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1. IEVADS – VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBU 

1.1. Kapitālsabiedrības pamatdati 
Tabula Nr. 1  

Kapitālsabiedrības  
nosaukums  

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ludzas 
medicīnas centrs””  

Sabiedrības juridiskais statuss  Ludzas novada pašvaldības kapitālsabiedrība 

Reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā  1995.gada 10.jūlijā 

Reģistrēts Komercreģistrā  2004.gada 15.oktobrī 

Vienotais reģistrācijas numurs  NR. 40003258973 

Juridiskā adrese  Raiņa iela 43, Ludza, Ludzas nov., LV-5701 

Kapitāla daļu turētājs  100% kapitāla daļu turētājs ir Ludzas novada dome 

Komercdarbības veids  Slimnīcu darbība  
NACE kods: 
8610 Slimnīcu darbība 
86 Veselības aizsardzība 
86.90 Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā 
87.10 Aprūpes centru pakalpojumi 
87.20 Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu 
un atkarības ārstēšanas pakalpojumi 
87.30 Veco ļaužu un invalīdu aprūpe 
87.90 Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar 
izmitināšanu 
68.10 Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana 
68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un 
pārvaldīšana 
63.11 Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās 
darbības 
56.29 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi 
55.90 Pārējo apmešanās vietu darbība 
49.3 Pārējais pasažieru sauszemes transports 

Valde  Valdes loceklis 
JURIS ATSTUPENS  

Pamatkapitāls  Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra 2014.gada 17.oktobra 
lēmumu par pamatkapitāla daļu denomināciju, 
Sabiedrības pamatkapitāls sastāda 3 029 042 euro, kas 
sadalīts attiecīgi tikpat daļās. Katras daļas nominālvērtība 
ir viens euro.  
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SIA „Ludzas medicīnas centrs” pakļautības shēma

SIA "Ludzas medicīnas centrs" 
valdes loceklis 

Biroja 
administratore 

Vadītāja vietniece 
veselības aprūpes 

jomā 

Ārsti ordinatori 

Virsmāsa 

Medicīnas māsas 

Mantzine 

Māsu palīgi 

Juriste 
Vadītāja vietniece 
veselības aprūpes 

jomā 

Ārsti speciālisti 

Medicīnas māsas 

Reģistratori 

Māsu palīgi 

Mantzine 

Aptiekas vadītāja 

Farmaceita 
asistents 

Galvenā 
grāmatvede 

Vecākā grāmatvede 

Algu 

grāmatvede 

Uzskaitvede 

Galvenais 
inženieris 

Programmēšanas 
inženieris 

Saimniecības 
vadītājs 

Veļas mājas 
darbinieki 

Virtuves darbinieki 

Katlu mājas 
darbinieki 

Garāzas darbinieki 

Personāldaļa 
Laboratorijas 

vadītāja 

Kvalitātes vadītājs 

Laboranti 

Sabiedrisko 
attiecību speciāliste 

Attēls Nr. 1 
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1.2. Kapitālsabiedrības īpašuma struktūra 

Ludzas medicīnas centrs ēku komplekss atrodas uz slimnīcai piederošiem zemes gabaliem Ludzas 
pilsētas centrā: Raiņa ielā 43, Ludzā un 18. Novembra ielā 17, Ludzā, kā arī Latgales iela 108, Ludza un Kr. 
Barona iela 4, Ludza. 

SIA „Ludzas rajona slimnīca” nekustāmā īpašuma saraksts 

Tabula Nr. 2 

ZEME 

Kadastra 
apzīmējuma Nr. 

Nosaukums Platība, m2 

6801 004 0442 Zemes gabals Raiņa iela 43, Ludza, Ludzas nov. 24 969 

6801 004 0448 Zemes gabals 18. Novembra iela 17, Ludza, Ludzas nov. 1898 

6801 004 0265 Zemes gabals Latgales iela 108, Ludza, Ludzas nov. 1235 

6801 004 0704 Zemes gabals Kr. Barona iela 4, Ludza, Ludzas nov. 344 

ĒKAS 

Kadastra 
apzīmējuma Nr. 

Nosaukums Ekspluatācijā no 

6801 004 0442 001 Vecais korpuss 01.01.1964. 

6801 004 0442 002 Administratīvais korpuss 01.01.1964. 

6801 004 0442 003 Garāžas 01.01.1964. 

6801 004 0442 004 Morgs 01.01.1935. 

6801 004 0442 005 Aptiekas, arhīva ēka 01.01.1964. 

6801 004 0442 009 Artēziskās akas ēka 31.12.2007. 

6801 004 0442 011 Jaunais korpuss (agrāk 6801 004 0442 008) 01.09.2008. 

6801 004 0442 012 Malkas noliktava, garāžas 01.09.2008. 

6801 004 0442 013 Skābekļa noliktava 31.08.2008. 

6801 004 0448 001 Ambulatorās daļas ēka 01.01.1971. 

6801 004 0265 001 Infekcijas nodaļas ēka (neizmantojas) 01.01.1958. 

6801 004 0704 001 Grāmatvedības ēka 01.01.1960. 

6801 004 0704 002 Dezinfekcijas kameras ēka (neizmantojas) 01.01.1960. 

 

1.3. Pašreizējais darbības raksturojums 

SIA „Ludzas medicīnas centrs” no 2009.gada 1.septembra ir aprūpes slimnīcas statusā, kas nozīmē, 
ka slimnīca vairs nesniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību.   

SIA „Ludzas medicīnas centrs” sniedz valsts garantētās medicīniskās palīdzības apjomā ietilpstošos 
veselības aprūpes pakalpojumus personām, kam saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir 
tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. 

SIA „Ludzas medicīnas centrs” nodrošina veselības aprūpes mājās pakalpojumus: 

 medikamentu ievadīšanu, ādas bojājuma aprūpi, mākslīgās atveres aprūpi, tai skaitā pacienta un 
viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par mākslīgās atveres (stomas) aprūpi, enterālu barošanu 
caur zondi Ludzas novada,  Ciblas novada, Kārsavas novada un Zilupes novada teritorijā; 
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 rehabilitācijas pakalpojumus pacientiem ar diagnozēm I60, I61, I63, I64, I69 Ludzas novada, Ciblas 
novada, Kārsavas novada, Zilupes novada un Rēzeknes novada teritorijā. 

SIA „Ludzas medicīnas centrs” sniedz valsts garantētās medicīniskās palīdzības apjomā ietilpstošos 
zobārstniecības pakalpojumus personām, kurām saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir 
tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. 

SIA „Ludzas medicīnas centrs” stacionārs atrodas Raiņa ielā 43, Ludza, Ludzas nov., ambulatorā 
daļa atrodas 18. Novembra ielā 17, Ludzā, Ludzas nov. un Raiņa ielā 43, Ludza, Ludzas nov. 

Uzņēmuma pašreizējie galvenie darbības veidi ir ambulatoro un stacionāro veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšana, kā arī sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana dažādām 
klientu grupām.  

SIA „Ludzas medicīnas centrs” uzņēmuma darbības struktūra sastāv no 2 pamata blokiem – 
ambulatorās daļas un stacionārās daļas, kuru ietvaros tiek sniegti vairāku veidu pakalpojumu (skat. 
attēlu 2) saskaņā ar LR „Ārstniecības likumu”, MK noteikumiem Nr.1529 "Veselības aprūpes 
organizēšanas un finansēšanas kārtība", MK noteikumiem Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības saņemšanas kārtība”, MK noteikumiem Nr. 271 "Kārtība, kādā personas saņem profesionālās 
rehabilitācijas pakalpojumus", MK noteikumiem Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības 
budžeta” un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē medicīniskās un sociālās aprūpes, rehabilitācijas un 
veselības veicināšanas pakalpojumu sniegšanu Latvijā. 

 

Ambulatorā daļā ir: 

 Dienas stacionārs ar 10 gultām: 

- terapeitiskā profila; 

- ķirurģiskā profila, 

 Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts, 

 Ambulatorās rehabilitācijas nodaļa ar: 

- ūdensdziedniecības kabinetu, 

- fizikālās un rehabilitācijas ārsta kabinetu, 

- ergoterapeita kabinetu, 

- masāžas kabinetiem,  

- pēdu aprūpes kabinets, 

- fizikālās terapijas kabinets, 

- fizioterapeita kabinets, 

- fizioterapijas zāle, 

 Ķirurģijas kabinets, 

 Endokrinologa kabinets, 

 Procedūru kabinets, 

 Vakcinācijas kabinets, 

 Tuberkulozes kabinets, 

 Urologa kabinets, 

Stacionārā ir: 

 Aprūpes nodaļa ar 55 gultām: 

- terapeitiskā profila, 

- neiroloģiskā profila, 

- endokrinoloģiskā profila, 

- uroloģiskā profila, 

- ķirurģiskā profila, 

- ginekoloģiskā profila, 

- traumatoloģiskā profila, 

- pediatrijas profila, 

 Stacionārie maksas pakalpojumi, 

 Sociālās gultas ar 20 gultām, 

 Operāciju nodaļa:  

- 3 operāciju zāles, 

- atmošanās palāta, 

 Anestezioloģijas nodaļa, 

 Pacientu uzņemšanas nodaļa, 

 Klīniski diagnostiskā laboratorija, 

 Histoloģijas laboratorija, 
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 Dermato – venerologa kabinets, 

 Kardiologa kabinets, 

 Funkcionālās diagnostikas kabinets; 

- veloergonometrija, 

- holteramonitorēšana, 

- EKG 

 Acu slimību ārsta kabinets, 

 2 ginekologa kabineti, 

 Diagnostiskās radioloģijas nodaļa: 

- 2 Rtg kabineti, 

- 2 ultrasonoskopijas kabineti, 

- CT, 

- mamogrāfijas kabinets, 

 Otolaringologa kabinets, 

 Zobu higiēnas kabinets,  

 Narkologa kabinets, 

 Psihiatra kabinets, 

 Neirologa kabinets, 

 Traumatologa – ortopēda kabinets, 

 Tehniskā ortopēda kabinets, 

 Arodveselības un arodslimību ārsta kabinets, 

 Internista kabinets, 

 Psihologa kabinets, 

 Anesteziologa – reanimatologa kabinets, 

 Metadona aizvietojošās terapijas kabinets. 

