
NVD 

apmaksātie

Maksas 

pakalpojumi

Speciālistu 

skaits

0 0 0

1 anesteziologs, reanimatologs 12 1 9

2 bērnu neirologs 0 0 0

3 ginekologs, dzemdību speciālists 6260 283 47

4 ģenētiķis 212 12 2

5 internists 0 0 0

6 neonatologs 0 147 16

7 oftalmologs 564 2 1

8 osteopāts 0 81 2

9 psihologs 32 1

10 radiologs 1

11 uztura specialists, dietologs 4 1

12
vecmāte (grūtnieces vai 

nedēļnieces apskate)
658 43 23

13 Apskate pirms vakcināc. 10029 215

17735 820 103

1 doplerogrāfija grūtniecēm 4950 169

2 KTG (kardiotokogrāfija) 1523 59

3
neirosonogrāfija  jaundzimušiem un 

zīdaiņiem
412 157

4 RTG 52 43

5 USG  ginekoloģiskā 3883 303

6 USG  vērdera dobumam un 

virspusējie novietotiem orgāniem

0 0

7 USG locītavām 0 0

8 USG oftolmoloģiskā 335 0

11155 731

12454 1121

253 1c) DS gultas dienas

1. Sniegto pakalpojumu skaits pa pakalpojumu veidiem (apmeklējumi/izmeklējumi)

b) procedūru kabinetsb) procedūru kabinets

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

2021.gada I pusgadā 

a) primārās veselības aprūpes pakalpojumi

Kopā:Kopā:

Kopā:

Kopā:

b) sekundārās veselības aprūpes pakalpojumi

c) diagnostiskie izmeklējumi



2021.gada 

I pusgads

2.1. no NVD paredzētā līguma summa 43698

2.1.1. NVD līguma izpilde 38266

2.1.2. pārstrāde+/neizpilde- -5432

2.1.3. pacienta iemaksa par atbrīvotām kategorijām 45119

2.1.4. ārpus kvotas pakalpojumi 480969

2.2. Pakalpojumu saņēmēju līdzekļi (pacientu līdzmaksākumi) 2414

2.3.

Maksas veselības aprūpes pakalpojumu ieņēmumi  

(pacientu tiešie maksājumi un apdrošinātāju maksājumi, ja 

iespējams var parādīt atsevišķi) 

74486

3.1.
Izstrādātās un realizētās investīcijas par pašu finanšu 

līdzekļiem (uzskaitīt): 125539

1) Pamatlīdzekļu iegāde, t.sk. 

3.1.1.
Medicīnas ierīces un aprīkojums dzemdību palīdzības 

nodrošināšanai, grūtnieču aprūpei, jaundzimušo aprūpei 
59490

3.1.2.
Saimnieciskie pamatlīdzekļi (mēbeles, biroja tehnika, 

datortehnika, virtuves aprīkojums)
15082

3.1.3.
Grāmatvedības uzskaites programmas algu un personāla 

moduļu ieviešana, administrēšanas sistēmu ieviešana
708

2) Investīcija nomātā pamatlīdzeklī, t.sk. 

3.2.1.
Pacēlāja izveide vestibilā pie galvenās ieejas, t.sk. 

projektēšana, 2019. gadā uzsākto darbu pabeigšana 28858

3.2.2. Liftu 3;4;5; un 6 Vadības staciju maiņa 16573

3.2.3. VAS sistēmas darbības atjaunošana un pārprogrammēšana 4828

2. Pārskats par uzdevuma izpildei saņemto finansējumu un tā 

izlietojumu:

3. Investīciju plāna izpilde:



2021.gada 

I pusgads
Apraksts (tikai par VI )

1

Ārstniecības iestādē izvērtēto pamatoto sūdzību skaits, tai 

skaitā iedzīvotāju uzklausīšana, savlaicīga atbilžu 

sniegšana

3

2
Veselības inspekcijā par pamatotām atzīto sūdzību skaits 

(pielikumā pievienot sūdzību izklāstu) 
1 Par nesaskaņotu medicīnisku manipulāciju

3
Veselības inspekcijā par nepamatotām atzīto sūdzību 

skaits
6

Bez komentāriem atgrieztas visas (4) 2020.gada nogalē pieprasītās pacientu 

med.dokumentācijas. 

