociālā mārketinga projekts, 

labdarības iniciatīva “Atbildīga izvēle 

no pirmās dzīves dienas”, kuras laikā 

100 jaundzimušajiem uzdāvināti Neste 

Latvija sarūpēti zīdaiņu pūriņi.  

Sadarbībā ar Latvijas veselības 

tūrisma klasteri realizēta Dzemdību 

nama profila izveide trīs valodās vietnē 

https://healthtravellatvia.lv/klinika/rigas-

dzemdibu-nams/ 

 

 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

7. Ģimenes 

izglītošana 

7.1. Iesaiste 

ģimenes 

izglītošanas 

pasākumos 

Aktīva iesaiste Rīgas 

domes Veselības 

pārvaldes veselības 

veicināšanas un 

ģimenes atbalsta 

projektos 

Vismaz 1 sadarbības 

pasākums gadā ar Rīgas 

domes Veselības 

pārvaldi un Rīgas 

pašvaldības antenatālās 

aprūpes iestādēm. 

Īstenots pasākums 

sadarbībā ar Rīgas 

Domes veselības 

pārvaldi topošo un jauno 

tēvu izglītošanai 

Dzemdību nama telpās notikušas 

Rīgas Domes veselības pārvaldes 

organizētas nodarbības tēviem, kam 

sniegts organizatorisks un informatīvs 

atbalsts Dzemdību nama mājas lapā 

un Facebook kontā. 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Sadarbības ar Jauns izglītojošs Izstrādāts izglītojošs Materiāls par uzturu grūtniecības laikā Izpildīts atbilstoši 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

profesionālajām 

asociācijām un 

nevalstiskajām 

organizācijām 

veicināšana 

materiāls mājas lapā 

vismaz reizi gadā. 

materiāls par uzturu 

grūtniecības laikā un 

publicēts mājas lapā 

atcelts, pamatojoties uz plašu publiski 

pieejamu informācijas daudzumu par 

šo tēmu. Dzemdību namā topošajām 

un jaunajām māmiņām izdalīti 500 

informatīvi materiāli par joda nozīmi 

uzturā. Covid epidēmijas laikā 

sagatavots informatīvs materiāls par 

jaundzimušā aprūpi, ja mātei ir 

apstiprināta Covid-19 infekcija vai 

aizdomas par inficēšanos. 

noteiktajam 

7.2. Iesaiste 

reproduktīvās 

veselības 

veicināšanas 

procesā Rīgas 

pilsētā 

Dzemdību nama 

pakalpojumus 

popularizējošas 

bezmaksas aktivitātes 

Vismaz 1 bezmaksas 

aktivitāte Dzemdību 

nama pakalpojumus 

popularizēšanai. 

Īstenots publicitātes 

pasākums Starptautiskā 

Vecmāšu un māsu gada 

ietvaros klientu 

informētības veicināšanai 

un jaunu klientu 

piesaistei. 

Starptautiskā Vecmāšu un māsu gada 

ietvaros, sadarbībā ar Latvijas Dūlu 

apvienību, sarunu festivāla LAMPA 

interneta vietnē  organizēta tiešraide- 

diskusija no Rīgas Dzemdību nama 

par dzemdību plāna lomu dzemdību 

procesā (5.09.) Dzemdību nama 

pakalpojumi popularizēti Facebook 

kontā, mājas lapā, kā arī sadarbojoties 

ar plašsaziņas līdzekļiem. Apzinātas 

vismaz 202 publikācijas medijos. Gada 

garumā izdevumā Mans Mazais 

turpinājusies rakstu sērija ar Dzemdību 

nama vecmāti par grūtniecības gaitu 

no brīža, kad iestājusies grūtniecība 

līdz dzemdībām 

 

 

 

 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Pasākumu īstenošana Vismaz 1 pašu iniciēts Piedalīšanās Rīgas Aktivitāte atcelta Covid-19 Aktivitāte atcelta 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

sniedzot iespējas 

jauniešiem iepazīties ar 

reproduktīvās veselības 

jautājumiem  

izglītojošas informācijas 

pasākums gadā. 

Pilsētas svētkos ar 

izbraukuma telti, dodot 

iespēju plašam 

sabiedrības lokam 

iepazīties ar Dzemdību 

nama pakalpojumiem. 

ierobežojumu dēļ. Covid-19 

ierobežojumu dēļ. 

Vienotas zīdīšanas 

veicināšanas politikas 

izstrāde un īstenošana 

Izstrādātas vienotas 

zīdīšanas vadlīnijas. 