 

 Asins kabinets, 

 Dezinfekcijas un sterilizācijas 

nodaļa, 

 Patoloģijas nodaļa ar morgu. 
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2. ESOŠĀ SITUĀCIJA 

Kā liecina LR Centrālās statistikas pārvaldes dati, LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācija, 

arī citi pētījumi un novērojumi, tuvākajos gados paredzama ievērojama veco ļaužu īpatsvara 

palielināšanās, jo ir mazs to iedzīvotāju īpatsvars, kuri ir līdz darba spējīgam vecumam, kā arī strauji 

noveco darba spējīgā vecuma iedzīvotāji. Analizējot esošos datus Ludzas novadā par iedzīvotāju skaita 

izmaiņā, vērojama līdzīga tendence – nākotnē samazināsies kopējais iedzīvotāju skaits un pieaugs vecu 

cilvēku īpatsvars. 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas Ludzas pilsētā (2010 - 2015) 

Attēls Nr. 2  

 

 

Kopējais iedzīvotāju skaits 5 gadu laikā Ludzā ir samazinājies par 782 iedzīvotājiem: no 9636 

iedzīvotājiem 2010. gadā līdz 8854 iedzīvotājiem 2015. gadā. 
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Iedzīvotāju skaita izmaiņas Ludzas novada pagastos (2010 - 2015) 

Attēls Nr. 3  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Brigu pagasts 696 679 657 653 629 628 

Cirmas pagasts 765 751 721 724 715 715 

Isnaudas pagasts 1153 1128 1122 1146 1099 1080 

Istras pagasts 829 741 688 678 655 621 

Nirzas pagasts 518 490 456 453 434 426 

Ņukšu pagasts 518 484 456 449 423 420 

Pildas pagasts 693 677 660 646 640 617 

Pureņu pagasts 434 425 418 412 390 383 

Rundenu pagasts 602 573 558 555 541 520 
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Iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā Ludzas novadā uz 01.01.2016. 

Attēls Nr. 4  

 

 

Veselības aprūpes pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājumu Ludzas novadā var vērtēt kā 

apmierinošu, taču ne pilnībā pietiekamu. Primārās veselības aprūpes pakalpojumus sniedz ģimenes ārstu 

prakses, un ģimenes ārstu pārklājums novadā ir labs. SIA „Ludzas medicīnas centrs” kā aprūpes slimnīca 

sniedz primārās veselības aprūpes, ambulatorās un stacionārās sekundārās veselības aprūpes, sociālās 

aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus Ludzas novada un blakus esošo teritoriju iedzīvotājiem. 

Aplūkojot slimnīcas veikto dažādu manipulāciju apjomu, redzams, ka ambulatori veikto izmeklējumu 

skaits pieaug un stacionāro izmeklējumu skaits samazinās. Šāda tendence liecina par ambulatora sektora 

attīstību un pieprasījumu arī nākotnē. Kā redzams attēlos 6 un 7, pēdējo gadu laikā dažu izmeklējumu un 

speciālistu pakalpojumu jomā slimnīcai nedaudz palielinājusies iespēja sniegt valsts apmaksātos 

izmeklējumus (skaita ziņā)3. Tas gan neattiecas, piemēram, uz rentgenoloģiju. Reālais pacientu 

pieprasījums pēc ambulatorajiem pakalpojumiem ir daudz augstāks par piešķirto valsts finansējumu. 
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SIA „Ludzas medicīnas centrs” piešķirtais valsts finansējums sekundārās ambulatorās veselības 
aprūpes sniegto pakalpojumu apmaksai 2013., 2014. un 2015. gadā 

(EPIZOŽU/IZMEKLĒJUMU SKAITS – Izmeklējumi un terapija) 

Attēls Nr. 5  

 

 

Analizējot valsts piešķirto finansējumu ambulatoriem pakalpojumiem, valsts apmaksāto izmeklējumu 

skaits pēdējā gadā nav palielinājies. 
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SIA „Ludzas medicīnas centrs” piešķirtais valsts finansējums sekundārās ambulatorās veselības 
aprūpes sniegto pakalpojumu apmaksai 2013., 2014. un 2015. gadā (EPIZOŽU/IZMEKLĒJUMU SKAITS – 

Speciālistu pakalpojumi) 

Attēls Nr. 6  
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SIA „Ludzas medicīnas centrs” cieši sadarbojas ar ģimenes ārstiem (t.sk. blakus novados) un ar 

dažādām ārstniecības iestādēm reģionā un valstī. SIA „Ludzas medicīnas centrs” bieži vien ir reģionālajās 

slimnīcās uzsāktās ārstniecības procesa nākošais posms, turpinot ārstniecības un aprūpes pakalpojumu 

sniegšanu pēc hronisku slimību saasinājuma vai akūta slimības stāvokļa diagnozes uzstādīšanas un 

ārstēšanas plāna (taktikas) saskaņošanas (insultu, infarktu, onkoloģisku saslimšanu u.c. gadījumos). 

Izveidota kapela, kur ierodas dažādu konfesiju mācītāji. 

 Laika posmā no 2012. gada līdz 2014. gadam tika veiksmīgi realizēts projekts „Sociālā 

rehabilitācija personām atkarīgām no psihoaktīvām vielām”. 

 

Ludzas slimnīcas darba rādītāji pēdējo 6 gadu laikā ir bijuši stabili (skat. Tabulu Nr. 3). 2015. gadā 

slimnīcas aprūpes nodaļa apkalpoja 2130 klientus, savukārt pacientu gultas dienu skaits 2015. gadā 

sasniedza 16086 dienas. 

Ludzas medicīnas centra darba rādītāji pēdējo 6 gadu laikā 

Tabula Nr. 3  

Rādītāja nosaukums 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ārstēto slimnieku skaits (aprūpes nodaļā) 1529 2150 2388 2167 2143 2130 

Izpildīto gultu dienu skaits 10964 15489 16819 15447 16702 16086 

Vidējais ārstēšanās ilgums (dienās uz 

vienu cilvēku) 
7.17 7.20 7.04 7.13 7.33 7.55 

 

Saistībā ar sociālekonomisko situāciju novadā, reģionā un valstī kopumā būtiski ir palielinājies un arī 

tuvāko gadu laikā palielināsies to iedzīvotāju skaits, kuriem ir nepieciešami tieši sociālie pakalpojumi un 

sociālā palīdzība, kas apvienota ar primāro medicīnisko aprūpi. SIA „Ludzas medicīnas centrs” savu 

darbību plāno attīstīt šajos abos virzienos – medicīnas un sociālajā.  

Attīstības plānošanu veselības aprūpes un sociālajā nozarē apgrūtina mainīgā valsts politika, nozares 

prioritāšu un finansēšanas kārtības neprognozējamība. 

SIA „Ludzas medicīnas centrs” turpinās sekot līdzi nozares aktualitātēm, attīstības tendencēm, 

profesionāli plānos savu darbību, veidojot arvien ciešāku sadarbību un saskaņotas rīcības ar vietējām un 

reģionālām institūcijām un organizācijām, apkopojot kopējos resursus, lai iedzīvotāji saņemtu plašu 

klāstu piedāvāto pakalpojumu, t.sk. medikamentozo ārstēšanu un uzraudzību, veselības stāvokļa 

monitoringu, kā arī sociālos pakalpojumus. Pakalpojumi tiks plānoti un veidoti maksimāli tuvu pacientu 

dzīvesvietai, piesaistot profesionālus speciālistus ar dziļu izpratni par sociālekonomisko situāciju un tās 

radīto ietekmi uz indivīdu, ģimeni, sabiedrību. 
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2.1. Ambulatorā daļa 

SIA „Ludzas medicīnas centrs” ambulatori pieņemto pacientu skaits pēdējos gados rāda stabilu 

pieprasījumu pēc ambulatoriem pakalpojumiem – speciālisti vidēji veic ap 25000 pieņemšanām gadā, kā 

arī veic ap 722 ambulatoro operāciju (nelielas medicīniskas iejaukšanās, kas tiem veiktas uzreiz 

pieņemšanas laikā) gadā. 

Ambulatori pieņemto pacientu skaits 

Tabula Nr. 4  

 2012 2013 2014 2015 

Ambulatori pieņemto pacientu skaits 25648 25867 25505 23501 

 

Kopējā SIA „Ludzas medicīnas centrs” pacientu dinamika neparāda patieso pieprasījumu, jo tā ir ciešā 

veidā saistīta ar valsts piešķirto kvotu apjomu (pacienti, kuriem vajadzīgs ārsta apmeklējums un kuri to 

gatavi paši apmaksāt, negaidot nākošā mēneša kvotu pieejamību, ir maz). Kā liecina slimnīcas statistika 

Statistikas datu apkopojums par SIA „Ludzas medicīnas centrs” valsts apmaksāto izmeklējumu veikšanu 

2014., 2014. un 2015. gadā atspoguļots Attēlā Nr.5 un Attēlā Nr.6. 

