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3. DARBĪBAS PLĀNS
3.1. Vidēja termiņa darbības plāns 2015.-2021.gada periodam
Tabula Nr.14 - SIA „Līvānu slimnīca” VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS PLĀNS (2015.-2021.)
(RĪCĪBAS un to atbilstība Līvānu novada integrētās attīstības programmai 2012.-2018. un Līvānu novada integrētās attīstības programmai 2019.-2025.,
PARTNERI, IZPILDES TERMIŅŠ, FINANŠU AVOTI, IZNĀKUMI)

Rīcība

Rīcības mērķis

Atbilstošā
rīcība (uzdevums) Līvānu
novada IAP
2012.-2018.

Atbilstošā rīcība
(uzdevums)
Līvānu novada
IAP 2019.-2025.

Atbilstošā
projekta
ideja Līvānu
novada IAP
2012.-2018.

Atbilstošā
projekta ideja
Līvānu
novada IAP
2019.-2025.

SIA „Līvānu
slimnīca”
loma
projektā /
LND
atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš
vai
periods

n/a

PASĀKUMS
2.2.2.1.
Veselības
aprūpes
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana
PASĀKUMS
2.2.2.7.
Līvānu un
Jēkabpils
slimnīcu
stacionārās un
ambulatorās
infrastruktūras
attīstība
kvalitatīvu
veselības

Vadošā
atbildīgā
loma

20152021

Nepiecie
-šams
papildus
ārējais
finansējums

Finanšu
resursi un
avoti

Plānotie iznākumi un
rezultatīvie rādītāji

Dažādi,
izvērtējot
situāciju par
pieejamajie
m finanšu
resursiem:

Nodrošināti kvalitatīvi, savlaicīgi
un pieejami diagnostikas
izmeklējumu ambulatorie
pakalpojumi (ultrasonogrāfija,
rentgenoloģija, sirds asinsvadu
sistēmas funkcionālie
izmeklējumi, endoskopija u.c.)
atbilstoši pieejamajam
sekundārās ambulatorās
veselības aprūpes finansējuma
apjomam

1.Stratēģiskais virziens: Medicīniskā un sociālā APRŪPE
1.1.
Diagnostikas
izmeklējumu
nodrošināšana
sekundārā
ambulatorā
veselības
aprūpē

Nodrošināt
kvalitatīvu,
savlaicīgu un
pieejamu
diagnostikas
izmeklējumu
iespējas
Līvānu novadā

RĪCĪBA
2.2.6.
Veselības
veicināšanas
un aprūpes
pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana

UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt
veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā

NĒ

SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls un
ieņēmumi
LR veselības
ministrijas
NVD
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1.2.
Mūsdienīgu un
modernu
laboratorisko
pakalpojumu
sniegšana

1.3.
Medicīniskās un
sociālās
aprūpes
stacionāro
pakalpojumu
(t.sk. īslaicīgās
sociālās
aprūpes
pakalpojumu)
sniegšana

1.4.
Medicīniskās un
sociālās
aprūpes

Nodrošināt
iespēju ātri un
efektīvi veikt
mūsdienīgus
un modernus
laboratoriskos
izmeklējumus,
nepieciešamības gadījumā
izmeklējamo
materiālu
transportēšanu
Nodrošināt
medicīniskās
un sociālās
aprūpes
stacionāros
(t.sk.
paliatīvās
aprūpes un
terapijas)
pakalpojumus
Līvānu novadā
un Latvijā

RĪCĪBA
2.2.6.
Veselības
veicināšanas
un aprūpes
pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana

UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt
veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā

n/a

RĪCĪBA
2.2.6.
Veselības
veicināšanas
un aprūpes
pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana

UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt
veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā

PASĀKUMS
2.2.6.1.
SIA „Līvānu
slimnīca”
sniegto
stacionārās
veselības
aprūpes
pakalpojumu
kvalitātes
uzlabošana

Nodrošināt
medicīniskās
un sociālās
aprūpes

RĪCĪBA
2.2.6.
Veselības
veicināšanas

UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt
veselības

n/a

aprūpes
pakalpojumu
pieejamībai
PASĀKUMS
2.2.2.1.
Veselības
aprūpes
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana

Vadošā
atbildīgā
loma

20152021

NĒ

SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls un
ieņēmumi
LR Veselības
ministrijas
NVD, kā arī
sadarbībā ar
Centrālo
laboratoriju

Nodrošināti kvalitatīvi pilna
servisa laboratorisko
izmeklējumu pakalpojumi uz
vietas (pacientiem nav jādodas
uz Rīgu vai Daugavpili),
nepieciešamības gadījumā
nodrošināta arī izmeklējamo
materiālu transportēšana

PASĀKUMS
2.2.2.1.
Veselības
aprūpes
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana

Vadošā
atbildīgā
loma

20172021

JĀ

Dažādi,
izvērtējot
situāciju par
pieejamajie
m finanšu
resursiem:

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 Jēkabpilī un
Daugavpilī (arī Rīgā)

PASĀKUMS
2.2.2.1.
Veselības
aprūpes

Vadošā
atbildīgā
loma

20192021

JĀ

SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls un
ieņēmumi
Pašvaldība
LR veselības
ministrijas
NVD
Privātais
sektors
ESF u.c.
Dažādi,
izvērtējot
situāciju par
pieejamajie