Iekšējais audits par 

vadlīniju ieviešanu 

praksē 

Tiek realizēts, apkopojums  pārcelts uz 

2021.gadu 

Izpildīts daļēji 

8. Darba 

izpildei 

atbilstoša 

infrastruktūra  

8.1. 

Energopārvaldības 

sistēmas 

uzturēšana 

atbilstoši 

starptautiska 

standarta 

prasībām 

Energopārvaldības 

sistēmas uzturēšana 

atbilstoši ISO 50001 

standarta prasībām 

Nodrošināts 

energopārvaldības 

sistēmas uzraudzības 

audits reizi gadā 

atbilstoši ISO 50001 

standarta prasībām.  

Nodrošināts 

energopārvaldības 

sistēmas  resertifikācijas 

audits atbilstoši ISO 

50001 standarta 

prasībām. 

Sekmīga resertifikācija 

2020.2.pusgadā 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Regulāra vadības 

sistēmas datu 

apkopošana, pārbaude, 

izvērtēšana un analīze 

Sertifikāts ir spēkā. Sertifikāts ir spēkā. 

Sekmīga resertifikācija 2020.gada 

2.pusgadā 

Izpildīts atbilstoši 

notetktajam 

Energopārvaldības 

atlikta Covid-19 

ierobežojumu dēļ 

sistēmas uzturēšana 

atbilstoši ISO 50001 

standarta prasībām 

Nodrošināts 

energopārvaldības 

sistēmas 1 iekšējais 

audits gadā atbilstoši ISO 

50001 standarta 

prasībām.  

Nodrošināts 

energopārvaldības 

sistēmas iekšējais audits 

atbilstoši ISO 50001 

standarta prasībām. 

Iekšējais audits veikts 2020.gada 

2.pusgadā 

 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 



 

24 

 

Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

Atbilstoši 

energoefektivitātes 

uzraudzības kritērijiem 

noteikto pasākumu 

īstenošana 

energoefektivitātes 

paaugstināšanai 

Veikta piecu stāvu ēkas 

ārsienu siltināšana.  

Atbilstoši 2020. .gada 

finanšu iespējām 

aktivitātes nav plānotas. 

Atbilstoši 2020. .gada finanšu 

iespējām aktivitātes netika plānotas. 

Aktivitātes nav 

plānotas 

Katru gadu īstenots 

vismaz 1 

energoefektivitāti 

paaugstinošs pasākums. 

Piesaistīt konsultantu 

energoefektivitāti 

paaugstinošu pasākumu 

ieviešanai 

Palātās pie pacientu gultām nomainīt 

150 kvēlspuldžu gaismas ķermeņus uz 

LED. Darbi uzsākti 2020.gada 

2.pusgadā. Pilnīga izpilde 2021.gada 

1.pusgadā. 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

8.2. Darba telpu 

modernizēšana un 

uzturēšana 

Regulāru darbu 

īstenošana, nolūkā 

modernizēt un uzturēt 

darba telpas 

Katru gadu īstenots 

vismaz 1 pasākums 

nolūkā modernizēt un 

uzturēt darba telpas. 

Veikts telpu remonts un 

aprīkošana klīnisko 

prasmju centra izveidei 

6. stāvā 

Aktivitāte atlikta Covid-19 

ierobežojumu dēļ (telpas ārstniecības 

zonā) 

Atlikts Covid-19 

ierobežojumu dēļ 

9. Atbilstošs 

darba vides 

aprīkojums  

9.1. Darba vides 

tehniskā 

aprīkojuma 

uzturēšana 

atbilstoši mūsdienu 

prasībām 

Nepārtraukta tehniskā 

aprīkojuma 

jauninājumu 

apzināšana un 

atjaunināšana 

 Katru gadu īstenots 

vismaz 1 pasākums 

nolūkā modernizēt un 

uzturēt darba aprīkojumu. 

Darba vides risku 

mazināšanas plānā 

noteikto uzlabojumu 

nodrošināšanai 

aprīkojuma iegāde  

Veikta  jaundzimušo aprūpes telpu 

renovācija un aprīkošana 3. stāvā; 

Pasākumi darba vietu ergonomijas 

uzlabošanai. 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

10. Droša 

darba vide  

10.1. Darba vides 

risku 

samazināšana 

Darba vides risku 

pastāvīgs monitorings, 

nosakot veicamos 

pasākumus 

Veikts darba vides risku 

novērtējums 1 reizi gadā 

katrā struktūrvienībā. 