Statistikas datu apkopojums par SIA „Ludzas medicīnas centrs” valsts un maksas izmeklējumu veikšanu 

2014. un 2015. gadā attēlots Attēlā Nr.7  
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Statistikas datu apkopojums par SIA „Ludzas medicīnas centrs” valsts un maksas izmeklējumu 
veikšanu 2014. un 2015. gadā. 

Attēls Nr. 7  

 

SIA „Ludzas medicīnas centrs” ambulatoros pakalpojumus sniedz tādi speciālisti kā ārsti-ginekologi, 

endokrinologs, oftalmologs, ķirurgs, bērnu un pieaugušo neirologs, neiroķirurgs, ārsti radiologi, 

ultrasonogrāfijas speciālisti, kardiologs, traumatologi, urologs, otolaringologi, tehniskais ortopēds, 

pulmonologs, dermatologs, diabēta kabineta māsas, ārsts rehabilitologs, fizioterapeiti, ārsts – narkologs, 

psihologs, arodveselības un arodslimību ārsts. SIA „Ludzas medicīnas centrs” telpas tiek izīrētas 

vairākiem speciālistiem un institūcijām, piem., briļļu tirdzniecības komercfirmai SIA „Brilles”, zobārstiem, 

ģimenes ārstiem un ārstu speciālistu privātpraksēm.  

2.1.1. Diagnostika 

 SIA „Ludzas medicīnas centrs” sniedz funkcionālās diagnostikas (EKG), kompjūtertomogrāfijas 

(CT), doplerogrāfijas, diagnostiskās radioloģijas (RTG), ehokardiogrammas un ultrasonoskopijas (USS) 
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pakalpojumus. Tabula Nr.5 atspoguļo pēdējo 4 gadu rādītājus galvenajos diagnostisko pakalpojumu 

veidos. 

Diagnostisko pakalpojumu rādītāji 

Tabula Nr. 5  

Rādītāja nosaukums 2012 2013 2014 2015 

Funkcionālā diagnostika (EKG) 1906 1930 2088 2076 

Kompjūtertomogrāfijas (CT) 1525 1766 2104 2179 

Doplerogrāfijas 685 650 646 622 

Diagnostiskās radioloģijas (RTG) 7617 6883 7777 7002 

Ehokardiogrammas 630 568 772 724 

Ultrasonoskopijas (USS) 5264 4540 4294 4364 

 

 

Tabulā analizēta informācija, kas ir slimnīcas rīcībā, pamatojoties uz statistikas datiem. Precīzi noteikt 

pakalpojuma ņēmēju plūsmu ir sarežģīti, jo 30 km no Ludzas atrodas Rēzeknes reģionālā slimnīca. 

2.1.2. Klīniskā laboratorija 

Klīniskā laboratorija ir SIA „Ludzas medicīnas centrs” struktūrvienība, kura nodrošina iedzīvotājiem 

laboratorijas izmeklējumus sekojošās sfērās: hematoloģija, klīniskā ķīmija, imūnķīmija, 

imūnhematoloģija, koaguloģija, klīniskie izmeklējumi, STS diagnostika. Laboratorijā strādā sertificēti – 

gan pieredzes bagāti, gan jauni speciālisti, iegādātas mūsdienīgas laboratorijas iekārtas un analizatori, 

kas ļauj veikt kvalitatīvus izmeklējumus tepat uz vietas. Līguma ietvaros ar „NMS-laboratorija” 

pacientiem tiek nodrošināta arī retāk veicamo testu izpilde, kas netiek veikti mūsu laboratorijā. 

 

Pagājušajā gadā tika renovētas laboratorijas telpas, un 2016. gada rudenī ieplānota laboratorijas 

akreditācija atbilstoši LVS EN ISO 15189:2013 standarta prasībām. 

 

Laboratorija regulāri un sekmīgi piedalās starptautiskajās ārējās kvalitātes programmās Labquality 

(Somija) un RfB (Vācija), kā arī RAKUS organizētajā starplaboratoriju salīdzinošajā testēšanā. 
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SIA „Ludzas medicīnas centrs” Klīniskā laboratorija arī turpmāk plāno sniegt klientiem kvalitatīvus 

laboratorijas pakalpojumus, ieviešot jaunus izmeklējumus saskaņā ar klientu prasībām. 

2.1.3. Diennakts steidzamās medicīniskās palīdzības punkts 

No 2009. gada 1. septembra Ludzas medicīnas centrā izveidots 2.līmeņa diennakts steidzamās 

medicīniskās palīdzības punkts (SMPP), kurā personai steidzamo medicīnisko palīdzību saslimšanu un 

traumu gadījumos darbdienās, brīvdienās un svētku dienās no plkst.8.00 līdz 24.00 atbilstoši 

kompetencei sniedz divi ārsti (ķirurgs vai traumatologs un internists vai anesteziologs–reanimatologs) un 

viena māsa, bet no plkst.24.00 līdz 8.00 – viens ārsts un viena māsa vai ārsta palīgs.  

Steidzamās medicīniskās palīdzības punktā veselības aprūpes pakalpojumus sniedz pacientiem, kuriem ir 

trauma, pēkšņa saslimšana vai hroniskas slimības saasināšanās, kas prasa steidzamu ārstniecības 

personu iejaukšanos, un nepieciešamā palīdzība pārsniedz primārās veselības aprūpes ārsta kompetenci. 

SIA "Ludzas medicīnas centrs" steidzamās medicīniskās palīdzības punktā griezušos pacientu skaits 

pēdējo 3 gadu laikā 

 

 

 

 

2.1.4. Uzņemšanas nodaļa 

SIA „Ludzas medicīnas centrs” Uzņemšanas nodaļa nodrošina plānveida pacientu uzņemšanu slimnīcā 

(stacionārajā nodaļā). Plānveida uzņemšana slimnīcā notiek ar primārās aprūpes ārsta vai speciālista 
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nosūtījumu, ārstam iepriekš telefoniski saskaņojot pacienta iestāšanās laiku ar attiecīgo nodaļu. Pacientu 

plānveida stacionārai veselības aprūpei var nosūtīt:   

 primārās aprūpes ārsts (ģimenes ārsts, internists, pediatrs); 

 ārsts - speciālists, pie kura slimnieku ir nosūtījis primārās aprūpes ārsts, ja speciālists ir noteicis, 

ka slimnieka tālākai veselības aprūpei ir nepieciešama stacionāra palīdzība; 

 ar citu ārstniecības iestāžu nosūtījumu. 

 

Uzņemšanas nodaļas galvenie uzdevumi ir veikt pacienta reģistrāciju, sākotnējās analīzes, sanitāro 

higiēnu, nepieciešamības gadījumā attiecīgos diagnostikas izmeklējumus. 

2.1.5. Dienas stacionārs 

Dienas stacionārā pacientam, kam nav nepieciešama ārstniecības personu aprūpe un uzraudzība visu 
diennakti, sniedz diagnostisko un ārstniecisko palīdzību un kur tiek nodrošināta gultasvieta.  
SIA „Ludzas medicīnas centrs” dienas stacionārā vienlaicīgi var uzņemt 10 klientus. 
Dienas stacionārā diagnosticē slimības, ārstē, aprūpē un izmitina pacientus. 
Tā ir iespēja izmeklēt savu veselības stāvokli vienā dienā, kā arī saņemt ātru ārstēšanu dienas laikā. 
Gadījumā, ja ir nepieciešama pacienta izmitināšana pa nakti, tad tas ir maksas pakalpojums. 
 
Dienas stacionārā tiek veiktas plānveida operācijas pacientiem, kuri iepriekš bijuši pie slimnīcas ārsta 
speciālista uz konsultāciju. Pacienti pirms operācijas tiek izmeklēti (pirmsoperāciju izmeklēšana), viņiem 
tiek veiktas visas nepieciešamās analīzes un izmeklējumi. Pārsvarā tās ir nelielas ķirurģiskas operācijas, 
kas neprasa ilgstošu pēcoperācijas novērošanu un aprūpi, pēc kurām pacientam vairākas stundas 
jāatrodas mediķu uzraudzībā.  

Dienas stacionārā ir pieejami šādi pakalpojumi: 
1. ķirurģiskie: 

 Vispārējā ķirurģijā, 
 Ginekoloģijā  
 Otolaringoloģijā pieaugušajiem un bērniem, 
 Uroloģijā. 

2. Diagnostika 
3. Terapeitiskais dienas stacionārs  

 neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšana, 

 hronisko sāpju pacientu ārstēšana. 
4. Dienas stacionārā pacientam vajadzības gadījumā nodrošina arī ārstēšanu – infūzijas, injekcijas, 

blokādes, medikamentozas terapijas. 
5. Dienas stacionārā pacientam ir iespēja saņemt rehabilitācijas pakalpojumus. 

Plānveida operējamo slimnieku plūsma 
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Attēls Nr. 9 

 
 
 

2.1.6. Mājas aprūpe 

Medicīniskā aprūpe mājās ir sertificētu medicīnas māsu vai ārsta palīgu (feldšeru) sniegts profesionāls 
veselības aprūpes pakalpojums, kuru sniedz pacientiem dzīves vietā viņu saslimšanas, traumu vai 
funkcionālās nespējas gadījumos. 