Nodrošināti medicīniskās un
sociālās aprūpes mobilie
pakalpojumi Līvānu novadā
vismaz 100 klientiem gadā
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mobilās
brigādes izveide
un attīstība

1.5.
SIA „Līvānu
slimnīca”
Uzņemšanas
nodaļas
darbības
nodrošināšana

1.6.
Diennakts
1.līmeņa
steidzamās
medicīniskās
palīdzības
punkta
darbības
nodrošināšana

mobilos
pakalpojumus
Līvānu novadā

Nodrošināt
plānveida
pacientu
uzņemšanu
stacionārā,
t.sk.
reģistrācijas
procedūru,
nepieciešamās
sākotnējās
analīzes un
aprūpi

Nodrošināt
pacientiem
iespēju
konsultēties ar
kvalificētu
ārstu jebkurā
diennakts
laikā, kad
nav pieejama

un aprūpes
pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana

aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā

pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana

m finanšu
resursiem:

RĪCĪBA
2.2.7.
Sociālo
pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana
RĪCĪBA
2.2.6.
Veselības
veicināšanas
un aprūpes
pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana

UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt
veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā

PASĀKUMS
2.2.6.1.
SIA „Līvānu
slimnīca”
sniegto
stacionārās
veselības
aprūpes
pakalpojumu
kvalitātes
uzlabošana

PASĀKUMS
2.2.2.1.
Veselības
aprūpes
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana

Vadošā
atbildīgā
loma

RĪCĪBA
2.2.6.
Veselības
veicināšanas
un aprūpes
pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošinā-

UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt
veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu

PASĀKUMS
2.2.6.1.
SIA „Līvānu
slimnīca”
sniegto
stacionārās
veselības
aprūpes
pakalpo-

PASĀKUMS
2.2.2.1.
Veselības
aprūpes
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana

Vadošā
atbildīgā
loma

SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls un
ieņēmumi
ESF
Pašvaldība

20152021

20152021

JĀ

JĀ

Dažādi,
izvērtējot
situāciju par
pieejamajie
m finanšu
resursiem:
SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls un
ieņēmumi
Valsts
finansējums
Pašvaldība
Dažādi,
izvērtējot
situāciju par
pieejamajie
m finanšu
resursiem:
SIA „Līvānu
slimnīca”

Nodrošināta efektīva plānveida
pacientu uzņemšana stacionārā,
t.sk. pārdomāta reģistrācijas
procedūra, nepieciešamo
sākotnējo analīžu veikšana,
sanitārās higiēnas apstrāde,
EKG un citas nepieciešamās
darbības

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
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1.7.
Medicīniskās
aprūpes mājās
pakalpojumu
nodrošināšana

1.8.
Veco ļaužu
dienas aprūpes
centra un jaunu
alternatīvu
medicīniskās un
sociālās
aprūpes
pakalpojumu
attīstība

ģimenes ārsta
konsultācija
un vajadzīga
steidzama
ārstniecības
personu
iejaukšanās
Nodrošināt
guļošiem
pacientiem ar
hroniskām
slimībām un
dažādiem
kustību
traucējumiem
aprūpi mājās
pamatvajadzību
apmierināšanai

Paplašināt
klientu loku,
medicīniskās
un sociālās
aprūpes
pakalpojumu
klāstu un
pieejamību
tuvu
dzīvesvietai,
t.sk. jaunu
pakalpojumu

šana

novadā

jumu
kvalitātes
uzlabošana

RĪCĪBA
2.2.6.
Veselības
veicināšanas
un aprūpes
pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana

UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt
veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā

n/a

RĪCĪBA
2.2.7.
Sociālo
pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana
RĪCĪBA
2.2.6.
Veselības
veicināšanas
un aprūpes
pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana

UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt
veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā

n/a

RĪCĪBA

PASĀKUMS
2.2.2.1.
Veselības
aprūpes
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana

Vadošā
atbildīgā
loma

PASĀKUMS
2.2.2.3.
Sociālo
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana

Vadošā
atbildīgā
loma

20152021

JĀ

kapitāls un
ieņēmumi
ESF
Pašvaldība
LR Veselības
ministrijas
NVD
Dažādi,
izvērtējot
situāciju par
pieejamajie
m finanšu
resursiem:
SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls un
ieņēmumi
ESF
Pašvaldība

20192021

JĀ

Dažādi,
izvērtējot
situāciju par
pieejamajie
m finanšu
resursiem:
SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls un
ieņēmumi
ESF

veselības aprūpes ārsta
kompetenci

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,
medikamentu injekcijas,
pacientu barošana caur zondi,
utml.

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
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attīstība
specifiskām
klientu
grupām,
piem., gados
veciem
cilvēkiem,
personām ar
funkcionāliem
traucējumiem,
viegliem
garīgās
attīstības
traucējumiem

2.2.7.
Sociālo
pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana

Pašvaldība

ieteikumiem un konsultācijām

Dažādi,
izvērtējot
situāciju par
pieejamajie
m finanšu
resursiem:

Ilgstošās sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu nodrošināšana
vismaz 100 klientiem gadā, t.sk.
sociālo un dzīves prasmju
apmācība personām ar
invaliditāti (prasmes rīkoties ar
naudu, prasmes ēdiena
sagatavošanā personām pēc
dažādām hroniskām
saslimšanām, iepirkšanās un
citu sadzīves iemaņu iegūšana,
utml.); Nepieciešamā personāla
atbilstoša apmācība jauno
pakalpojumu attīstībai,
supervīzijas u.c.

