
NVD 

apmaksātie 

Maksas 

pakalpojumi

Speciālistu 

skaits

1 ģimenes ārsts

2 dežurārsts

3 zobārsts

4 zobu higiēnists

5 ortodonts

6 zobu protēzists

0 0 0

1 akupunktūras ārsts

2 alergologs

3 algologs

4 andrologs

5 anesteziologs, reanimatologs 34 2 10

6 asinvadu ķirurgs

7

arodveselības un arodslimību 

ārsts

8 audiologopēds

9 bērnu alergologs

10 bērnu endokrinologs

11 bērnu gastroenterologs

12 bērnu hematoonkologs

13 bērnu infektologs

14 bērnu kardiologs

15 bērnu ķirurgs

16 bērnu nefrologs

17 bērnu neirologs 0 0 0

18 bērnu pneimonologs

19 bērnu reimatologs

20 dermatologs, venerologs

21

diabētiskās pēdas aprūpes 

kabinets

22 endokrinologs

23 ergoterapeits

24 ergoterapeita asistents

25 fizikālās medicīnas un 

26

fizioterapeiti un fizioterapeitu 

asistenti

b) sekundārās veselības aprūpes pakalpojumi

Kopā:

SIA "Rīgas Dzemdību nams"
Deleģētā uzdevuma izpildes 

kritērijs

SIA  "Rīgas Dzemdību nams" atskaite par  deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi 

2020.gadā atbilstoši 2016. gada 14.jūnija  Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas 

līgumam Nr. RD-16-367-lī (Rīgas domes 17.05.2016. lēmums Nr.3762 „Par 

pārvaldes uzdevumu deleģēšanu līgumu noslēgšanu ar Rīgas pilsētas pašvaldības 

veselības aprūpes kapitālsabiedrībām” )    

2020

1. Sniegto pakalpojumu skaits pa 

pakalpojumu veidiem 

(apmeklējumi/izmeklējumi)

a) primārās veselības aprūpes pakalpojumi



27 flebologs

28 gastroenterologs

29

ginekologs, dzemdību 

speciālists 12217 604 53

30 hematologs, 

31 homeopāts

32 infektologs

33 internists 7 1

34 kardiologs

35 ķirurgs

36 laboratorijas ārsts

37 logopēds

38 masieris

39 medicīnas ģenētiķis 267 22 2

40 Montesori atveseļošanas 

41 narkologs

42 nefrologs

43 neiroķirurgs

44 neirologs

45 neonatologs

46 oftalmologs 1150 3 1

47 onkologs

48 optometrists 

49 osteopāts 128 1

50 osteorefleksoterapeits

51 otolaringologs

52 pediatrs 310 18

53 pneimonologs

54 proktologs

55 psihiatrs

56 psihologs 57 1

57 psihoterapeits

58 radiologs

59 reimatologs

60 sporta ārsts

61 traumatologs, ortopēds

62 urologs

63 uztura specialists, dietologs 13 1

64

vecmātes grūtnieces vai 

nedēļnieces apskate 1145 168 12

65 algologs 26 2

14813 1340 102

1 asinsvadu doplerogrāfija

2 audiometrija, timpanometrija

3 autorefraktomertija

4 citoloģija

5 datortomogrāfija

6 doplerogrāfija grūtniecēm 9935 404

7 ehokardiogrāfija

8 elektroencefalogrāfija

9 elektrokardiogrāfijas metode

Kopā:

c) diagnostiskie izmeklējumi



10

elektrokardiogrāfijas un fiziskās 

slodzes testi

11 elektromiogrāfija

12 endoskopija

13 endoskopiskās manipulācijas

14 flotācija

15 histerosalpinogrāfija

16 histoloģija

17 Holtera monitorēšana

18 kolposkopija

19 koronorogrāfija

20 krioterapija (ginekoloģiskā)

21 KTG (kardiotokogrāfija) 3049 169

22 Laboratorija

23 magnētiskā rezonanse

24 morfoloģija

25 neiropātijas

26

neirosonogrāfija  

jaundzimušiem un zīdaiņiem 762 343

27 oftolmoloģiskā sonogrāfija

28

optiskā koherentā tomogrāfija - 

OCT 

29 osteodensitometrija

30 osteorefleksoterapija

31 plazmafezēze

32 prokotoskopija

33 rektoskopija

34 RTG 89 62

35 RTG zobuārstnieciskais

36 sāls istaba 

37 spirogrāfija

38 USG  ginekoloģiskā 

39

USG  vērdera dobumam un 

virspusējie novietotiem 8038 849

40 USG locītavām 11

41 USG oftolmoloģiskā 604

42 USG piena dziedzeriem

22477 1838

a) fizikālā medicīna

b) procedūru kabinets 8333 1926

c) DS gultas dienas 399 3

1.1 vispārējā ķirurģijā

1.2. ginekoloģijā

1.3. uroloģijā

1.4. traumatoloģijā- ortopēdijā

1.5. neiroķirurģijā

1.6. ausu, kakla, deguna slimībās

1.7. acu slimībās

e) 
f) 