  

Medicīnisko aprūpi mājās nodrošina 

reģistrētas medicīnas māsas un sertificētas medicīnas māsas ar 3 gadu praktisku darba pieredzi, kuras 
atbilstoši kompetencei: 

 plāno pacienta aprūpi; 
 veic nozīmētās diagnostiskās un ārstnieciskās manipulācijas – injekcijas, infūzijas, pārsiešanas, 

asins analīžu paraugu noņemšanu, perorālo medikamentu sadalījumu; 
 izglīto un apmāca pacientu un viņa ģimenes locekļus aprūpes pasākumu veikšanā; 
 sadarbojas ar pacienta ģimenes ārstu; 
 dokumentē aprūpes procesu atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīniskās un uzskaites 

dokumentācijas lietvedības kārtību ārstniecības iestādē. 
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Veselības aprūpe mājās ietver šādus pakalpojumus: 

 medikamentu ievadīšana; 
 ādas bojājumu aprūpe; 
 mākslīgās atveres ileostomas un kolostomas aprūpe, tai skaitā pacienta un viņa tuvinieku 

izglītošana un apmācība par mākslīgās atveres (stomas) aprūpi, kuru dienests vienam apmaksā 
ne vairāk kā piecas reizes, izņemot traheostomas, gastrostomas, nefrostomas, cistostomas 
aprūpi, kuru dienests apmaksā atbilstoši faktisko sniegto pakalpojumu skaitam; 

 enterālu barošana caur zondi; 
 rehabilitācijas pakalpojumus pacientiem ar diagnozēm: (subarahnoidāls asinsizplūdums; 

intracerebrāls asinsizplūdums; smadzeņu infarkts; insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums 
vai infarkts; cerebrovaskulāru slimību sekas) un bērniem, kas atrodas SIA "Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīcas" paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē; 

 Ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju. 

 

Medicīniskās aprūpes mājās pacientu skaits 

Attēls Nr. 10 

 

2.1.7. Metadona aizvietojošās terapijas kabinets 

Metadons pieder pie vissenākajiem opiātiem antagonistiem, ko pasaulē izmanto opiātu atkarības 

ārstēšanā jau no 60.gadiem.  

Programmas mērķis ir narkotisko vielu lietošanas kaitējuma mazināšana, narkomānu veselības 

uzlabošana un sociālā integrācija.  

Ārstēšanas mērķi gan sociālā, gan veselības jomā ir skaidri jau pēc definīcijas, bet saturā tie ir ļoti plaši. 
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Ārsta-narkologa konsultācijas laikā veic pacienta stāvokļa pilnīgu izvērtēšanu. Opiātu aizvietojošās 

terapijas programmā kā aizvietotājlīdzeklis tiek izmantots metadona hidrohlorīds. Aptieka no metadona 

pulvera, ne vairāk kā 5 dienu patēriņam, izgatavo 0,1% metadona šķīdumu iekšķīgai lietošanai. 

SIA „Ludzas medicīnas centrs” Metadona aizvietojošās terapijas kabinets darboties sāka 2012. gadā. 

2016. gadā kabinetā uzskaitē ir 9 cilvēki (2 sievietes un 7 vīrieši). 

  



 

     23 

 

Vidēja termiņa attīstības stratēģija 2016. – 2021. gadam 
  

2.1.7. Pataloģijas nodaļa 

Patoloģijas nodaļā tiek veikta līķu autopsija un uzglabāšana. 

Patoloģijas nodaļas pakļautības shēma 

 

 

2.2. Stacionārā nodaļa 

SIA „Ludzas medicīnas centrs” stacionārā nodaļa vienlaicīgi spēj aprūpēt 65 klientus (gultas vietu skaits). 

Tai skaitā 55 aprūpes nodaļā un 20 īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā 
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Aprūpes nodaļas pakļautības shēma 

Attēls Nr. 13 

 

2.2.1. Aprūpes nodaļa 

Plānveida stacionārā veselības aprūpe tiek sniegta pacientiem ilgstošu slimību vai hronisku slimību 
paasinājuma novēršanai, kā arī ambulatorajiem pacientiem un pacientiem, pēcoperāciju periodā. 

Aprūpes nodaļā tiek uzņemti pacienti ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista norīkojumu ar iepiekš 
ambulatori veiktiem diagnozes apstiprinājumiem, izmeklējumiem (laboratoriskie izmeklējumi, 
funkcionālā diagnostika, radioloģiskie, datortomogrāfiskie izmeklējumi u.c.) 

Aprūpes nodaļā pacienti tiek nodrošināti ar valdes apstiprinātiem lietojamo zāļu sarakstā iekļautajiem 
medikamentiem. 
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Valsts apmaksāto pacientu skaits aprūpes nodaļā 

Attēls Nr. 14 

 

Paliatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošina speciālistu komanda - ārsti, medicīnas māsas, aprūpētāji, 

sanitāri. Nepieciešamības gadījumā tiek iesaistītas arī citas ārstniecības un ārstniecības atbalsta 

personas, kā arī garīgos jeb eksistenciālos jautājumos – tiek pieaicināti dažādu konfesiju mācītāji. 

2.2.2. Īslaicīgās sociālās aprūpes gultas 

Īslaicīgas sociālās aprūpes nodaļa  uzņem personas, kurām nepieciešama īslaicīga sociālā un medicīniskā 
aprūpe ( pēc operācijas, traumas, insulta), no jebkuras Latvijas administratīvās teritorijas. 
 
Atrodoties nodaļā pacientiem tiek nodrošināta: 

1. Diennakts medicīniskā uzraudzība un kvalitatīva medicīniskā aprūpi,  
2. Racionālu ēdināšanu- trīs reizes dienā, atbilstoši sastādītai ēdienkartei,  
3. Kopšana:  

o regulāra gultas veļas maiņa, 
o guļošo klientu ēdināšana,  
o guļošo klientu grozīšana (izgulējumu profilaksei),  

 Nodaļā strādā kvalificēti ārsti – 2 neirologi un 1 terapeits. Ir pieejami fizioterapeita pakalpojumi. 
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Pacientu skaits īslaicīgas sociālās aprūpes nodaļā 

 
 
 
 

 

 

  

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

2014 

2015 

39 

33 

Pacienti 

Pacienti 

Attēls Nr. 15 



 

     27 

 

Vidēja termiņa attīstības stratēģija 2016. – 2021. gadam 
  

3. KAPITĀLSABIEDRĪBAS STIPRO UN VĀJO PUŠU ANALĪZE 

Esošās stiprās puses Esošās vājās puses 

 Pieejama moderna un mūsdienīga 

aparatūra (FGS, RTG u.c.) un informācijas 

tehnoloģiju pielietojums (piemēram, RTG 

attēlu digitalizēšana un arhivēšana 

Interneta vidē) – e-veselības un 

telemedicīnas ieviešanas sākums 

slimnīcas darbībā 

 Labas zināšanas mūsdienīgu 

medikamentu, diagnostikas un 

ārstniecības metožu pielietošanā 

 Stabils un pieredzējis kolektīvs, 

profesionāla vadības komanda 

 Efektīva sadarbība ar valsts, pašvaldību 

institūcijām, nevalstiskām organizācijām, 

Ludzas novada pašvaldības skaidrs 

atbalsts Ludzas slimnīcas attīstībai 

 Pieredze ES fondu piesaistē 

 Ilgstoša pieredze veselības un sociālās 

aprūpes un rehabilitācijas stacionāro un 

ambulatoro pakalpojumi jomā 

 Laba primārās veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamība (ģimenes ārstu 

pārklājums) novada teritorijā 

 Slimnīcas stratēģiski izdevīgs novietojums 

Ludzas apdzīvotākajā daļā, laba 

transporta infrastruktūra, piemērota 

teritorija mūsdienīgas veselības un 

sociālās aprūpes un rehabilitācijas 

pakalpojumu attīstībai 

 Augsti kvalificēts ārstniecības un sociālās 

aprūpes personāls un izveidota sistēma 

slimnīcas personāla kvalifikācijas celšanai 

(t.sk. regulāra darbinieku tālākizglītības 

finansēšana no slimnīcas budžeta) 

 Valsts veselības aprūpes finansēšanas 

kārtības (t.s. kvotu sistēmas) dēļ ir 

ierobežotas iespējas attīstīt un ieviest 

jaunus pakalpojumus 

 Neelastīga un neparedzama valsts 

veselības aprūpes un tās finansēšanas 

politika un kārtība 

 Pacientu un klientu vidū izplatīts 

stereotips par Rīgā pieejamo veselības 

aprūpes pakalpojumu augstāku kvalitāti 

salīdzinājumā ar Ludzas slimnīcā 

pieejamiem līdzvērtīgiem pakalpojumiem 

 Zems darbinieku atalgojums, salīdzinot ar 

blakus esošajām ārstniecības iestādēm 

 Esošais valsts finansējums un iedzīvotāju 

zemā maksātspēja nedod iespēju 

paaugstināt valsts un maksas 

pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 

 Ārstniecības personāla novecošana 

(lielākā daļa darbinieku ir pirmspensijas 

un pensijas vecumā) un grūtības gados 

jaunu speciālistu piesaistē 

Nākotnes iespējas Nākotnes draudi / riski 

  

 Piedalīties Līvānu vecākā gadu gājuma 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā 

