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Sabiedrības darbības raksturojums pārskata periodā 

Sabiedrībā tiek nodarbināta augsti profesionāla ārstniecības personu komanda. Pārskata periodā 

Rēzeknes slimnīcas mediķu kolektīvam pievienojušies 13 ārsti, kas ievērojami paaugstina 

pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. 2020. gadā Sabiedrībā tika nodarbināti 693 darbinieki. 

Pārskata periodā Sabiedrības NMPPUN pēc neatliekamās palīdzības vērsušies 19 127 pacienti, 

no tiem diennakts stacionārā ārstēti 9 179 pacienti (2019. gadā - 11 213 pacienti). Ambulatori 

apkalpoti 47 225 pacienti (iepriekš 64 142), kas ir par 26,4% mazāk 

Valsts apmaksāto ambulatoro veselības pakalpojumu izpilde pārskata gadā sastādīja 97,9%. Lai 

pacienti epidemioloģiskās situācijas apstākļos saņemtu ambulatoro medicīnisko palīdzību, 

paralēli klātienes ārstniecībai tika ieviestas arī speciālistu attālinātās konsultācijas. 

Pārskata periodā palielinājās pieprasījums pakalpojumiem mājas aprūpē, tādēļ vairākkārt tika 

palielināts (pieaugums 18%, salīdzinot ar 2019. gadu) valsts finansējums, kas tika izpildīts 

100%, nodrošinot pakalpojuma nepārtrauktību visā pārskata periodā. 

Valsts apmaksāto stacionāro veselības pakalpojumu izpilde pārskata gadā sastādīja 82,4%. 

Pielāgojoties aktuālajai situācijai, tika izvērtēta un veikta gultu pārprofilēšana, piemēram, 

Covid-19 nodaļā pārprofilētas sešas intensīvās terapiju gultas, ar iespēju ārstēt pacientus ar 

smagu Covid-19 slimības gaitu, bet Anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļā papildus 

izveidotas trīs intensīvās terapiju gultas pacientu dzīvības uzturēšanai. 

Kopumā Sabiedrībā pārskata gadā veiktas 4 735 operācijas, t.sk. stacionārā veiktas 2263 

operācijas. Kopējais Sabiedrības nodrošināto diagnostisko izmeklējumu skaits 2020. gadā 

sasniedza 106 259 un ir par 23,7% mazāk, salīdzinot ar 2019. gadu. Pacientu vidējais ārstēšanas 

ilgums Sabiedrībā pārskata periodā sastāda 6,76 dienas (2019. gadā - 6,78), bet vidējais gultas 

noslogojums – 62,3%. Gada nogalē strauji pieauga ar Covid-19 inficēto pacientu skaits, 

stacionārā ārstēšanu saņēma 203 pacientu. 

Ārkārtējās situācijas laikā svarīgs ir bijis valsts sniegtais atbalsts. Gan finansiālais – 

medikamentu un aprīkojuma iegādei, gan materiālais – individuālo aizsardzības līdzekļu 

piegādes u.c.. 

Sabiedrība turpina iesākto, piesaistot cilvēkresursus. Rēzeknes slimnīcu par savu rezidentūras 

bāzes slimnīcu 2020. gadā ir izvēlējušies pieci jauni rezidenti, kopējam apmācāmo rezidentu 

skaitam sasniedzot 19. Pateicoties sadarbībai ar Rīgas Stradiņa universitāti un Latvijas 

Universitāti tiek nodrošinātas prakses 3. un 6. gada studentiem, piesaistot topošos ārstus. Vidējā 

un jaunākā ārstniecības personāla piesaiste notiek sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, 

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu, Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas 

koledžu un Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžu. 

  



Nozīmīgākie pārskata gada notikumi 

Sabiedrības finanšu darbību un sniegto pakalpojumu apjomu ietekmēja SARS-CoV-2 vīrusa 

izraisītās infekciju slimības Covid-19 pandēmija un tās dēļ valstī izsludinātās ārkārtējās 

situācijas (no 12. marta līdz 9. jūnijam un no 9. novembra līdz šim brīdim), kā arī izsludinātā 

ārkārtas medicīniskā situācija (no 10. decembra līdz šim brīdim). Sabiedrības resursi, darbība 

un procesi tika pārkārtoti slimības ierobežošanai un seku novēršanai, ievērojot valstī un nozarē 

pieņemtos pasākumus, un ņemot vērā pirms tam iesāktos Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

un pacientu uzņemšanas nodaļas (turpmāk tekstā – NMPPUN) pārbūves darbus. Slēgta tipa 

NMPPUN darbu atsāka pārskata gada 3. ceturksnī un ļāva pilnvērtīgi izmantot visas tās 

iespējas. 

Augstāk minētās ārkārtējās situācijas ietekmēja ierasto veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanas gaitu. Liela uzmanība ikdienā tika veltīta pacientu plūsmu nodalīšanai, nemazinot 

pakalpojumus, bet pielāgojoties, t.sk. attālinātai konsultēšanai, nodrošinot ambulatoro 

pakalpojumu pieejamības nepārtrauktību pacientiem un ģimenes ārstiem. Lai arī pakāpeniski 

plānveida veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana tika atsākta no 15. maija, ievērojot 

noteiktos ierobežojumus, Covid-19 otrā viļņa izplatības mazināšanai, pakalpojumi pilnā 

apmērā netika atsākti līdz gada beigām. Sabiedrības īstenotajiem pasākumiem bija būtiska loma 

Covid-19 pacientu ārstēšanā un seku mazināšanā. Gada beigās, atbilstoši valstī izstrādātajam 

plānam, uzsākts vakcinācijas process. 