Kopā:

d) īslaicīgās sociālās aprūpes  gultas



SIA "Rīgas 

Dzemdību nams"

2020

2.1. no NVD paredzētā līguma summa 67466

2.1.1. NVD līguma izpilde 67466

2.1.2. pārstrāde+/neizpilde- 0

2.1.3. pacienta iemaksa par atbrīvotām kategorijām 87060

2.1.4. ārpus kvotas pakalpojumi 688007

2.1.5. zobārstniecības pakalpojumi bērniem

2.1.6. zobārstniecība

2.1.7. primārā aprūpe

2.1.8. sekundārā aprūpe

2.1.9. ārvalstu pilsoņi

2.1.10. finansējums darba samaksas pieaugumam

2020

2.2. Pakalpojumu saņēmēju līdzekļi ( pacientu iemaksas)
4749

AAS

pacientu tiešie maksājumi 4749

2020

2.3.

Maksas veselības aprūpes pakalpojumu ieņēmumi  

(pacientu tiešie maksājumi un apdrošinātāju maksājumi, 

ja iespējams var parādīt atsevišķi) 156878

pacientu tiešie maksājumi 156878

AAS

citi

2.4. no RD 2020

izpilde

neizpilde

2.5. Citi ieņēmumi 2020

saistīti ar medicīnas pakalpojumiem ( nomas maksas, 

sadarbības līgumi u.c.)

nesaistīti ar medicīnas pakalpojumiem ( nomas 

nemidicīnas pakalpojumiem u.c.)

EUR

3.1.

3.1.1. 1) Pamatlīdzekļu iegāde, t.sk. 552 885

3.1.1.1. Medicīnas ierīces un aprīkojums dzemdību palīdzības 

nodrošināšanai, grūtnieču aprūpei, jaundzimušo aprūpei 
465 673

2. Pārskats par uzdevuma izpildei saņemto finansējumu un tā 

izlietojumu:

3. Investīciju plāna izpilde 2020.gadā:

Izstrādātās un realizētās investīcijas par pašu finanšu līdzekļiem (uzskaitīt):



3.1.1.2. Līdzfinansējums projektam “Kvalitatīvu veselības aprūpes

pakalpojumu pieejamības uzlabošana, attīstot veselības

aprūpes infrastruktūru SIA “Rīgas Dzemdību nams””,

tehnoloģiju iegādei

3.1.1.3. Papildus līdzfinansējums projektam “Kvalitatīvu veselības

aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana, attīstot

veselības aprūpes infrastruktūru SIA “Rīgas Dzemdību

nams””, tehnoloģiju iegādei

3.1.1.4. Saimnieciskie pamatlīdzekļi (mēbeles, biroja tehnika, 

datortehnika, virtuves aprīkojums)
73 757

3.1.1.5. Grāmatvedības uzskaites programmas algu un personāla 

moduļu ieviešana, administrēšanas sistēmu ieviešana
13 455

3.1.2. 2) Investīcija nomātā pamatlīdzeklī, t.sk. 235 304

3.1.2.1.

Pacēlāja izveide vestibilā pie galvenās ieejas, t.sk.

projektēšana
2 844

3.1.2.2.

Dzemdību nama korpusa K-2 bērnu aprūpes nodaļas 3.st.

renovācija un logu nomaiņa.
169 326

3.1.2.3 Piekļuves sistēmas modernizācija 24 186

3.1.2.4.

Māsu izsaukuma sistēma IPCALL attīstība 3. kārta (5. un 6.

stāvā)
24 005

3.1.2.5. Kondicionieri un ventilācija 11 777

3.1.2.6. Rindu vadības sistēma ambulatoriskajā nodaļā 1 960

3.1.2.7 VAS sistēmas darbības atjaunošana un pārprogrammēšana
1 206

788 189

3.3.

3.3.1.

SIA "Rīgas Dzemdību nams" lietojumā esošās teritorijas 

Miera ielā 45, Rīgā labiekārtošanas darbi
0

3.3.2.

3.3.

3.2.1.

“Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 

uzlabošana, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA 

“Rīgas Dzemdību nams” ERAF finansējums

3.2.2.

“Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 

uzlabošana, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA 

“Rīgas Dzemdību nams” valsts finansējums

3.2.3.

“Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 

uzlabošana, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA 

“Rīgas Dzemdību nams” pamatlīdzekļi projektam ERAF 

finansējums

3.2.4.

“Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 

uzlabošana, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA 

“Rīgas Dzemdību nams” pamatlīdzekļi projektam valsts 

finansējums

0

Izstrādāto un realizēto ERAF  projektu skaits (uzskaitīt) un finansējuma 

Kopā:

Kopā:

Izstrādātās un realizētās Pašvaldības investīcijas (uzskaitīt):

Kopā:



4.1.
Rakstiski  (pamatotās, 

nepamatotās kopā)
5

 - par nepietiekamu informācijas sniegšanu;

 - par neatbilstošu komunikāciju un attieksmi;

 - par medicīniskas manipulācijas izraisītām sekām;

 - par negadījumu.

4.2.
Mutiski/telefoniski (pamatotās, 

nepamatotās  kopā)
2

pacientu radinieku / tuvinieku telefonsarunā izteikta neapmierinātība par 

komunikāciju ar ārstu (par informācijas nesniegšanu)

4.3. Citas 8

Soc.tīklos fiksētas sūdzības, pacientu un piederīgo, kuru izskatīšana bijusi 

iespējama daļēji. 

Tēmas - med.personāla  attieksme, komunikācija, apstākļi palātā, pierakstu 

veikšanas kārtība, nepietiekama anestēzija, ģimenes palātas maksa, dzīvesbiedra 

ēdināšana

4.4.

Poliklīnikā izvērtēto pamatoto 

sūdzību skaits, tai skaitā 

iedzīvotāju uzklausīšana, 

savlaicīga atbilžu sniegšana

3
Par pamatotām atzītas 3 sūdzības, atbildes ir sniegtas uz visām 5 saņemtajām 

sūdzībām

4.5.
Veselības inspekcijā par 

pamatotām atzīto sūdzību skaits
1

Veselības inspekcijas atzinusi smagu kaitējumu veselībai 1 gadījumā (gadījums 

2018.gadā, atzinums 2020.gadā). 

Veikas korektīvas darbības, lai novērstu aprūpē atzītās nepilnības.

4.6.

Veselības inspekcijā par 

nepamatotām atzīto sūdzību 

skaits

3

Ar komentāru, ka kaitējuma esamība netiek konstatēta, saņemtas 2 no 2019.gada 

nogalē pieprasītajām med.dokumentācijām un 1 no 2020.gadā izskatīšanai 

pieprasītajām (2020.gadā pavisam pieprasītas 5 pacientu med.dokumentācijas)                                                        

SIA "Rīgas Dzemdību nams"

4. Saņemto sūdzību skaits saistībā ar 

uzdevuma izpildi:

2020



NVD 

apmaksātie 

Maksas 

pakalpojumi

1.1.
Jaundzimušo intensīvā terapija un

reanimācija (līdz 7.dzīves dienai)
773 1

1.2. Dzemdības 5278 34

1.3.
Pārējie pakalpojumi ( uzskaitīt ), t.

sk.
632 41

grūtnieču aprūpe

grūtniecības patoloģija (izrakstītās

pacientes)
560 39

 ginekoloģiskās pacientes 72 2

6683 76

2020

2.1. 4 863 043

2.1.1. 4 863 043

2.1.2.

2.1.3. 278 024

2.1.4. 3 600 776

2.1.5. 9 165

2.1.6. 49 373

2.1.7. 20 788

2.1.8.

4 863 043

2 121 485

2 741 558

2.2. 

2.3. 1 335 140

1 335 140

2.4. 534 678

apdrošinātāju maksājumi

Citi ieņēmumi 

Finansējums darba samaksas piemaksām par COVID 19 pacientu aprūpi. 

Kompensācija par IAL iegādi 

PARĀDĪT ATSEVIŠĶI  un ja nepieciešams papildināt ar vajadzīgo

1.Fiksētais maksājums par stacionāra darbību (izpilde)

t.sk. Fiksētais maksājums par stacionāra darbību (apmaksa)

dzemdību palīdzība (apmaksā pēc faktiski veiktā apjoma)

ārpus kvotas pakalpojumi

Pagarinātā normālā darba laika apmaksa ārstniecības personām

Pakalpojumu saņēmēju līdzekļi ( pacientu iemaksas)

Maksas veselības aprūpes pakalpojumu ieņēmumi  ( pacientu tiešie 

maksājumi un apdrošinātāju maksājumi, ja iespējams var parādīt 

atsevišķi) 

pacientu tiešie maksājumi

1. STACIONĀRIE PAKALPOJUMI 

(iztrūkstošo pievienot) 

2. Pārskats par Uzdevuma izpildei saņemto finansējumu un tā izlietojumu:

Kopā: 

SIA "Rīgas Dzemdību 

nams"

2020

2.Fiksētā piemaksa par uzņemšanas nodaļas darbību

No NVD paredzētā līguma summa 

izpilde

pārstrāde+/neizpilde-

pacienta iemaksa par atbrīvotām kategorijām