 Sociāli ekonomiskās situācijas 

pasliktināšanās valstī un novadā - 

iedzīvotāju maksātspējas samazināšanās, 
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 Jaunu ārstu un aprūpes personāla 

piesaiste, esošā personāla tālākizglītības 

turpināšana  

 Medicīniskās aprūpes mājās 

pakalpojumu paplašināšana un attīstība 

 Pakalpojumu infrastruktūras pieejamības 

uzlabošana personām ar funkcionāliem 

traucējumiem 

 Maksas pakalpojumu plašāka attīstība un 

mārketings (jo sevišķi ārpus novada un 

Latvijas lielpilsētās) 

bezdarba palielināšanās 

 Valsts finansējuma (piešķirto kvotu) 

samazināšanās veselības reformu 

rezultātā, t.sk. veselības aprūpes 

sistēmas finansēšanas kārtība pa t.s. 

plānošanas vienībām 

 Esošā personāla novecošanās tendences 

turpināšanās 

 Vispārējs kvalificēta darbaspēka trūkums 

veselības aprūpes jomās 

 Neparedzamas likumdošanas izmaiņas, 

t.sk. administratīvā sloga palielinājums 

valsts iestāžu veikto kontroļu kontekstā 
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4. SIA „LUDZAS MEDICĪNAS CENTRS” ĪSTERMIŅA UN ILGTERMIŅA MĒRĶI UN 

STRATĒĢIJAS 

4.1. SIA „Ludzas medicīnas centrs” pamatuzdevums 

Nodrošināt Ludzas novada iedzīvotāju veselības aprūpi dienas stacionārā, aprūpes nodaļā un speciālistu 

ambulatoro veselības aprūpi, kas orientēti uz ātru un kvalitatīvu diagnostiku, plānveida medicīniskajiem 

pakalpojumiem un rehabilitāciju ar mērķi maksimāli ātri un kvalitatīvi panākt pacienta izveseļošanos. 

 

4.2. Plāna mērķis un rīcības virzieni 

SIA „Ludzas medicīnas centrs” attīstības stratēģijas plāns ir izstrādāts saskaņā ar Ministru 
kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un 
finansēšanas kārtība".  

Plāna izstrādes mērķis ir efektivizēt esošo darbību un nodrošināt Ludzas novada iedzīvotājus, 
viesus un valsts robežu šķērsojošos ES un KF pilsoņus ar pieejamu kvalitatīvu un izmaksām efektīvu 
veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši aprūpes slimnīcas statusam. 

Plāna mērķu sasniegšanai tiek plānots īstenot šādas aktivitātes: 

 attīstīt sekundārās ambulatorās veselības aprūpes sniegtos pakalpojumus – dienas stacionāra, 
rehabilitācijas pakalpojumus; 

 attīstīt ambulatoros un dienas stacionāra pakalpojumus, nodrošinot maksimālu stacionārās 
palīdzības aizvietošanu ar ambulatorajiem pakalpojumiem, nodrošinot pakalpojumu labāku pieejamību 
un samazinot rindas; 

 sniegt kvalitatīvu iedzīvotājiem pieejamu steidzamo medicīnisko palīdzību steidzamās 
medicīniskās palīdzības punktā; 

 turpināt attīstīt medicīniskās mājas aprūpes pakalpojumus, nodrošinot kvalitatīvu 
pakalpojuma sniegšanu pacienta dzīvesvietā ar multidisciplināro speciālistu komandu; 

 attīstīt rehabilitācijas pakalpojumus, piedāvājot kompleksa rehabilitācijas programmas; 

 turpināt attīstīt iestādes infrastruktūru, uzlabojot vides pieejamību, t.sk. personām ar kustības 
un funkcionālajiem traucējumiem un paaugstinot ēkas energoefektivitāti; 

 piesaistīt Krievijas Federācijas, Baltkrievijas un Ukrainas pacientus, organizējot medicīnas 
tūrismu; 

 palielināt maksas pakalpojumu apjomu; 

 veikt pakalpojumu mārketingu; 

 noslogot medicīnas tehnoloģijas un nodrošināt to racionālu izmantošanu un pieejamību 
iedzīvotājiem. 

 

http://likumi.lv/ta/id/263457-veselibas-aprupes-organizesanas-un-finansesanas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/263457-veselibas-aprupes-organizesanas-un-finansesanas-kartiba
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4.3. Mērķu sasniegšanas pamatprincipi 

 Uz klientiem orientētu pakalpojumu sniegšana, ievērojot profesionālo prasmi un ētiku. 

 Atbilstošas vides radīšana un visa personāla pilnīga iesaistīšana slimnīcas mērķu 
sasniegšanā.  

 Plānošana un izmaiņu ieviešanas nodrošināšana atbilstoši slimnīcas  attīstības koncepcijai. 

 Iekšējās kvalitātes kontroles mehānismu izveidošana. 

 Slimnīcas iekšējo un ārējo sadarbības mehānismu pilnveidošana. 

 Atbalstošas vides radīšana – uz pierādījumiem pamatotu, medicīnisko tehnoloģiju ieviešanai 
un esošo medicīnisko tehnoloģiju pilnveidošanai. 

 

4.4. Mērķu sasniegšanas aktivitātes 

Lai sasniegtu stratēģisko mērķi, ir paveikti šādi pasākumi: 

 2008.gada 6.augustā nodots ekspluatācijā slimnīcas jaunais korpuss atbilstoši normatīvajām 
un funkcionālajām prasībām, kurā paredzēta uzņemšanas nodaļa, ginekoloģijas-dzemdību 
nodaļa, ķirurģijas –traumatoloģijas nodaļa, kā arī reanimācijas nodaļa un jauns operāciju 
bloks ar 3 operāciju zālēm, t.sk. traumatoloģisko operāciju zāle. Dzemdību nodaļā 
paredzētas 2 dzemdību zāles, t.sk. arī ūdens dzemdībām. Tādējādi gan darbiniekus, gan 
pacientus ir iespējams nodrošināt ar mūsdienīgiem, Eiropas Savienības prasībām 
atbilstošiem darba apstākļiem. Līdz ar jaunā korpusa nodošanu ekspluatācijā tika 
nodrošināta iespēja plašai jaunu tehnoloģiju ieviešanai praksē.  

 Iegādāts un uzstādīts veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai 
nepieciešamais medicīniskais aprīkojums. Tiek veikti mūsdienu prasībām atbilstoši 
diagnostiskie izmeklējumi (USS, RTG, CT, mamogrāfija, gastrointestināla endoskopija, 
laboratoriskie izmeklējumi, funkcionālā diagnostika). 

Turpmākās darbības nodrošināšanai tiek veikti sekojoši pasākumi: 

 Plānveida darbu kadru selekcija un piesaistīšana (tikšanās ar studentiem, rezidentiem, jauno 
darbinieku kvalifikācijas celšana, stipendijas studentiem un rezidentiem). 

 sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, Ludzas  slimnīca kā Viroterapijas reģionālais centrs, 
veselības aprūpe mājās, rehabilitācija mājās. 

 2012.gada 30.martā SIA „Ludzas medicīnas centrs” iekļauts ārstniecības iestāžu sarakstā, 
kuras sniedz medicīnas tūrisma pakalpojumus.  

 Reklāmas pasākumi (raksti avīzēs, informācija TV, sludinājumi, akcijas pacientu iemaksu 
atlaidēm sociāli mazaizsargātām pacientu grupām – pensionāriem, mājas lapas 
pilnveidošana). 

 
Informācija par Ludzas slimnīcas darbību pieejama slimnīcas mājas lapā www.ludzahospital.lv. 

Neskatoties uz iedzīvotāju skaita samazinājumu un ar to saistītu gultu skaita un profilu 
samazinājumu Ludzas medicīnas centra ir nepieciešama kā aprūpes slimnīca, vai nākotnē kā lokāla 
daudzprofilu slimnīca veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai. 

http://www.ludzahospital.lv/
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5. PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS, BILANCE, NAUDAS PLŪSMAS PLĀNS 

5.1.Peļņas vai zaudējumu prognoze 

Nr.  
p.k.  

Rādītāja nosaukums 2018.g. 2017.g 2016.g. 2015.g. 

1. Neto apgrozījums 2010929 2011012 2008004 1975643 

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2344019 2345801 2345855 2305054 

3. Bruto  peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) -333090 -334789 -337851 -329411 

4. Pārdošanas izmaksas         

5. Administrācijas izmaksas 12615 12765 13105 14616 

6. 
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības 
ieņēmumi 245110 244880 247522 324029 

7. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 19400 19600 19820 44531 

8. 
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un 
asociēto uzņēmumu kapitāls         

9. 
Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas 
veidojuši ilgermiņa ieguldījumus         

10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi         

11. 
Ilgermiņa finansu ieguldījumu un īstermiņa 
vērtspapīru vērtības norakstīšana         

12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 7300 7600 7826 14677 

13. 
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un 
nodokļiem -127295 -129874 -131080 -79206 

14. Ārkārtas ieņēmumi         

15. Ārkārtas izmaksas         

16. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem -127295 -129874 -131080 -79206 

17. Atliktā nodokļa izdevumi         

18. Pārējie nodokļi  490 490 490 491 

19. 
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc 
nodokļiem -127785 -130364 -131570 -79697 

 

5.2. Plānotā bilance EUR 2016.-2018.gadiem 

AKTĪVS 31.12.2018
. 

31.12.2017
. 

31.12.2016
. 

31.12.2015
. 