Veikts darba vides risku 

novērtējums. 

Visās Dzemdību nama 

struktūrvienībās veikti darba vides 

risku novērtējumi, t.sk. indikatīvie 

mērījumi darba vietās un sagatavoti 

novērtēšanas protokoli (27  

struktūrvienību darbiniekiem). 

Balstoties uz darba vides risku 

novērtēšanas rezultātiem tiek sastādīts 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

pasākumu plāns trūkumu novēršanai 

nākamajam gadam 

 

10.2. Uzlabot 

inženiertehniskās 

un apkārtējās 

vides drošību 

Veikt uzlabojumus 

inženiertehniskās un 

apkārtējās vides 

drošības 

(ugunsdrošības, darba 

drošības un fiziskās 

drošības) uzlabošanai 

Veikti vismaz 2 risku 

samazināšanas 

pasākumi gadā. 

Īstenota durvju piekļuves 

sistēmas 3.kārta. 

Darbi pabeigti 2019. 2.pusgadā. 2020. 

1. pusgadā izveidota vizualizācija 

Piekļuves kontroles sistēmai un 

Automātiskai Ugunsgrēka 

Sistēmai(AUS) apsardzes postenī 

ērtākai sistēmu pārraudzībai.. 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

11. Atbalsts 

darbinieku 

kompetences 

un 

informētības 

pilnveidošanai  

11.1. Paaugstināt 

personāla 

kvalifikāciju un 

pilnveidot prasmes 

Regulāra personāla 

apmācība ārstniecības 

un dažādās darba 

organizācijas 

jautājumos 

Katru gadu īstenots 

vismaz 1 pasākums 

darbinieku apmācībai 

profesionālo kompetenču 

uzturēšanai un 

pilnveidošanai.  

Organizēti:  

kvalifikāciju uzturošie 

kursi “Jaundzimušo 

primārā reanimācija un 

atbalsts dzimšanas 

brīdī”; apmācību 

programma “Dzemdību 

vadīšana. Augļa stāvokļa 

izvērtēšana dzemdībās. 

Kardiotokogrāfija”; 

profesionālās pilnveides 

programma 

“Kardiopulmonālās 

reanimācijas 

aktualitētes”; 

profesionālās pilnveides 

Realizēti sekojoši kvalifikāciju 

uzturošie kursi:  

“Jaundzimušo primārā reanimācija un 

atbalsts dzimšanas brīdī” (apmācītas 

30 ārstniecības personas), “Ar 

veselības aprūpi saistīto infekciju 

menedžments jaundzimušo aprūpē” 

(25 darbinieki)“Dzemdību vadīšana. 

Augļa stāvokļa izvērtēšana 

dzemdībās. Kardiotokogrāfija”.- 60 

darbinieki  

53 darbinieki gada laikā piedalījušies 

dažādos kvalifikācijas 

paaugstināšanas un prasmju 

pilnveidošanas kursos/ vebināros. 

 

 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

programma “Komandas 

darba nodrošināšana, 

sniedzot neatliekamo 

palīdzību dzemdniecībā” 

“Transfuzioloģija” 

Mūsdienīga simulāciju 

apmācības centra 

izveide 

Izveidots klīnisko prasmju 

simulācijas centrs, 

izstrādātas un realizētas 

apmācību programmas 

Dzemdību nama 

darbiniekiem. 

Klīnisko prasmju 

simulācijas centra 

izveide – iegādāts 

aprīkojums, veikts telpu 

remonts, izstrādātas 

apmācību programmas, 

darbība pēc plānotā 

grafika 

 

Aktivitāte pārcelta uz 2021.gadu – 

Covid- 19 ierobežojumu dēļ nav 

atļautas klātienes tuva kontakta 

apmācības 

Atlikts Covid-19 

ierobežojumu dēļ 

Darbinieku iesaiste 

apmācību programmu 

realizēšanā 

2 ārstniecības personas 

iesaistītas apmācību 

realizēšanai komandu 

darba treniņos un 

apmācību kursā 

“Neatliekami stāvokļi 

dzemdniecībā” 

RDN ārstniecības 

personu iesaistīšanās 

tālākizglītības 

programmu realizācijā 

RDN ārstniecības personas regulāri 

iesaistās ESF finansētajās apmācību 

programmās – Antenatālā riska 

izvērtēšana, Neatliekamā palīdzība 

dzemdībās, pirms slimnīcas etaps; 

Augļa labsajūtas novērtējums 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Operatīvās 

ginekoloģijas un 

transfuzioloģijas 

prasmju pilnveidošana 

Apmācīts viens ārsts 

ginekologs 

transfuzioloģijā. 

