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Rēzeknes slimnīcā apmeklētāju kustības ierobežojumi 

 

 
Ar ERAF līdzfinansējumu, turpinot realizēt Rēzeknes slimnīcas stacionārās un ambulatorās 

veselības aprūpes infrastruktūras attīstības projektu, notiek vērienīgi būvdarbi. 

 

Projekta ietvaros, tuvākajā laikā vērienīgus pārbūves darbus piedzīvos Rēzeknes slimnīcas 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa (NMPPUN). Izstrādātais 

un saskaņotais būvprojekts paredz slēgtas piebraucamās rampas izbūvi un NMPPUN telpu 

pārbūvi, pacientiem nodrošinot ērtāku piekļuvi pakalpojumiem, savukārt tuviniekiem –  

komfortablu uzgaidāmo telpu. Pārbūves darbi tiks organizēti etapos, neietekmējot pakalpojumu 

pieejamību un kvalitāti, vienlaikus nodrošinot vienkāršu pacientu pārvietošanos. Par pacientu 

kustības organizāciju informēsim laicīgi ar vietējo mediju starpniecību. 

 

Nozīmīgi atjaunošanas darbi 266 kvadrātmetru platībā turpinās Ambulatorā nodaļā, kura pēdējo 

reizi atjaunošanas darbus piedzīvojusi teju desmit gadus atpakaļ.  Paaugstinot pakalpojumu 

pieejamību, Ambulatorās nodaļas 1.stāva telpās notiek jaunu iekšējo inženierkomunikāciju tīklu 

izbūve un veikti atjaunošanas darbi, kā galvenais ieguvums būs pārplānotas un paplašinātas 

reģistratūras telpas, padarot pacientiem saprotamu un ērtu piekļuvi gan reģistratūrai, gan 

speciālistiem. 

 

Projekta gaitā kopumā tiks nomainīti pieci vairāk kā 30 gadus veci lifti. Darbi norit pakāpeniski 

un šobrīd veikta pirmo triju liftu nomaiņa  – divi stacionārā un viens Ambulatorā nodaļā. Jaunie 

lifti ir modernāki un ievērojami ātrāki, veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu vides 

pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jaunajām māmiņām, senioriem un maziem bērniem. 

Lifti veidoti tā, lai būtu maksimāli ērti ikvienam lietotājam, jo būtiski uzlaboti pieejamības 

principi (skaņas un vizuālie signāli, Braila raksts, iespējas liftu lietot patstāvīgi, bez operatora 

palīdzības). 

 

Vērienīgie atjaunošanas un pārbūves darbi Rēzeknes slimnīcā notiek projekta „Uzlabot 

kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru 

SIA „Rēzeknes slimnīca”” ietvaros. 
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