1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI         
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  I Nemateriālie ieguldījumi         

  

1. Pētniecības darba un uzņēmuma 
attīstības izmaksas         

2. Koncesijas, patenti, licences, preču 
zīmes un tamlīdzīgas izmaksas         

3. Citi nemateriālie ieguldījumi 899 1772 2724 3675 

4. Uzņēmuma nemateriālā vērtība         

5. Avansa maksājumi par 
nemateriālajiem ieguldījumiem         

I KOPĀ 899 1772 2724 3675 

  II Pamatlīdzekļi         

  

1. Zemes gabali, ēkas, būves un 
ilggadīgie stādījumi 6840659 7040416 7232404 7379431 

2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 
pamatlīdzekļos         

3. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 263070 326333 402336 512203 

4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 8515 17248 27227 38053 

5. Pamatlīdzekļu izveidošanas 
izdevumi     3443 3443 

6. Avansa maksājumi par 
pamatlīdzekļiem         

II KOPĀ 7112244 7383997 7665410 7933130 

  III Ilgtermiņa finansu ieguldījumi         

  

1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu 
kapitālā         

2. Aizdevumi radniecīgiem 
uzņēmumiem         

3. Līdzdalība saistīto uzņēmumu 
kapitālā         

4. Aizdevumi saistītiem uzņēmumiem         

5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi         

6. Pārējie aizdevumi         

7. Pašu akcijas un daļas         

8. Aizdevumi uzņēmuma 
līdzīpašniekiem un vadībai         

III KOPĀ         

1. IEDAĻAS KOPSUMMA 7113143 7385769 7668134 7936805 

  

2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI         

  I Krājumi         

  

1. Izejvielas, pamatmateriāli un 
palīgmateriāli 33800 33300 33000 32861 

2. Nepabeigtie ražojumi         

3. Gatavie ražojumi un preces 
pārdošanai         

4. Nepabeigtie pasūtījumi         

5. Avansa maksājumi par precēm         

6. Darba dzīvnieki un produktīvie         
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dzīvnieki 

I KOPĀ 33800 33300 33000 32861 

  II Debitori         

    1. Pircēju un pasūtītāju parādi 5300 5500 5800 5730 

    2. Uzkrātie ieņēmumi 15800 15500 15000 19988 

    3. Saistīto uzņēmumu parādi         

    4. Citi debitori         

    
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības 
kapitālā         

    
6. Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma 
līdzīpašniekiem un vadībai         

    7. Nākamo periodu izmaksas 5350 5400 5493 5493 

              

    II KOPĀ 26450 26400 26293 31211 

  III Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos         

  

1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu 
kapitālā         

2. Pašu akcijas un daļas         

3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība 
kapitālos         

III KOPĀ 0 0 0 0 

  IV Naudas līdzekļi                                                    43476 83933 107722 139587 

2. IEDAĻAS KOPSUMMA 103726 143633 167015 203659 

BILANCE 7216869 7529402 7835149 8140464 

PASĪVS 31.12.2018. 
31.12.2017
. 

31.12.2016
. 

31.12.2015
. 

1. PAŠU KAPITĀLS         

  

1. Akciju vai daļu kapitāls 3179042 3129042 3079042 3029042 

2. Akciju emisijas uzcenojums         

3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas 
rezerve         

4. Rezerves:         

     a) likumā noteiktās rezerves         

     b) rezerves pašu akcijām vai daļām         

     c) sabiedrības statūtos noteiktās 
rezerves         

     d) pārējās rezerves 1 1 1 1 

IV KOPĀ 1 1 1 1 

5. Nesadalītā peļņa:         

     a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa -612479 -482115 -350545 -270848 

     b) pārskata gada nesadalītā peļņa -127785 -130364 -131570 -79697 

1. IEDAĻAS KOPSUMMA 2438779 2516564 2596928 2678498 

  

2. UZKRĀJUMI         

  

1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām 
sastībām         

2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem         

3. Citi uzkrājumi 66500 66500 66333 66333 
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2. IEDAĻAS KOPSUMMA 66500 66500 66333 66333 

  

3. KREDITORI         

  I Ilgtermiņa kreditori         

  

1. Aizņēmumi no obligācijām         

2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi         

3. Aizņēmumi no kredītiestādēm 3621800 3828760 4035720 4242680 

4. Citi aizņēmumi         

5. No pircējiem saņemtie avansi         

6. Parādi piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem         

7. Maksājamie vekseļi         

8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem         

9. Parādi asociētajiem uzņēmumiem         

10. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 
maksājumi         

11. Pārējie kreditori         

12. Nākamo periodu ieņēmumi 727952 752290 776628 800966 

13. Aliktā nodokļa saistības         

14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu 
dividendes         

I KOPĀ 4349752 4581050 4812348 5043646 

  II Īstermiņa kreditori         

  

1. Aizņēmumi pret obligācijām         

2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi         

3. Aizņēmumi no kredītiestādēm 209300 209300 209332 209332 

4. Citi aizņēmumi         

5. No pircējiem saņemtie avansi         

6. Parādi piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 27000 26000 25500 21073 

7. Maksājamie vekseļi         

8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem         

9. Parādi asociētajiem uzņēmumiem         

10. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 
maksājumi 50700 50650 50600 50526 

11. Pārējie kreditori 50500 55000 49770 46718 

12. Nākamo periodu ieņēmumi 24338 24338 24338 24338 

13. Uzkrātās saistības         

14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu 
dividendes         

II KOPĀ 361838 365288 359540 351987 

3. IEDAĻAS KOPSUMMA 4711590 4946338 5171888 5395633 

BILANCE 7216869 7529402 7835149 8140464 

 

5.3. Naudas plūsmas prognoze 2016.-2018. gadam (pēc netiešās metodes) 

 2018 2017 2016 2015 



 

     35 

 

Vidēja termiņa attīstības stratēģija 2016. – 2021. gadam 
  

EUR EUR EUR EUR 

I. Pamatdarbības naudas plūsma     

1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas 

posteņiem un nodokļiem 

(127 295) (129 874) (131 080) (79 206) 

    Korekcijas     

     a) pamatlīdzekļu nolietojums (+) 321 753 331 382 332 720 366 872 

     b) nemateriālo ieguldījumu vērtības 

norakstījumi (+) 

873 951 951 910 

     c) izslēgta pamatlīdzekļu nenoamortizētā 

vērtība 

- - - 59 

     d) uzkrājumu veidošana  - 167 - 1 635 

     e) izdevumi procentu maksājumiem 7 300 7 600 7 826 14 677 

2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo 

līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu 

izmaiņu ietekmes korekcijām 
202 631 210 2226 210 417 304 947 

Korekcijas     

a) debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai 

samazin. (+) 

(50) (107)  4918 19 191 

 b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai 

samazinājums (+) 

(500) (300) (139) (8 497) 

 c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem 

kreditoriem maksājamo parādu atlikumu 

pieaugums (+) vai samazinājums (-) 
(27 788) (18 558) (16 785) (83 299) 

3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma 174 293 191 261 198 411 232 342 

4. Izdevumi procentu maksājumiem (7300) (7600) (7826) (16 361) 

5. Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļu 

maksājumiem 

(490) (490) (490) (491) 

6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem 166 503 183 171 190 095 215 489 

7. Pamatdarbības neto naudas plūsma 166 503 183 171 190 095 215 489 

     

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma     

1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 

iegāde 

(50 000) (50 000) (65 000) (47 621) 

2. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (50 000) (50 000) (65 000) (47 621) 
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III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 
    

1.Atmaksāts aizdevums (206 960) (206 960) (206 960) (206 960) 

2.Pamatkapitāla palielināšana 50 000 50 000 50 000 - 

3. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma (173 825) (173 825) (173 825) (206 960) 

     

IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums 

vai samazinājums 

(40 457) (23 789) (31 865) (39 092) 

V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata 

gada sākumā 

83 933 107 722 139 587 178 679 

VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata 

gada beigās 

43 476 83 933 107 722 139 587 
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6. DARBĪBAS PLĀNS 

6.1.Vidēja termiņa darbības plāns 2016.-2022.gada periodam 

Tabula Nr. 6 

 SIA „Ludzas medicīnas centrs” Vidēja termiņa darbības plāns 2016.-2022.gada periodam 

Rīcība Rīcības mērķis Izpildes 

termiņš 

SIA „Ludzas 

medicīnas 

centrs” loma 

projektā 

Nepieciešams 

papildus ārējais 

finansējums 

Finanšu resursi un 

avoti 

Plānotie iznākumi un rezultatīvie 

rādītāji 

Medicīniskā un sociālā aprūpe 

Diagnostikas 

izmeklējumu 

nodrošināšana 

sekundārā 

ambulatorā veselības 

aprūpē 

Nodrošināt kvalitatīvu, 

savlaicīgu un pieejamu 

diagnostikas 

izmeklējumu iespējas 

Ludzas novadā 

2016-2022 Vadošā 

atbildīgā loma 

NĒ Dažādi, izvērtējot 

situāciju par 

pieejamajiem finanšu 

resursiem: 

SIA „Ludzas 

medicīnas centrs” 

kapitāls un 

ieņēmumi, 

LR veselības 

ministrijas NVD 

Nodrošināti kvalitatīvi, savlaicīgi un 

pieejami diagnostikas izmeklējumu 

ambulatorie pakalpojumi 

(ultrasonogrāfija, rentgenoloģija, 

sirds asinsvadu sistēmas 

funkcionālie izmeklējumi u.c.) 

atbilstoši pieejamajam sekundārās 

ambulatorās veselības aprūpes 

finansējuma apjomam  

 

Mūsdienīgu un 

modernu 

Nodrošināt iespēju ātri 

un efektīvi veikt 

2016-2022 Vadošā NĒ Dažādi, izvērtējot 

situāciju par 

Nodrošināti kvalitatīvi, savlaicīgi un 

pieejami diagnostikas izmeklējumu 
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laboratorisko 

pakalpojumu 

sniegšana  

 

mūsdienīgus un 

modernus 

laboratoriskos 

izmeklējumus, 

nepieciešamības 

gadījumā izmeklējamo 

materiālu 

transportēšanu 

atbildīgā loma pieejamajiem finanšu 

resursiem: 

SIA „Ludzas 

medicīnas centrs” 

kapitāls un 

ieņēmumi, 

LR Veselības 

ministrijas NVD 

ambulatorie pakalpojumi 

(ultrasonogrāfija, rentgenoloģija, 

sirds asinsvadu sistēmas 

funkcionālie izmeklējumi u.c.) 

atbilstoši pieejamajam sekundārās 

ambulatorās veselības aprūpes 

finansējuma apjomam  

 

Medicīniskās un 

sociālās aprūpes 

stacionāro 

pakalpojumu (t.sk. 