1 ginekologs, dzemdību 

speciālists apguvis 

padziļinātu 

transfuzioloģijas kursu. 

Ārstniecības personāla 

Apmācīts 1 speciālists Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

prasmju uzturēšana 

atbilstoši normatīvajam 

regulējumam, regulāra 

izglītošana un kontrole 

transfuzioloģijas 

jautājumos. 

Sadarbība ar RSU un 

citām medicīnas profila 

mācību iestādēm 

apmācību un 

pētniecības jomā. 

Katru gadu ārstniecības 

personas iesaistītas RSU 

zinātniskajos pētījumos 

un apmācību 

programmās. 

Iesaiste vismaz  vienā 

RSU atbalstītā pētījumā 

un/vai apmācību 

programmā. 

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 

projekts Nr. lzp-2019/1-0335  

“Liekais svars, uztura paradumi un D 

vitamīna un omega – 3 taukskābju 

rādītāji grūtniecības laikā” 

Dalība Covid-19 infekcijas Valsts 

pētījuma programmas Pediatrijas 

apakšprojektā un Reproduktīvās 

veselības apakšprojektā. 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Darbinieku 

meistarklases 

uzņēmuma iekšienē 

Ieviesta pašmācības 

programma jaundzimušo 

primārajā reanimācijā – 

adaptēta RSU izstrādātā 

metodoloģija. 

Izstrādāti mācību 

materiāli pašmācības 

programmai jaundzimušo 

primārajā reanimācijā. 

Aktualizēti mācību materiāli 

jaundzimušo primārajā reanimācijā, 

saskaņā ar 2019. gadā apstiprinātajām 

nacionālajām vadlīnijām. 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

11.2. Vadītāju 

vadīšanas prasmju 

pilnveide 

Vadītāju vadīšanas 

prasmju pilnveides 

pasākumu īstenošana 

Īstenots vismaz 1 

vadītāju vadīšanas 

prasmju pilnveides 

pasākums gadā. 

2020.gadā tiks īstenots 

atbilstoši finanšu 

iespējām. 

Janvāra mēnesī pabeigta vidējā 

līmeņa vadītāju (13 dalībnieki) 

apmācība, pilnveidojot vadības 

prasmes 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

11.3. Aktuālās Pilnveidot un plašāk Katru gadu īstenots Veicināta iekšējās Intranet vietnē izveidota sadaļa Bez Izpildīts atbilstoši 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

informācijas 

aprites pilnveide 

pielietot iekšējo mājas 

lapu (Intranet) 

vismaz 1 pasākums 

iekšējās mājaslapas 

(Intranet) pilnveidošanai 

un plašākai pielietošanai. 

mājaslapas (Intranet) 

sadaļas Labie darbi 

lietošana darbinieku 

savstarpējās 

komunikācijas 

veicināšanai un 

mikroklimata uzlabošanai 

Kvalitātes vadības 

sistēmas dokumentu 

publicēšana Intranet 

vietnē 

distances, Covid-19 ierobežojumu 

laikā ļaujot darbiniekus uzrunāt 

videoformātā. Sadaļa tiek pielietota 

gan formāliem (piem. gada atskaites), 

gan neformāliem mērķiem (piem. 

uzrunas svētkos, atsauksmju 

publicēšana u.tml.) 

Jautājums par kvalitātes vadības 

sistēmas dokumentu publicēšanu 

Intranet vietnē ir atkārtoti jāizsver, 

izvērtējot tā lietderību, izmaksas un 

tehniskās iespējas. 

noteiktajam 

12. Personāla 

piesaiste un 

motivācija 

12.1. Personāla 

motivēšanas 

sistēmas pilnveide 

Konkurētspējīga 

atalgojuma noteikšana 

atbilstoši valsts un 

budžeta noteiktam 

juridiskajam un finanšu 

iespēju ietvaram 

Īstenots vismaz 1 

pasākums gadā 

personāla novērtēšanas 

un motivēšanas sistēmas 

pilnveidošanai. 