2021.gada I pusgadā pieprasītas 3 pacientu medicīniskās dokumentācijas un viedoklis 

par sniegtā pakalpojuma kvalitāti. Ar komentāru par kaitējuma neesamību atgriezta 2 

pacientu med.dokumentācija, bet trešā vēl atrodas izskatīšanā Veselības inspekcijā 

(sūdzība būtībā nav par Dzemdību namu, bet par laboratorijas veiktajiem testiem uz 

Covid-19 un to rezultātiem, uz kuru rezultātiem pamatojoties, paciente Dzemdību namā 

atradās izolatorā)

4. Saņemto sūdzību skaits saistībā ar uzdevuma izpildi 

(aprakstīt būtiskākās):



NVD apmaksātie Maksas pakalpojumi

1.1.
Jaundzimušo intensīvā terapija un reanimācija 

(līdz 7.dzīves dienai)
328 0

1.2. Dzemdības 2767 10

1.3. Pārējie pakalpojumi ( uzskaitīt ), t. sk. 286 14

grūtnieču aprūpe 263 14

 ginekoloģiskās pacientes 23 0

3381 24

2.1. 2917260

2.1.1. 2917260

2.1.2.

2.1.3. 136870

2.1.4. 2205052

2.1.5. 1865

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8. 247309

2917260

1223064

1694196

2.2. 

2.3. 773670

2.4. 221649

120486

10604

516

12098

6528

69045

2372

1. STACIONĀRIE PAKALPOJUMI (iztrūkstošo 

pievienot) 

Kopā: 

2021.gada I pusgads

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

No NVD paredzētā līguma summa 

izpilde

pārstrāde+/neizpilde-

pacienta iemaksa par atbrīvotām kategorijām

dzemdību palīdzība (apmaksā pēc faktiski veiktā apjoma)

ārpus kvotas pakalpojumi

Finansējums darba samaksas pieauguma nodrošināšanai

1 x finansējums decembrī (papildus līdzekļi)

PARĀDĪT ATSEVIŠĶI  un ja nepieciešams papildināt ar vajadzīgo

1.Fiksētais maksājums par stacionāra darbību (izpilde)

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

2.Fiksētā piemaksa par uzņemšanas nodaļas darbību

Kompensāciju maksājumi (papildus līdzekļi) saistībā ar COVID -19

Pakalpojumu saņēmēju līdzekļi ( pacientu iemaksas)

Maksas veselības aprūpes pakalpojumu ieņēmumi  ( pacientu tiešie maksājumi un 

apdrošinātāju maksājumi, ja iespējams var parādīt atsevišķi) 

Citi ieņēmumi 

Saistīti ar medicīnas pakalpojumiem ( ieņēmumi par rezidentu apmācību)

Saistīti ar medicīnas pakalpojumiem ( ieņēmumi par par studentu prakšu vadīšanu)

Sabiedriskās ēdināšanas ieņēmumi 

Saistīti ar medicīnas pakalpojumiem (bahilu realizāc., citi med. Ieņēm.)

Citi ieņēmumi-dotācija sociālajam pakalpojumam

Nesaistīti ar medicīnas pakalpojumiem ( nomas maksas, sadarbības līgumi u.c.)

Nesaistīti ar medicīnas pakalpojumiem (saņemtie ziedojumi, % maksājumi un tamlīdzīgi 

ieņēmumi)



Darbinieku skaits kopā Vakcinēto personu skaits vai %

Vakcinācijas pret COVID-19 aptvere 

darbinieku vidū

394 (+ 9 bērna kopšanas 

avaļinājumā, datu par 

vakcinācijas statusu nav)

92,5% (nevakcinēti 30, no tiem 6 darbiniekiem 

sadarbspējīgi pārslimošanas sertifikāti) - 94 % ar 

derīgiem sertifikātiem

Vakcinācijas centra darbība Skaits

Unikālo pacientu skaits 

(kopējais manipulāciju skaits)
5647 

(10180)

Covid-19 pozitīvo pacientu skaits 2021.g.I 

pusgadā
50