 

Sabiedrības investīcijas attīstībā 

Pārskata gadā kopumā veiktās investīcijas medicīnas ierīcēs, aprīkojumā, ēku 

atjaunošanā/pārbūvē un infrastruktūras atjaunošanā sastāda 2 812 406 EUR, ieskaitot 

pievienotās vērtības nodokli. Pārskata periodā Sabiedrība ir iegādājusies mamogrāfijas iekārtu 

ar tomosintēzes funkciju, rentgendiagnostiskās, ultrasonogrāfiskās ierīces, zobārstniecības 

iekārtu un investējusi citās ārstniecības procesam nepieciešamo tehnoloģiju, aprīkojuma un 

inventāra iegādē. 

Sabiedrības darbība pārskata periodā vērsta arī uz pārvaldības procesu pilnveidošanu, 

ārstniecisko pakalpojumu attīstību, pielāgojoties epidemioloģiskajai situācijai un izvirzītajām 

prasībām. 

Projekta „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības 

aprūpes infrastruktūru SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”” ietvaros Sabiedrība pārskata periodā 

realizējusi šādas aktivitātes:  

- pakalpojumu pieejamības uzlabošanai izbūvēja liftus;  

- rūpējoties par reģiona sieviešu veselību, kļuva par pirmo medicīnas iestādi reģionā, kur 

iespējams veikt augstas izšķirtspējas mamogrāfijas izmeklējumus ar jaunākās paaudzes 

digitālo mamogrāfijas iekārtu ar tomosintēzes funkciju;  

- veica vērienīgus NMPPUN atjaunošanas/pārbūves darbus un iegādājās nodaļai jaunāko 

medicīnisko aprīkojumu, kas uzskatāms par nozīmīgāko notikumu pārskata periodā. 

Nodaļas darba procesu pilnveido pacientu elektroniskās reģistrēšanas sistēma ar 

gaidīšanas režīmu, bet pacientu drošību un apkalpošanas kvalitāti paaugstina triāža;  

- uzsāka Rehabilitācijas nodaļas pārbūves darbus. 

Projekta „Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA “Balvu 

un Gulbenes slimnīcu apvienība”” ietvaros Ambulatorajā nodaļā tika uzstādīta jaunākās 



paaudzes rentgena iekārta, bet Insulta vienībai tika iegādātas funkcionālās pacientu gultas, 

paaugstinot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, diagnosticēšanu un pacientu ērtību. 

Ieguldījumi veikti arī Sabiedrības teritorijas labiekārtošanai, nomainot nokalpojušās 

inženierkomunikācijas. Ekspluatācijā nodota ielu savienojošā teritorija starp 18. novembra ielu 

un Slimnīcas ielu. Uzsākta stāvlaukuma pārbūve pie slimnīcas ēkas N. Rancāna ielas pusē. 

 

Slimnīcas turpmākā attīstība un plāni 

Ārstniecības jomā viens no izaicinājumiem būs masu vakcinācijas īstenošana, realizējot valsts 

un visas sabiedrības svarīgāko uzdevumu.  

Viens no prioritārajiem Sabiedrības darbības virzieniem arī 2021. gadā būs cilvēkresursu 

piesaiste un attīstība. Nenoliedzami, ka riska grupā esošās pensijas vecuma ārstniecības 

personas izvērtē darba turpināšanas iespējas, kas var pasliktināt darbaspēka pieejamību. 

Sabiedrība turpinās aktīvi strādāt gan pie kvalificētu ārstu, vidējā un jaunākā ārstniecības 

personāla, gan rezidentu piesaistes 

Sabiedrība turpinās projekta „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, 

attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”” realizēšanu. Pēc 

atjaunošanas darbiem ambulatorajā nodaļā plānots uzsākt darbu jaunizveidotajās 

Rehabilitācijas nodaļas telpās. Tāpat tiks īstenota sterilizācijas ierīču iegāde un uzsākta 

Dzemdību-ginekoloģijas nodaļas atjaunošanas būvprojekta izstrāde. 

Lai paaugstinātu veselības aprūpes kvalitāti, nodalītu pacientu plūsmas un izveidotu papildu 

izolācijas boksus, Sabiedrība uzsākusi darbus pie Infekcijas slimību nodaļas ēkas, kas atzīta par 

kultūras pieminekli, rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtošanas 

Tiks pabeigta stāvlaukuma pārbūve N. Rancāna ielas pusē. 

Nākamajā periodā jāīsteno pret Nacionālo veselības dienestu uzņemtās saistības sakarā ar 

finansējuma piešķiršanu iekārtu un aprīkojuma iegādei, kas ļaus būtiski atjaunināt un uzlabot 

Sabiedrības materiāltehnisko nodrošinājumu. 

Tiks īstenots Rēzeknes pilsētas domes projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā” 

Sabiedrības attīstība lielā mērā ir atkarīga no valsts apmaksājamo veselības aprūpes 

pakalpojumu finansējuma un veselības aprūpes politikas kopumā. 