Pilnveidota personāla 

elektroniskās 

novērtēšanas sistēma, 

detalizētāki novērtēšanas 

kritēriji 

Novembra mēnesī veikta elektroniska 

darbinieku darba novērtēšana. Kopā 

novērtēti 356 darbinieki 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Psiholoģiskā atbalsta 

darbiniekiem sistēmas 

izveide 

Radīta psiholoģiskā 

atbalsta sniegšanas 

sistēma darbiniekiem. 

Psihologa pakalpojuma 

plašāka integrēšana, 

ārstniecības personu 

apmācība psiholoģiskā 

atbalsta sniegšanai 

(sadarbībā ar 

psiholoģiskā atbalsta 

centru “Līna”). 

Darbiniekiem nodrošināta psihologa 

atbalsta sniegšana, lekciju kursi 

pārcelti uz 2021. gadu – nav 

pieejamas attālinātās lekcijas 

Aktivitāte pārcelta 

ārpakalpojuma 

speciālistu noslodzes 

un Covid-19 

ierobežojumu dēļ 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

Darbinieku 

nemateriālās 

novērtēšanas pilnveide 

un atgriezeniskās 

saites stiprināšanas 

pasākumu īstenošana 

Īstenots vismaz 1 

pasākums gadā 

nemateriālās 

novērtēšanas pilnveidei 

un atgriezeniskās saites 

stiprināšanai. 

Īstenots pasākums 

labāko darbinieku 

godināšanai – atzīmējot 

Latvijas neatkarības 

gadadienu 

Pasākums atcelts Covid-19 

ierobežojumu dēļ. 

Atcelts Covid-19 

ierobežojumu dēļ. 

Ar kolektīva 

mikroklimatu saistītu 

pasākumu īstenošana 

darbinieku piesaistes 

un iesaistes 

veicināšanai 

Īstenoti vismaz 2 

pasākumi ar kolektīva 

mikroklimatu saistītu 

pasākumu īstenošana 

darbinieku piesaistes un 

iesaistes veicināšanai. 

Īstenoti pasākumi 

darbiniekiem gada 

saulgriežos – Līgo 

svētkos,  Ziemassvētkos, 

Lieldienās un 

korporatīvie kolektīva 

saliedēšanas pasākumi 

Īstenots Vasaras saulgriežu pasākums 

(19.06.), Patriotu nedēļa (11.-17.11.) 

un Ziemassvētki Dzemdību namā 

(21.12.). Darbiniekiem izdalītas sejas 

maskas ar korporatīvu apdruku. 

Organizēta akcija Facebook “Esmu 

Dzemdību nama patriots. Atklājot 

Jaundzimušo aprūpes telpas 3.stāvā, 

nodaļas darbiniekiem organizēts 

svinīgs atklāšanas pasākums. 

 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

12.2. Pasākumi 

jauno speciālistu 

piesaistei 

Rezidentu iesaistes 

pasākumi 

Īstenots vismaz 1 

pasākums gadā jauno 

speciālistu piesaistei. 

Pastāvīgs darbs ar 

studentiem / rezidentiem 

un sadarbība ar 

augstākās izglītības 

iestādēm. 

Tiek realizēts sadarbības līgumu 

ietvaros 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Apmācību realizējošo 

personu izglītošana - 

kursi “Training the 

trainers”  

Apmācītas ārstniecības 

personas apmācību 

realizēšanai “Training the 

trainers".  

RDN programmas 

izstrādāšana 

 

Aktivitāte pārcelta uz 2021.gadu, jo 

nenotiek apmācības klātienē un tuva 

kontakta praktiskās nodarbības 

Atcelts Covid-19 

ierobežojumu dēļ. 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

Jauno un esošo 

speciālistu dalība 

tālākizglītības 

aktivitātēs  

Katru gadu speciālisti 

iesaistīti tālākizglītības 

aktivitātēs Dzemdību 

namam stratēģiski 

svarīgās jomās. 

Atbalsts 2 jauno 

speciālistu izglītības 

aktivitātēm 

Dalība tālākizglītības aktivitātēs ( 8 

speciālisti) attālināti COVID-19 

pandēmijas dēļ.  

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

 

 

 

 

 

 

13. Stabila un 

efektīva 

finanšu 

pārvaldība 

13.1. Finanšu 

līdzekļu efektīva 

izmantošana 

Finanšu gada budžeta 

izstrāde atbilstoši valsts 

pasūtījumam un citiem 

ieņēmumiem, 

pastāvīga budžeta 

izpildes uzraudzība 

Veikta regulāra budžeta 

izpildes kontrole pa 

mēnešiem, noviržu 

apzināšana un analīze. 