2.Stratēģiskais virziens: Medicīniskā un sociālā REHABILITĀCIJA
2.1.
SIA „Līvānu
slimnīca”
Ilgstošās
sociālās
aprūpes un
sociālās
rehabilitācijas
esošo
pakalpojumu
nodrošināšana
un jaunu
pakalpojumu
attīstība

Veicināt
klientu sociālo
un
funkcionālo
prasmju
pilnveidošanu,
attīstību,
uzlabot viņu
sociālās
spējas, lai
atgrieztu
sabiedriskajā
un darba
dzīvē;
Paplašināt
klientiem
ISASRN
ikdienas
pakalpojumu
klāstu, t.sk.
sociālo un
dzīves

RĪCĪBA
2.2.7.
Sociālo
pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana

UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt
veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā

PASĀKUMS
2.2.7.6.
Sociālās
rehabilitācijas un
sociālās
rehabilitācijas
alternatīvo
pakalpojumu
attīstība
Līvānu
novadā

PASĀKUMS
2.2.2.3.
Sociālo
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana

Vadošā
atbildīgā
loma

20152021

JĀ

SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls un
ieņēmumi
ESF
(9.2.2.SAM:
palielināt
kvalitatīvu
institucionālai
aprūpei
alternatīvu
sociālo
pakalpojumu

SIA “LĪVĀNU SLIMNĪCAS” VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2015.-2021.GADAM

prasmju
apmācību
personām ar
invaliditāti

2.2.
Profesionālu
konsultāciju
sniegšana un
kvalificēta
personāla
atbalsts LND
sociālās mājas,
sociālo
pakalpojumu
punkta un
sociālā dienas
centra izveidē
un darbībā
2.3.
Sociālās
rehabilitācijas
nodaļas
pakalpojumu
sniegšana

Līdzdarboties
sociālās
rehabilitācijas
un aprūpes
pakalpojumu
sniegšanā,
individuālu
sociālo
problēmu
risināšanā
personām ar
garīga
rakstura
saslimšanām
Sniegt sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumus
dažādām
vecuma
grupām (t.sk.
nodrošināt
individuālu
atbalstu
sociālo
problēmu

RĪCĪBA
2.2.7.
Sociālo
pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana

UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt
veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā

PASĀKUMS
2.2.7.9.
Dienas
centra
izveide
cilvēkiem ar
garīga
rakstura
saslimšanām

PASĀKUMS
2.2.2.3.
Sociālo
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana

Sociālais
dienests,
PAD,

RĪCĪBA
2.2.7.
Sociālo
pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana

UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt
veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā

PASĀKUMS
2.2.7.6.
Sociālās
rehabilitācijas un
sociālās
rehabilitācijas
alternatīvo
pakalpojumu

PASĀKUMS
2.2.2.3.
Sociālo
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana

Vadošā
atbildīgā
loma

20182020

NĒ

dzīvesvietā
un
ģimeniskai
videi
pietuvinātu
pakalpojumu
pieejamību
personām ar
invaliditāti)
Pašvaldība
Grantu
konkursi
Dažādi,
izvērtējot
situāciju par
pieejamajie
m finanšu
resursiem:

SIA „Līvānu slimnīca” veiksmīgi
sadarbojas ar LND izveidotā
Dienas centra (Rīgas ielā 216 ar
kopējo platību ~ 424.2 m2)

Pašvaldība
9.3.1. SAM
u.c.

20192021

JĀ

Dažādi,
izvērtējot
situāciju par
pieejamajie
m finanšu
resursiem:
SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls un
ieņēmumi

Piesaistīti un/vai mobilizēti
kvalificēti speciālisti un ārējais
finansējums, klientiem
nodrošināti individuālās
medicīniskās un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumi, ko
sniedz sociālie darbinieki, ārsts
– rehabilitologs, fizioterapeiti,
ergoterapeiti, psihologs,
algologs, narkologs, psihiatrs
u.c.
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2.4.
Sensorās
istabas izveide
SIA „Līvānu
slimnīca”

2.5.
Specializētu
darbnīcu
izveide
personām ar
funkcionāliem
traucējumiem

risināšanā
personām ar
garīga
rakstura
saslimšanām
Paplašināt
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu
klāstu, īpaši
klientiem ar
garīgās
veselības
traucējumiem
(t.sk. bērniem,
jauniešiem
pēc
psiholoģiskām
traumām)
Palielināt
atsevišķu
sociālo grupu
(t.sk. personu
ar garīgās
attīstības,
kustību
traucējumiem
) vajadzības
un pilnvērtīgas
dzīves sajūtu,
veicināt
pirmspensijas
un pensijas
vecuma
personu
aktīvu
novecošanos,
veicināt viņu

attīstība
Līvānu
novadā

RĪCĪBA
2.2.7.
Sociālo
pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana

RĪCĪBA
2.1.6.
Mājražotāju,
individuālo
komersantu,
MVU un
biedrību
saimnieciskās
darbības
atbalsta
pasākumi

UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt
veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā

UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt
veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā

PASĀKUMS
2.2.7.6.
Sociālās
rehabilitācijas un
sociālās
rehabilitācijas
alternatīvo
pakalpojumu
attīstība
Līvānu
novadā
PASĀKUMS
2.1.6.1.
Sociālās
uzņēmējdarbības
popularizēšana un
attīstība
Līvānu
novadā

ESF
Pašvaldība

PASĀKUMS
2.2.2.3.
Sociālo
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana

Vadošā
atbildīgā
loma

PASĀKUMS
2.2.2.3.
Sociālo
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana,
punkts.Nr.6

Vadošā
atbildīgā
loma
(partnerībā
ar Līvānu
novada
Sociālo
dienestu,
LUAC
,sadarbībā ar
MVU kā
potenciāliem
partneriem)

20192021

JĀ

Dažādi,
izvērtējot
situāciju par
pieejamajie
m finanšu
resursiem:
SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls un
ieņēmumi
ESF
Pašvaldība

20182021

JĀ

Dažādi,
izvērtējot
situāciju par
pieejamajie
m finanšu
resursiem:
SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls un
ieņēmumi
ESF
LEADER
LR
Labklājības
ministrija
(SAM
9.1.1.pasāku
ma "Atbalsts

Iegādāts nepieciešamais
aprīkojums sensorās jeb sajūtu
istabas pakalpojumu sniegšanai
(t.sk. ūdens strūklakas, gaismas
lampas, aromātisko eļļu lampas,
relaksējoša ūdens gulta,
magnetafons, u.c.); Sniegti
sociālās rehabilitācijas
pakalpojumi sensorajā istabā
vismaz 10 klientiem mēnesī

SIA „Līvānu slimnīca” teritorijā
izveidota specializēta darbnīca,
kas aprīkota un nokomplektēta
ar instrumentiem, darba
galdiem, iekārtām un
materiāliem, kas nepieciešami
tirgū pieprasītu produktu
izstrādei (piem., galdniecības un
citu rokdarbu veikšanai);
Izveidota sadarbība ar vietējiem
vai reģionāliem MVU
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dalību darba
tirgū pēc
iespējas ilgi

2.6.
Citu alternatīvu
medicīniskās un
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu
attīstība

Paplašināt
klientu loku
un
pakalpojumu
pieejamību
tuvu
dzīvesvietai,
t.sk. jaunu
pakalpojumu
attīstība
specifiskām
klientu
grupām,
piemēram,
redzes un
dzirdes
invalīdiem,
vientuļiem
pensionāriem,
sociālās
atstumtības
riskam
pakļautām
personu
grupām

RĪCĪBA
2.2.7.
Sociālo
pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana

UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt
veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā

n/a

PASĀKUMS
2.2.2.1.
Veselības
aprūpes
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana
PASĀKUMS
2.2.2.3.
Sociālo
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana

Vadošā
atbildīgā
loma

20182021

JĀ

sociālajai
uzņēmējdarbībai"
ietvaros)
Pašvaldība
(piem.,
Mazo grantu
konkursa
ietvaros)
Grantu
konkursi u.c.
Dažādi,
izvērtējot
situāciju par
pieejamajie
m finanšu
resursiem:
SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls un
ieņēmumi
ESF
Pašvaldība

Piesaistīti un apmācīti speciālisti
darbam ar dažādām mērķa
grupām (sociālie darbinieki,
ārsts – rehabilitologs,
fizioterapeiti ergoterapeiti,
psihologs, algologs, narkologs,
psihiatrs u.c.);
Klientiem nodrošināti
individuālās medicīniskās un
sociālās rehabilitācijas
pakalpojumi pamatojoties un
speciālistu ieteikumiem un
konsultācijām;
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3.Stratēģiskais virziens: Veselības veicināšana un PROFILAKSE
3.1.
Informatīvu un
izglītojošu
veselības
veicināšanas un
profilakses
pasākumu
organizēšana

3.2.
SIA „Līvānu
slimnīca”
Dienas centra

Uzlabot
iedzīvotāju
zināšanas un
izpratni par
veselības
veicināšanas
un profilakses
nozīmi, t.sk.
par bērnu
pareizu stāju,
runas
attīstību,
veselīgu
uzturu,
atkarībām,
personīgo
higiēnu, sirds
veselību,
arodveselību
u.c.

Paplašināt
iedzīvotāju
zināšanu
līmeni un

RĪCĪBA
2.2.6.
Veselības
veicināšanas
un aprūpes
pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana

UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt
veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā

RĪCĪBA
2.2.4.
Ģimenes
atbalsta
pakalpojumu
attīstība
Līvānu novadā

RĪCĪBA
2.2.7.
Sociālo
pakalpojumu

UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt
veselības

PASĀKUMS
2.2.6.3.
Ikgadēji
informatīvi
pasākumi
vecākiem
par bērnu
pareizu
stāju, runas
attīstību,
veselīgu
uzturu,
atkarībām,
personīgo
higiēnu,
sirds
veselību,
darba
devējiem un
darbiniekie
m – par
arodveselība
s profilaksi
PASĀKUMS
2.2.4.2.
Apmācību,
interaktīvu
semināru
organizēšana
ģimenēm
PASĀKUMS
2.2.7.6.
Sociālās
rehabili-

PASĀKUMS
2.2.2.2.
Veselības
veicināšanas
un slimību
profilakses
pasākumu
īstenošana
Līvānu novada
iedzīvotājiem

Partnerībā
ar LND
(Izglītības
pārvaldi,
skolām,
LBJC) un
vietējām
NVO

20152021

Vadošā
atbildīgā
loma

20182021

JĀ

SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls un
ieņēmumi
NVO
Izglītības
iestādes
Pašvaldība
ESF
Grantu
konkursi u.c.