īslaicīgās sociālās 

aprūpes 

pakalpojumu) 

sniegšana 

Nodrošināt medicīniskās 

un sociālās aprūpes 

stacionāros (t.sk. 

paliatīvās aprūpes un 

terapijas) pakalpojumus 

Ludzas novadā un 

Latvijā 

2016-2022 Vadošā 

atbildīgā loma 

NĒ Dažādi, izvērtējot 

situāciju par 

pieejamajiem finanšu 

resursiem: 

SIA „Ludzas 

medicīnas centrs” 

kapitāls un 

ieņēmumi, 

Pašvaldība, 

 LR veselības 

ministrijas NVD, 

Privātais sektors 

Nodrošināti medicīniskās un sociālās 

aprūpes stacionārie (t.sk. paliatīvās 

aprūpes un terapijas) pakalpojumi 

visiem klientiem, kam tā 

nepieciešama, sasniedzot vismaz 

70% gultu noslogojumu gadā, t.sk. 

sadarbojoties ar reģionālajām 

slimnīcām 

SIA „Ludzas medicīnas 

centrs” Uzņemšanas 

nodaļas darbība 

Nodrošināt plānveida 

pacientu uzņemšanu 

stacionārā, t.sk. 

reģistrācijas procedūru, 

2016-2022 Vadošā 

atbildīgā loma 

Jā Dažādi, izvērtējot 

situāciju par 

pieejamajiem finanšu 

resursiem: 

Nodrošināta efektīva plānveida 

pacientu uzņemšana stacionārā, 

t.sk. pārdomāta reģistrācijas 

procedūra, nepieciešamo sākotnējo 
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nepieciešamās 

sākotnējās analīzes un 

aprūpi 

SIA „Ludzas 

medicīnas centrs” 

kapitāls un 

ieņēmumi, 

Valsts finansējums, 

Pašvaldība 

analīžu veikšana, sanitārās higiēnas 

apstrāde, EKG un citas 

nepieciešamās darbības   

Diennakts 3.līmeņa 

steidzamās 

medicīniskās 

palīdzības punkta 

darbības 

nodrošināšana 

Nodrošināt pacientiem 

iespēju konsultēties ar 

kvalificētu ārstu jebkurā 

diennakts laikā, kad  nav 

pieejama ģimenes ārsta 

konsultācija un 

vajadzīga steidzama 

ārstniecības personu 

iejaukšanās  

2016-2022 Vadošā 

atbildīgā loma 

Jā Dažādi, izvērtējot 

situāciju par 

pieejamajiem finanšu 

resursiem:   

SIA „Ludzas 

medicīnas centrs” 

kapitāls un 

ieņēmumi, 

Pašvaldība, 

LR Veselības 

ministrijas NVD 

Vismaz 800 pacientiem katru gadu 

sniegta diennakts steidzamā 

medicīniskā palīdzība gadījumos, kad 

ir trauma, pēkšņa saslimšana vai 

hroniskas slimības saasināšanās, kas 

prasa steidzamu ārstniecības 

personu iejaukšanos, un 

nepieciešamā palīdzība pārsniedz 

primārās veselības aprūpes ārsta 

kompetenci 

Medicīniskās aprūpes 

mājās pakalpojumu 

nodrošināšana 

Nodrošināt guļošiem 

pacientiem ar 

hroniskām slimībām un 

dažādiem kustību 

traucējumiem aprūpi 

mājās pamatvajadzību 

apmierināšanai 

2016-2022 Vadošā 

atbildīgā loma 

Jā Dažādi, izvērtējot 

situāciju par 

pieejamajiem finanšu 

resursiem:   

SIA „Ludzas 

medicīnas centrs” 

kapitāls un 

Vismaz 150 – 200 guļošiem 

pacientiem ar hroniskām slimībām 

un dažādiem kustību traucējumiem 

(kuri objektīvu apstākļu dēļ nevar 

sevi aprūpēt) nodrošināti 

pakalpojumi mājās pamatvajadzību 

apmierināšanai –brūču apkopšana, 
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ieņēmumi, 

Pašvaldība 

LR Veselības 

ministrijas NVD 

medikamentu injekcijas, pacientu 

barošana caur zondi, utml. 

Veco ļaužu dienas 

aprūpes centra un 

jaunu alternatīvu 

medicīniskās un 

sociālās aprūpes 

pakalpojumu attīstība 

Paplašināt klientu loku, 

medicīniskās un sociālās 

aprūpes pakalpojumu 

klāstu un pieejamību 

tuvu dzīvesvietai, t.sk. 

jaunu pakalpojumu 

attīstība specifiskām 

klientu grupām, piem., 

gados veciem cilvēkiem, 

personām ar 

funkcionāliem 

traucējumiem, viegliem 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

2019-2021  jā Dažādi, izvērtējot 

situāciju par 

pieejamajiem finanšu 

resursiem:   

SIA „Ludzas 

medicīnas centrs” 

kapitāls un 

ieņēmumi, ESF, 

Pašvaldība 

Piesaistīti jauni un mobilizēti esošie 

speciālisti darbam ar dažādām 

sociālām grupām (sociālie 

darbinieki, ārsts – rehabilitologs, 

fizioterapeiti, ergoterapeiti, 

psihologs, algologs, narkologs, 

psihiatrs u.c.); klientiem nodrošināti 

individuālās medicīniskās un sociālās 

aprūpes pakalpojumi, pamatojoties 

un speciālistu ieteikumiem un 

konsultācijām 

Medicīniskā un sociālā rehabilitācija 

Sociālās rehabilitācijas 

nodaļas pakalpojumu 

sniegšana 

Sniegt sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojumus dažādām 

vecuma grupām (t.sk. 

nodrošināt individuālu 

atbalstu sociālo 

2016-2021 Vadošā 

atbildīgā loma 

Jā Dažādi, izvērtējot 

situāciju par 

pieejamajiem finanšu 

resursiem: SIA 

„Ludzas medicīnas 

centrs” kapitāls un 

Piesaistīti un/vai mobilizēti 

kvalificēti speciālisti un ārējais 

finansējums, klientiem nodrošināti 

individuālās medicīniskās un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumi, ko 

sniedz sociālie darbinieki, ārsts – 
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problēmu risināšanā 

personām ar garīga 

rakstura saslimšanām) 

ieņēmumi, 

Pašvaldība 

rehabilitologs, fizioterapeiti, 

ergoterapeiti, psihologs, algologs, 

narkologs, psihiatrs u.c. 

       

Efektīva kapitālsabiedrības pārvaldība 

Izejmateriālu un 

mazvērtīgā inventāra 

iegāde materiāli 

tehniskās bāzes 

uzturēšanai un 

pakalpojumu 

sniegšanai 

Nodrošināt 

uzņēmumam 

nepieciešamo materiāli 

tehnisko bāzi un spēju 

sniegt kvalitatīvus un 

pieprasītus 

pakalpojumus 

2016-2021 Vadošā 

atbildīgā loma 

Nē SIA „Ludzas 

medicīnas centrs” 

kapitāls un ieņēmumi 

Iegādāti izejmateriāli un 

mazvērtīgais inventārs, lai 

nodrošinātu uzņēmuma iespējas 

kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai 

Uzņēmuma 

darbinieku dalība 

tālākizglītības, 

profesionālās 

kvalifikācijas 

paaugstināšanas 

pasākumos 

Uzturēt un paaugstināt 

uzņēmuma 

cilvēkresursu kapacitāti 

un spēju sniegt 

daudzpusīgus un 

kvalitatīvus 

pakalpojumus 

2016-2021 Vadošā 

atbildīgā loma 

Nē SIA „Ludzas 

medicīnas centrs” 

kapitāls un ieņēmumi 

Apmeklēti kopā vismaz 3 izglītojoši 

semināri / apmācību kursi 

kvalifikācijas celšanai katru gadu; 

paaugstināts visu uzņēmuma 

darbības sektoru dalībnieku 

profesionālais līmenis   

Mērķtiecīgi plānoti 

jaunu speciālistu 

piesaistes pasākums 

Pēc speciālistu kabinetu 

infrastruktūras 

izveidošanas un 

aprīkošanas ar 

mūsdienīgiem 

aparātiem efektīvai 

2016-2021 Vadošā 

atbildīgā loma 

kā arī 

sadarbība ar 

Ludzas novada 

Jā SIA „Ludzas 

medicīnas centrs” 

kapitāls un 

ieņēmumi, 

Līdz stratēģijas ieviešanas beigām 

piesaistīti vismaz 3 jauni speciālisti 

(t.sk. LOR, dermatologs, neirologs- 

bērnu neirologs, fizioterapeits vai 

ginekologs, ķirurgs u.c.), izveidoti un 

mūsdienīgi aprīkoti speciālistu 
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diagnosticēšanai un 