Veikta regulāra budžeta 

izpildes kontrole pa 

mēnešiem, noviržu 

apzināšana un analīze. 

Regulāri, reizi mēnesī Finanšu 

departaments izvērtē budžeta izpildes 

gaitu, apzinot un analizējot atkāpes no 

plāna. Par budžeta izpildes rezultātiem 

tiek informēta valde. Par aktuālo 

finanšu situāciju 1x mēnesī tiek 

sagatavots ziņojums valdei. Ziņojumā 

valdei par aktuālo situāciju finanšu 

jomā tiek analizēti ieņēmumi/ izdevumi, 

salīdzinot ar budžetā plānoto, 

sagatavota informācija par naudas 

plūsmu, analizēti iespējamie riski. Tiek 

aprēķināta pārskata perioda 

ieņēmumu pārsniegums pa 

izdevumiem (operatīvā peļņa) un 

gatavoti priekšlikumi uzkrājumu 

izlietojumam atbilstoši 

kapitālsabiedrībai deleģēto uzdevumu 

izpildei. 

 

 

 

 

 

 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Pastāvīga naudas 

līdzekļu pieprasījuma 

un izlietojuma analīze, 

Īstenota pastāvīga 

izdevumu pamatotības 

Īstenota pastāvīga 

izdevumu pamatotības 

Par izdevumu pamatotību ir atbildīgi 

konkrētās struktūrvienības vadītāji. 

Pakalpojumu rēķini tiek saskaņoti 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

izdevumu pamatotības 

un nepieciešamības 

uzraudzība, finanšu 

stabilitātes 

nodrošināšanai 

uzraudzība. uzraudzība. Finanšu nodaļā, kur vēlreiz tiek 

pārbaudīta izdevumu pamatotība. 

Preces tiek iepirktas saskaņā ar 

apstiprinātajām iepirkumu procedūrām. 

Periodiski tiek pārbaudīti iepirkumu 

līgumu atlikumi un iepirkto preču 

atbilstība līgumu pielikumos 

norādītajai. Par rezultātiem tiek 

informēti par līgumu atbildīgie 

darbinieki un valde. 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Iespējamo izmaksu 

optimizācijas 

pasākumu īstenošana 

Veikti pasākumi izmaksu 

optimizācijai. 

Veikti pasākumi izmaksu 

optimizācijai 

Tiek regulāri analizēts virsstundu 

apjoms un meklēti risinājumi to 

samazināšanai. Diemžēl ārstniecības 

personāla un pārējā personāla 

nepietiekamības dēļ, tuvākajā laikā 

izvairīties no virsstundām nav 

iespējams. 2020. gadā virsstundu 

apjoma pieaugums saistīts arī ar 

epidemioloģisko situāciju COVID-19 

pandēmijas dēļ, kad ārstniecības 

personas inficējas vai nonāk karantīnā 

kā kontaktpersonas. Lai nodrošinātu 

aprūpes procesu atbilstošā apjomā un 

līmenī, nākas nodarbināt darbiniekus, 

kuri ir veseli, bet ir spiesti strādāt 

virsstundas. 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

13.2. Naudas Sabalansēta (pozitīva) Ievēroti kreditoru rēķinu Ievēroti kreditoru rēķinu Grāmatvedības uzskaites sistēma Izpildīts atbilstoši 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

plūsmas 

plānošana 

Dzemdību nama 

finanšu stabilitātes 

nodrošināšanai 

naudas plūsma maksājumu termiņi un 

uzlabota debitoru parādu 

piedziņa. 

maksājumu termiņi un 

uzlabota debitoru parādu 

piedziņa. 

nodrošina atskaites par parādiem 

kreditoriem, kuriem tuvojas apmaksas 

termiņš, līdz ar to ir iespējams uzlabot 

naudas plūsmas plānošanu un veikt 

maksājumus savlaicīgi. 

noteiktajam 

Ieņēmumu un 

izdevumu plānošana 

Darbība bez 

zaudējumiem un 

izdevumu atbilstība 

ieņēmumiem. 

Darbība bez 

zaudējumiem un 

izdevumu atbilstība 

ieņēmumiem.  

Katru mēnesi tiek analizēta budžeta 

izpilde, gan ieņēmumu, gan izmaksu 

daļā, kas ļauj operatīvi reaģēt un 

nodrošina darbību bez zaudējumiem. 