PASĀKUMS
2.2.2.6.
Līvānu novada
dalība
Veselīgo
pašvaldību
tīklā

PASĀKUMS
2.2.2.3.
Sociālo
pakalpojumu

Dažādi,
izvērtējot
situāciju par
pieejamajie
m finanšu
resursiem:

JĀ

Dažādi,
izvērtējot
situāciju par
pieejamajie

Nodrošināta kapitālsabiedrības
pārstāvja līdzdalība vietējo
sadarbības partneru (LND,
iestāžu, NVO u.c.) organizētos
ikgadējos informatīvos
pasākumos vecākiem, darba
devējiem un darbiniekiem;
Katru gadu noorganizēti vismaz
2 veselības veicināšanas un
profilakses pasākumi;
Iespēju robežās SIA „Līvānu
slimnīca” iniciē un organizē
savus pasākumus;
Veicinātas iedzīvotāju zināšanas
par veselības jomas publisko
interneta vietņu piedāvāto
informāciju un bezmaksas
pakalpojumiem (piemēram,
www.latvija.lv,
www.rindapiearsta.lv, u.c.),
NVD info tālrunis 80001234,
ģimenes ārstu konsultatīvais
tālrunis 66016001 u.c.

Nodrošinātas klientu grupu
nodarbības, informatīvie
semināri un izglītojošās lekcijas
atbilstoši vecumam un
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pakalpojumu
sniegšana

3.3.
Ģimeņu
veselības
veicināšanas
pasākumi

3.4.
Profesionāls
atbalsts Līvānu

veselīga
dzīvesveida
paradumus,
veidot sociālo
un dzīves
prasmju
apmācību
personām ar
invaliditāti un
bērniem,
organizēt
specifiskas
atbalsta
grupas un
profilaktiskas
nodarbības
Uzlabot
iedzīvotāju
zināšanas un
izpratni par
ģimenes
iekšējo vidi un
tās lomu
bērnu
veselības
veicināšanā,
kā arī vecāku
savstarpējās
sapratnes un
veselīgu
attiecību
veidošanu /
stiprināšanu

pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana

Nodrošināt
saskaņoti
plānotas un

RĪCĪBA
2.2.7.
Sociālo

RĪCĪBA
2.2.4.
Ģimenes
atbalsta
pakalpojumu
attīstība
Līvānu novadā

aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā

tācijas un
sociālās
rehabilitācijas
alternatīvo
pakalpojumu
attīstība
Līvānu
novadā

kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana

UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt
veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā

n/a

PASĀKUMS
2.2.2.2.
Veselības
veicināšanas
un slimību
profilakses
pasākumu
īstenošana
Līvānu novada
iedzīvotājiem

UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt

PASĀKUMS
2.2.7.11.
Līvānu

PASĀKUMS
2.2.2.5.
Ģimenes
atbalsta
pakalpojumu
attīstība
Līvānu novadā
PASĀKUMS
2.2.2.3.
Sociālo

m finanšu
resursiem:
SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls un
ieņēmumi
ESF
Pašvaldība

Partnerībā
ar LND
(Izglītības
pārvalde,
LBJC, skolas,
Sociālais
dienests,
PAD)

20162021

Partnerībā
ar LND
(Sociālais

20182021

NĒ

Dažādi,
izvērtējot
situāciju par
pieejamajie
m finanšu
resursiem:
SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls un
ieņēmumi
Pašvaldība
ESF, LEADER
Pārrobežu
programma
Grantu
konkursi u.c.

NĒ

SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls un

interesēm; Atbalsta grupas
slimniekiem un to tuviniekiem
(bronhiālā astma, cukura
diabēts, insults utml.);
Fizioterapijas ārstnieciskā
vingrošana grupās; Radošās
darbnīcas bērniem un vecākiem
veselības veicināšanas jomās,
dzīves prasmju apmācības
(ēdiena gatavošanā personām
pēc dažādām hroniskām
saslimšanām, iepirkšanās un
citu sadzīves iemaņu iegūšana,
utml.)