ārstēšanai, veikt 

mērķtiecīgus 

pasākumus jaunu 

speciālistu (t.sk. LOR, 

dermatologa, urologa-

proktologa, neirologa, 

bērnu neirologa, 

fizioterapeita u.c.) 

piesaistei 

domi Pašvaldība, 

NVA 

kabineti efektīvai diagnosticēšanai 

un ārstēšanai 

Ārējās komunikācijas 

un mārketinga 

pasākumi 

Veicināt iedzīvotāju 

izpratni par slimnīcas 

pakalpojumu veidiem, 

to pieejamību, izmaksu 

veidošanos u.c.; 

popularizēt slimnīcas 

sniegtos pakalpojumus, 

to konkurētspēju 

salīdzinājums ar citiem 

līdzīgiem 

pakalpojumiem reģionā 

un valstī 

2016-2021 Partnerība ar 

Ludzas novada 

domi 

(Sabiedrisko 

attiecību  un 

ārējo sakaru 

daļu) 

Jā Dažādi, izvērtējot 

situāciju par 

pieejamajiem finanšu 

resursiem:   

Pašvaldība ,  

SIA „Ludzas 

medicīnas centrs” 

kapitāls un ieņēmumi 

Papildināta un regulāri atjaunota 

informācija (t.sk. izglītojoša un 

informējoša rakstura) „Ludzas 

medicīnas centrs” mājas lapā 

www.ludzahospital.lv, ievietota 

informācija www.ludza.lv un vietējā 

laikrakstā „Ludzas novada vēstis”, 

izveidota brošūra par slimnīcas 

konkurētspējīgiem pakalpojumiem, 

izveidots 1 reklāmas video, t.sk. 

ietverts SIA „Ludzas medicīnas 

centrs” profils, pretimnākšana 

skolēnu „Ēnu dienu”, projektu 

nedēļu u.tml. pasākumos. 

Telemedicīnas un E-

pakalpojumu attīstība 

slimnīcas darbības 

Nodrošināt ātru un 

kvalitatīvu diagnostikas 

izmeklējumu rezultātu 

2016-2021 Vadošā 

atbildīgā loma 

partnerībā ar 

Nē SIA „Ludzas 

medicīnas centrs” 

kapitāls un 

Nodrošināti nepieciešamie 

cilvēkresursi un IT aprīkojums 

(programmatūra) diagnostikas 
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efektivitātei un 

konkurētspējai 

(attēlu un aprakstu) 

elektronisku arhivēšanu 

un to pieejamību 

interneta vidē no 

dažādām vietām; 

piedāvāt iespēju 

elektroniski saņemt 

slimnīcā ārstēto 

pacientu izrakstus, e-

receptes, darbnespējas 

lapas u.c. 

reģionālajām 

un valsts 

mēroga 

slimnīcām 

ieņēmumi, 

Valsts finansējums 

izmeklējumu rezultātu elektroniskai 

arhivēšanai un pieejamībai interneta 

vidē; attīstīta sadarbība ar 

reģionālajām un valsts mēroga 

slimnīcām; slimnīca veiksmīgi 

iekļaujas MK noteikumu Nr.134 

"Noteikumi par vienoto veselības 

nozares elektronisko informācijas 

sistēmu" izpildē 

Infrastruktūras ilgtspējīga attīstība   

SIA „Ludzas medicīnas 

centrs” virtuves 

renovācija un iekārtu 

iegāde 

Uzlabot slimnīcas telpu 

vizuālo pievilcību, 

nodrošināt 

2016-2021 Vadošā 

atbildīgā loma 

kā arī 

sadarbība ar 

Ludzas novada 

domi 

Jā SIA „Ludzas 

medicīnas centrs” 

kapitāls un 

ieņēmumi, 

Pašvaldība 

 

SIA „Ludzas medicīnas 

centrs” gaiteņu un 

kāpņu telpu vides 

uzlabošana un 

pieejamības 

nodrošināšana 

personām ar 

funkcionāliem 

Uzlabot slimnīcas telpu 

vizuālo pievilcību, 

nodrošināt telpu vides 

pieejamību personām ar 

funkcionāliem 

traucējumiem 

2016-2021 Vadošā 

atbildīgā loma 

Jā Dažādi, izvērtējot 

situāciju par 

pieejamajiem finanšu 

resursiem: SIA 

„Ludzas medicīnas 

centrs” kapitāls un 

ieņēmumi Pašvaldība 

Veikts SIA „Ludzas medicīnas centrs” 

gaiteņu un kāpņu telpu kosmētiskais 

remonts, iegādāts nepieciešamais 

aprīkojums (krēsli un galdi), t.sk. 

personām ar funkcionāliem 

traucējumiem 
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traucējumiem 

SIA „Ludzas medicīnas 

centrs” apkārtējās 

teritorijas 

labiekārtošana 

Uzlabot slimnīcas 

apkārtējās teritorijas 

pieejamību un pievilcību 

SIA „Ludzas medicīnas 

centrs” darbiniekiem, 

klientiem/pacientiem 

un viņu tuviniekiem 

2016-2021 Vadošā 

atbildīgā loma 

Jā Dažādi, izvērtējot 

situāciju par 

pieejamajiem finanšu 

resursiem: SIA 

„Ludzas medicīnas 

centrs” kapitāls un 

ieņēmumi Pašvaldība 

izveidotas zaļās atpūtas zonas 

(veselības taciņa, soliņi, terase, 

strūklaka, , dzīvžogs u.c.)  
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6.2. Īstermiņa darbības plāns (investīciju plāns) 2016.-2018.gada periodam 

 

  

Rīcība (atbilstoši Tabulai Nr.6)  Partnerība  
Plānotais finansējums (investīcijas)  

2016 2017 2018 

1. Stratēģiskais virziens: Medicīniskā un sociālā aprūpe 

Diagnostikas izmeklējumu 
nodrošināšana sekundārā 
ambulatorā veselības aprūpe 

Vadošā atbildīgā 
loma  

 23000 30000 

Medicīniskās un sociālās 
aprūpes stacionāro 
pakalpojumu (t.sk. īslaicīgās 
sociālās aprūpes pakalpojumu) 
sniegšana  

Vadošā atbildīgā 

loma 

  2000 

Medicīniskās aprūpes mājās 
pakalpojumu nodrošināšana  

Vadošā atbildīgā 

loma 

  1000 

2.Stratēģiskais virziens: Medicīniskā un sociālā REHABILITĀCIJA  

SIA „Ludzas medicīnas centrs” 
Ilgstošās sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas esošo 
pakalpojumu nodrošināšana un 
jaunu pakalpojumu attīstība  

Vadošā atbildīgā 

loma 

 8000 9000 

4.Stratēģiskais virziens: Efektīva kapitālsabiedrības PĀRVALDĪBA  

Telemedicīnas un E-
pakalpojumu attīstība slimnīcas 
darbības efektivitātei un 
konkurētspējai  

Vadošā atbildīgā 

loma (partnerībā ar 

reģionālajām un 

valsts mēroga 

slimnīcām) 

 6000 6000 

5.Stratēģiskais virziens: INFRASTRUKTŪRAS ilgtspējīga attīstība  

Ventilācijas un ugunsdrošības 
sistēmas izveide visai SIA 
„Ludzas medicīnas centrs” ēkai  

Vadošā atbildīgā 

loma 

 3000  

SIA „Ludzas medicīnas centrs” 
Poliklīnikas renovācija  

Vadošā atbildīgā 

loma 

 10000  

Jaunu pamatlīdzekļu iegāde 
materiāli tehniskās bāzes 
papildināšanai  

Vadošā atbildīgā 

loma 

65000  2000 

     

KOPĀ pa gadiem:  65000 50000 50000 
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7. STRATĒĢIJAS AKTUALIZĒŠANAS UN ĪSTENOŠANAS NOVĒRTĒŠANAS 

KĀRTĪBA 
 
Par Sabiedrības stratēģijas izpildi atbild Sabiedrības valdes priekšsēdētājs. Stratēģija tiek aktualizēta un 
novērtēta, balstoties uz šādu kārtību: 

1. Sabiedrība regulāri apkopo un analizē kvantitatīvos un kvalitatīvos datus saistībā ar  

stratēģijas rīcības plānā noteiktajiem mērķu sasniegšanas rezultatīvajiem rādītājiem.  

Datus atskaišu veidā sniedz Sabiedrības struktūrvienības. 

2. Reizi gadā pirms darbības plāna kārtējam gadam sagatavošanas, tiek veikts darbības  

plāna par iepriekšējo gadu izvērtējums, atspoguļojot plānotās rīcības un sasniegtos  

rezultātus. 

3. Saskaņā ar darbības plāna kārtējam gadam izvērtējumu, tiek pārskatīta stratēģijas  

aktualizēšanas nepieciešamība. Stratēģija tiek aktualizēta gadījumos, kad nepieciešams 

pārcelt sasniedzamā rezultāta termiņu pa gadiem vai ieviest jaunas rīcības. 

4. Stratēģijas novērtēšanu veic, plānošanas perioda pēdējā gada 4.ceturksnī, veicot gan  

darbības plāna kārtējam gadam, gan stratēģijas rezultātu izvērtēšanu. 

5. Stratēģija tiek novērtēta, balstoties uz rīcības plānā noteiktajiem sasniedzamo rezultātu  

izpildes rādītājiem. 

6. Stratēģija nākamajam plānošanas periodam 2022.-2024. gadam tiek izstrādāta 2021.gada  

4.ceturksnī. 

 

 