Ieviests intensitātes kritērijs korelācijā 

ar dzemdību skaitu atalgojuma 

sistēmā. 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

14. Ilgtermiņa 

ieguldījumu 

plānošana 

14.1. Investīciju 

plānošana  

Nepieciešamo 

investīciju apzināšana 

un investīciju plāna 

izstrādāšana 2019.-

2021.gadam un 

regulāra tā aktualizācija 

Izstrādāts un regulāri 

aktualizēts ikgadējais 

Investīciju plāns. 

Izstrādāts un regulāri 

aktualizēts ikgadējais 

Investīciju plāns 

Investīciju plāns izstrādāts atbilstoši 

kopā ar budžetu, kas apstiprināts 

ārkārtas dalībnieku sapulcē Nr.2. 

21.02.2020., iepriekš saskaņojot ar RD 

Labklājības departamentu.   

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Regulāra investīciju 

apguves kontrole 

Veikti grozījumi 

investīciju plānā atbilstoši 

budžeta iespējām un 

faktiskajām vajadzībām. 

Veikti grozījumi 

investīciju plānā atbilstoši 

budžeta iespējām un 

faktiskajām vajadzībām 
 

2020. gadā grozījumi investīciju plānā 

veikti 2 reizes atbilstoši budžeta 

iespējām un faktiskajām vajadzībām. 

 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

14.2. Investīciju 

piesaiste  

Pieteikšanās un dalība 

projektos ilglaicīgu 

mērķu sasniegšanai un 

Atbilstoši pieejamiem 

ārējiem fondu līdzekļu 

programmām sagatavoti 

Atbilstoši ES fondu 

plānošanas programmai 

2020.gadā nav plānota 

Atbilstoši ES fondu plānošanas 

programmai 2020.gadā nav bijusi 

projektu pieteikšana. Visas investīcijas 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

savu (finanšu, 

tehnoloģiju un 

personāla) iespēju 

apzināšana un 

plānošana. 

un iesniegti projektu 

pieteikumi. 

projektu pieteikšana. 2020. gadā veiktas par Dzemdību 

nama līdzekļiem. 

Aktivitātes netika 

plānotas 

15. 

Elektroniskās 

informācijas 

aprites 

attīstīšana 

15.1. Informācijas 

pasniegšanas 

elektroniskajā vidē 

pilnveide 

Pastāvīga Dzemdību 

nama mājaslapas 

modernizācija 

Īstenots vismaz 1 

pasākums gadā 

sniedzamās informācijas 

saprotamības pilnveidei 

ārējā mājaslapā. 

Uzlabota informācijas 

saprotamība un uztvere 

ārējā mājas lapā, 

pilnveidojot lapas dizainu 

un struktūru, kā arī 

izstrādājot speciālistu 

profilus.  

Mājas lapā izstrādāta jauna sadaļa 

Speciālisti, rodot iespēju klientiem 

iepazīties ar sniegtajiem 

pakalpojumiem un pakalpojumus 

sniedzošajiem speciālistiem trīs 

valodās (lv, ru, eng). Angļu valodas 

lapas versijā veiktas pārmaiņas 

vieglākais informācijas uztverei. 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

15.2.Elektronisko 

pakalpojumu 

attīstīšana 

Elektronisko 

pakalpojumu klāsta 

paplašināšana 

Ieviesti 2 jauni 

elektroniskie 

pakalpojumi. 

Uzsākta e-adreses 

izmantošana saziņai ar 

klientiem. 

Saziņai ar klientiem tiek izmantota e- 

adrese 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

15.3. 

Telefonsakaru 

izmantošanas 

pilnveide 

Telefonsakaru 

izmantošanas 

pilnveides pasākumi 

Īstenots vismaz 1 

pasākums telefonu 

sakaru izmantošanas 

iespēju pilnveidei. 

Aktivitātes nav plānotas. 

 

Aktivitātes nebija plānotas 

Aktivitātes netika 

plānotas 

15.4. Informācijas 

tehnoloģiju vides 

pilnveide 

Nepārtraukta esošo 

informācijas tehnoloģiju 

sistēmas pilnveide un 

uzlabojumu veikšana 

datu drošības jomā 

Īstenoti vismaz 2 

pasākumi gadā 

informācijas tehnoloģiju 

pilnveidei. 

Uzsākta elektronisko 

dokumentu vadības 

sistēmas EDUS 

izmantošana 

ārstnieciskajās 

Veikta daļēja IT tīkla rekonstrukcija. 

EDUS tiek izmantots ārstniecisko 

struktūrvienību darbā. 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

struktūrvienībās. 