Katru gadu SIA „Līvānu
slimnīca” pārstāvji piedalās ar
aktuālo veselības veicināšanas
jomas informāciju vismaz 2
ģimeņu atbalsta pasākumos,
publicē informāciju vietējos
laikrakstos, reģionālā TV, radio
(vienlaicīgi reklamējot sevi)

Izstrādāta SASRP (sociālās
aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu)
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novada sociālās
aprūpes un
rehabilitācijas
pakalpojumu
sniedzēju
līdzdalības
resursu,
partnerības un
pašiniciatīvas
stiprināšanā

pamatotas
sociālās
aprūpes un
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu
sniegšanas
politikas un
rīcību plāna
izstrādi un
ieviešanu

pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana

veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā

novada
sociālās
aprūpes un
rehabilitācijas
pakalpojumu
sniedzēju
līdzdalības
resursu,
partnerības
un pašiniciatīvas
stiprināšana

pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana
PASĀKUMS
2.2.2.4.
Līvānu novada
sociālās
aprūpes un
rehabilitācijas
pakalpojumu
sniedzēju
līdzdalības
resursu,
partnerības un
pašiniciatīvas
stiprināšana

dienests,
PAD, citi
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu
sniedzēji)

ieņēmumi

sniegšanas politika un rīcību
plāns, līdzdarbošanās SASRP
projektu koncepciju izstrādē,
NVO sociālo darbinieku
kompetenču paaugstināšanā

4.Stratēģiskais virziens: Efektīva kapitālsabiedrības PĀRVALDĪBA
4.1.
Izejmateriālu
un mazvērtīgā
inventāra
iegāde
materiāli
tehniskās bāzes
uzturēšanai un
pakalpojumu
sniegšanai
4.2.
Uzņēmuma
darbinieku
dalība
tālākizglītības,
profesionālās
kvalifikācijas

Nodrošināt
uzņēmumam
nepieciešamo
materiāli
tehnisko bāzi
un spēju
sniegt
kvalitatīvus un
pieprasītus
pakalpojumus
Uzturēt un
paaugstināt
uzņēmuma
cilvēkresursu
kapacitāti un
spēju sniegt
daudzpusīgus

RĪCĪBA
2.2.6.
Veselības
veicināšanas
un aprūpes
pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana
RĪCĪBA
2.2.6.
Veselības
veicināšanas
un aprūpes
pakalpojumu
pieejamības

UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt
veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā
UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt
veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu

n/a

PASĀKUMS
2.2.2.1.
Veselības
aprūpes
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana

Vadošā
atbildīgā
loma

20152021

NĒ

SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls un
ieņēmumi

Iegādāti izejmateriāli un
mazvērtīgais inventārs, lai
nodrošinātu uzņēmuma
iespējas kvalitatīvu
pakalpojumu sniegšanai

n/a

PASĀKUMS
2.2.2.1.
Veselības
aprūpes
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības

Vadošā
atbildīgā
loma

20152021

NĒ

SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls un
ieņēmumi

Apmeklēti kopā vismaz 3
izglītojoši semināri / apmācību
kursi kvalifikācijas celšanai katru
gadu;
Paaugstināts visu uzņēmuma
darbības sektoru dalībnieku
profesionālais līmenis
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paaugstināšanas
pasākumos
4.3.
Mērķtiecīgi
plānoti jaunu
speciālistu
piesaistes
pasākumi

4.4.
Efektīvas
iekšējās
komunikācijas
nodrošināšana
uzņēmumā

un kvalitatīvus
pakalpojumus

un kvalitātes
nodrošināšana

Pēc speciālistu
kabinetu infrastruktūras
izveidošanas
un
aprīkošanas ar
mūsdienīgiem
aparātiem
efektīvai
diagnosticēšanai un
ārstēšanai,
veikt
mērķtiecīgus
pasākumus
jaunu
speciālistu
(t.sk. LOR,
dermatologa,
urologaproktologa,
neirologa,
bērnu
neirologa,
fizioterapeita
u.c.) piesaistei
Nodrošināt
efektīvu
horizontālu un
vertikālu
informācijas
apmaiņu
slimnīcas
darbinieku
vidū,

RĪCĪBA
2.2.9.
Publiskās
pārvaldes
uzlabošana
Līvānu novadā

RĪCĪBA
2.2.9.
Publiskās
pārvaldes
uzlabošana
Līvānu novadā

pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā
UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt
veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā

UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt
veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu

uzlabošana un
dažādošana
n/a

PASĀKUMS
2.2.2.1.
Veselības
aprūpes
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana

Vadošā
atbildīgā
loma (kā arī
sadarbība ar
LND – izpilddirektors,
Sociālais
dienests,
PAD, un
augstākās
izglītības
iestādēm
Latvijā)

20152021

JĀ

SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls un
ieņēmumi
ESF
NVA

Līdz stratēģijas ieviešanas
beigām piesaistīti vismaz 3 jauni
speciālisti (t.sk. LOR,
dermatologs, urologsproktologs, neirologs-bērnu
neirologs, fizioterapeits vai
ginekologs, ķirurgs u.c.),
izveidoti un mūsdienīgi aprīkoti
speciālistu kabineti efektīvai
diagnosticēšanai un ārstēšanai

n/a

PASĀKUMS
2.2.2.1.
Veselības
aprūpes
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana

Vadošā
atbildīgā
loma

20152021

NĒ

SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls un
ieņēmumi

Nodrošināta efektīva
informācijas apmaiņa slimnīcas
darbinieku vidū, darbinieki
pārzina slimnīcas attīstības
stratēģiskos mērķus un kopīgo
vīziju, visiem ir kopīga izpratne
un „komandas motivācija”
strādāt slimnīcas kopējo
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4.5.
Ārējās
komunikācijas
un mārketinga
pasākumi

4.6.
Telemedicīnas

samazināt
pārpratumu
rašanos,
palielināt
darbinieku
kopīgu
izpratni un
personīgu
ieguldījumu
slimnīcas
attīstības
mērķu
sasniegšanā
Veicināt
iedzīvotāju
izpratni par
slimnīcas
pakalpojumu
veidiem, to
pieejamību,
izmaksu
veidošanos
u.c.;
Popularizēt
slimnīcas
sniegtos
pakalpojumus,
to
konkurētspēju
salīdzinājums
ar citiem
līdzīgiem
pakalpojumie
m reģionā un
valstī (sevišķi
Rīgā)
Nodrošināt
ātru un

novadā

attīstības mērķu sasniegšanā

RĪCĪBA
2.1.5.
Līvānu novada
teritorijas
mārketinga
pasākumi
konkurētspējas
paaugstināšanai

UZDEVUMS
2.6.2.
Nodrošināt
pašvaldības
sniegto
pakalpojumu
pieejamības un
kvalitātes
uzlabošanu

PASĀKUMS
2.1.5.4.
Reklāmas
video par
novadu
izveide

RĪCĪBA
2.2.6.

UZDEVUMS
2.2.2.

n/a

PASĀKUMS
2.6.2.2.
Mūsdienu
komunikācijām
atbilstoši
Līvānu novada
pašvaldības
sabiedrisko
attiecību
instrumentu
nodrošinājums

Partnerība
ar LND
(Sabiedrisko
attiecību
un ārējo
sakaru daļu)

PASĀKUMS
2.2.2.1.

Vadošā
atbildīgā

20152021

JĀ

Dažādi,
izvērtējot
situāciju par
pieejamajie
m finanšu
resursiem:
Pašvaldība
SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls un
ieņēmumi
LEADER
Grantu
konkursi u.c.

20172021

JĀ

SIA „Līvānu
slimnīca”

Papildināta un regulāri
atjaunota informācija (t.sk.
izglītojoša un informējoša
rakstura) „Līvānu slimnīca”
mājas lapā
www.livanuslimnica.lv,
ievietota informācija
www.livani.lv un vietējā
laikrakstā „Līvānu novada
vēstis”, izveidota brošūra par
slimnīcas konkurētspējīgiem
pakalpojumiem, izveidots 1
reklāmas video par novadu,
t.sk. ietverts SIA „Līvānu
slimnīca” profils. Pēc vajadzības
nodrošināta uzņēmuma
pārstāvja dalība LND
organizētos iedzīvotāju
forumos, pretimnākšana
skolēnu „Ēnu dienu”, projektu
nedēļu u.tml. pasākumos.

Nodrošināti nepieciešamie
cilvēkresursi un IT aprīkojums
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un Epakalpojumu
attīstība
slimnīcas
darbības
efektivitātei un
konkurētspējai

4.7.
Biomasas un
saules enerģijas
izmantošanas
tehnoloģiju
ieviešana
siltumenerģijas
ražošanā SIA
„Līvānu
slimnīca” ēkā

kvalitatīvu
diagnostikas
izmeklējumu
rezultātu
(attēlu un
aprakstu)
elektronisku
arhivēšanu un
to pieejamību
interneta vidē
no dažādām
vietām;
Piedāvāt
iespēju
elektroniski
saņemt
slimnīcā
ārstēto
pacientu
izrakstus, ereceptes,
darbnespējas
lapas u.c.
Samazināt CO2
emisijas un
izdevumus par
siltumapgādi,
veicot pāreju
no fosilā
kurināmā
darbināmām
tehnoloģijām
uz biomasas
un saules
kolektoru
kombinētu
sistēmu

Veselības
veicināšanas
un aprūpes
pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana

Nodrošināt
veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā

Veselības
aprūpes
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana

loma
(partnerībā
ar reģionālajām un
valsts
mēroga
slimnīcām)

PASĀKUMS
2.4.2.5.
Alternatīvo
enerģijas
avotu
uzstādīšana
Līvānu novada
pašvaldības
ēkās

Vadošā
atbildīgā
loma

RĪCĪBA
2.1.9.
Kvalitatīvas IT
infrastruktūra
s attīstība
Līvānu novadā

RĪCĪBA
2.2.9.
Publiskās
pārvaldes
uzlabošana
Līvānu novadā

UZDEVUMS
2.4.2.
Veikt energoefektivitātes
pasākumus

PASĀKUMS
2.2.9.12.
Līvānu
novada
pašvaldības
ēku
rekonstrukcija un
energoefektivitātes
paaugstināšana – 3.
kārta

20162021

JĀ

kapitāls un
ieņēmumi
Valsts
finansējums
ES fondu
līdzfinansējums
(Horizon
2020 u.c.)