Veikta IT tīklu 

rekonstrukcija (t.sk. 

projektēšana un izbūve). 

16. Līdzdalība 

e-veselība 

projekta 

realizēšanā 

16.1. Iesaiste e-

veselība projekta 

realizēšanā 

Pastāvīga Dzemdību 

nama 

MEDPROGRAMMAS 

pilnveidošana  

Īstenoti vismaz 2 

pasākumi gadā 

Dzemdību nama pacientu 

medicīniskās 

dokumentācijas 

elektronizācijai. 

JITN elektroniskas darba 

uzskaites un darba 

pārskata dokumentācijas 

izstrādāšana  

Elektroniskas 

medikamentu 

nozīmējumu lapas 

izstrādāšana 

Ieviests praksē elektronisks JITN 

darba uzskaites žurnāls; JITN ārstēto 

jaundzimušo statistikas dati un darba 

kopsavilkums tiek apkopots 

elektroniski. 

MEDPROGRAMMĀ izstrādāts modulis 

elektroniskai medikamentu 

nozīmēšanai un izpildes reģistrēšanai, 

ieviešana aprobācijas procesā. 

 

 

 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Ārsta biroja iespēju 

pilnvērtīgāka 

izmantošana 

Ambulatoriskās 

nodaļas darbā 

Īstenoti vismaz 2 

pasākumi Ārsta biroja 

iespēju pilnvērtīgāka 

izmantošana 

Ambulatoriskās nodaļas 

darbā. 

SMS atgādinājuma 

pacientiem par ieplānoto 

vizīti sūtīšanas 

risinājuma integrācija ar 

Ārsta biroju 

Ieviests SMS atgādinājums 

Ambulatoriskajā nodaļā 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Aktīva e-veselība 

projekta ieviešana 

atbilstoši valsts 

veselības aprūpes 

stratēģijai e-veselības 

Īstenoti pasākumi e - 

veselības izmantošanai 

atbilstoši valsts 

noteiktajiem termiņiem. 

Uzsākts Izraksta no 

stacionāra eksports uz E-

veselību grūtniecēm un 

ginekoloģiskām 

pacientēm - aktivitātes 

izpilde atbilstoša VM un 

 

Nav realizēts,  jo E-veselības projekta 

attīstība  valsts līmenī ir apturēta 

Aktivitātes apturētas 

valsts līmenī 



 

35 

 

Stratēģiskais 

mērķis 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi / veicamās 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Sasniedzamā vērtība 

Sasniedzamais 

rezultāts 2020.gadā  

 

Izpilde 2020. gadā  

 

(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Komentāri, 

paskaidrojumi 

2019.-2021.gads  

ieviešanā e - veselības tehniskajām 

iespējām 

Sadarbībā ar DataMed 

uzsākts USG 

izmeklējumu eksports uz 

E-veselību - aktivitātes 

izpilde atbilstoši VM un e 

- veselības tehniskajām 

iespējām 

Apzināta USG izmeklējumu eksporta 

iespēja uz DataMed sistēmu. 

Praksē ieviesta datu apmaiņas iespēja  

par RAKUS LIC pacientēm caur 

DataMed sistēmu. 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 

Ieviests elektroniskais 

nosūtījums pie 

speciālista -  

E-veselības projekta attīstība  valsts 

līmenī ir apturēta, realizēts atbilstoši e- 

veselības kapacitātei 

aktivitātes izpilde 

atbilstoša VM un e- 

veselības 

tehniskajām iespējām 

16.2. Informācijas, 

datu apmaiņas 

savietojamības 

nodrošināšana 

Tehnoloģisko iespēju 

pilnveide datu 

eksportam no 

Dzemdību nama uz e- 

veselību un sadarbības 

partneru informāciju 

sistēmām 

Īstenoti pasākumi datu 

eksportam no Dzemdību 

nama uz sadarbības 

partneru informāciju 

sistēmām 

Uzsākts Jaundzimušo 

reģistra kartes datu 

eksports uz SPKC – 

aktivitātes izpilde 

atkarīga no SPKC 

iespējām 

Saskaņots līgums ar SPKC par 

elektronisku Jaundzimušo reģistra 

karšu datu eksportu no RDN 

MEDPROGRAMMAS uz SPKC datu 

bāzi; notiek datu eksports uz testa vidi, 

darbs pie eksportēto datu pārbaudes 

un precizēšanas 

 

 

Izpildīts atbilstoši 

noteiktajam 
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