(programmatūra) diagnostikas
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

SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls un
ieņēmumi
Pašvaldība
Emisijas
kvotu
izsolīšanas
instruments

Veikta biomasas tehnoloģiju
iegāde, piegāde, uzstādīšana un
ieregulēšana, kā arī saules
kolektoru iegāde, piegāde,
uzstādīšana un ieregulēšana;

(EKII) finansējumu
sniedz
saskaņā ar
Komisijas

Alternatīvi – izveidots
pieslēgums pie pilsētas
centralizētās siltumapgādes
sistēmas

CO2 emisiju samazinājuma
efektivitātes rādītājs ≥1,5
kgCO2/euro gadā;
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regulu Nr.
651/2014
ERAF (SAM
4.2.2.)
EEZ

5.Stratēģiskais virziens: INFRASTRUKTŪRAS ilgtspējīga attīstība
5.1.
SIA „Līvānu
slimnīca”
Ilgstošās
sociālās
aprūpes un
sociālās
rehabilitācijas
nodaļas (ēkas
2.stāva) telpu
renovācija

Uzlabot
ISASRN
pakalpojumu
sniegšanas
kvalitāti
(sevišķi
personām ar
invaliditāti,
pirmspensijas
un pensijas
vecuma
personām)

5.2.
Ventilācijas un
ugunsdrošības
sistēmas
izveide visai SIA
„Līvānu
slimnīca” ēkai

Uzlabot gaisa
kvalitāti
slimnīcas
telpās, izpildīt
LR normatīvo
aktu prasības
attiecībā uz
gaisa
kvalitātes un
ugunsdrošības
nodrošināšanu
publiskās ēkās

5.3.

Uzlabot

RĪCĪBA
2.2.6.
Veselības
veicināšanas
un aprūpes
pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana
RĪCĪBA
2.2.7.
Sociālo
pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana
RĪCĪBA
2.2.6.
Veselības
veicināšanas
un aprūpes
pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana

RĪCĪBA

UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt
veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā

PASĀKUMS
2.2.6.4.
SIA „Līvānu
slimnīcas”
infrastruktūr
as kvalitātes
uzlabošana

PASĀKUMS
2.2.2.3.
Sociālo
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana

Vadošā
atbildīgā
loma

UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt
veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā

PASĀKUMS
2.2.6.4.
SIA „Līvānu
slimnīcas”
infrastruktūras
kvalitātes
uzlabošana

PASĀKUMS
2.2.2.1.
Veselības
aprūpes
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana

Vadošā
atbildīgā
loma

UZDEVUMS

PASĀKUMS

PASĀKUMS

Vadošā

20162021

JĀ

Dažādi,
izvērtējot
situāciju par
pieejamajie
m finanšu
resursiem:
SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls un
ieņēmumi
ERAF
Pašvaldība

20162021

2017-

JĀ

JĀ

Veikts ISASRN iemītnieku telpu
remonts, sanitāro telpu
remonts kopā vismaz 700 m²
platībā, uzlabota ISASRN
pakalpojumu sniegšanas
kvalitāte, klientu skaits
palielinās vismaz par 5% gadā

Dažādi,
izvērtējot
situāciju par
pieejamajie
m finanšu
resursiem:

Uzstādīta kopēja ventilācijas un
ugunsdrošības sistēma visai SIA
„Līvānu slimnīca” ēkai,
uzlabojusies gaisa kvalitāte
slimnīcas telpās, paaugstinājies
klientu labsajūtas līmenis

SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls un
ieņēmumi
ERAF
Pašvaldība
SIA „Līvānu

SIA „Līvānu slimnīca”
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SIA „Līvānu
slimnīca”
Uzņemšanas
nodaļas
renovācija

5.4.
SIA „Līvānu
slimnīca”
gaiteņu un
kāpņu telpu
vides
uzlabošana un
pieejamības
nodrošināšana
personām ar
funkcionāliem
traucējumiem
5.5.
SIA „Līvānu
slimnīca”
morga
renovācija un
ēkas piekļuves
iespēju
uzlabošana

medicīniskās
aprūpes
pakalpojumu
kvalitāti,
renovēt un
aprīkot
Uzņemšanas
nodaļas telpas
atbilstoši LR
normatīviem
aktiem un MK
noteikumiem
Uzlabot
slimnīcas
telpu vizuālo
pievilcību,
nodrošināt
telpu vides
pieejamību
personām ar
funkcionāliem
traucējumiem

2.2.6.
Veselības
veicināšanas
un aprūpes
pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana

2.2.2.
Nodrošināt
veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā

2.2.6.4.
SIA „Līvānu
slimnīcas”
infrastruktūras
kvalitātes
uzlabošana

2.2.2.1.
Veselības
aprūpes
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana

atbildīgā
loma

2019

RĪCĪBA
2.2.6.
Veselības
veicināšanas
un aprūpes
pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana

UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt
veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā

PASĀKUMS
2.2.6.4.
SIA „Līvānu
slimnīcas”
infrastruktūr
as kvalitātes
uzlabošana

PASĀKUMS
2.2.2.1.
Veselības
aprūpes
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana

Vadošā
atbildīgā
loma

20182021

Uzlabot morga
ēkas iekštelpu
un ārpuses
vizuālo
izskatu,
nodrošināt
ērtu piekļuvi
ēkai no SIA
„Līvānu
slimnīca”
puses, kā arī
paaugstināt
iedzīvotāju

RĪCĪBA
2.2.6.
Veselības
veicināšanas
un aprūpes
pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana

UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt
veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā

PASĀKUMS
2.2.6.4.
SIA „Līvānu
slimnīcas”
infrastruktūras
kvalitātes
uzlabošana

PASĀKUMS
2.2.2.1.
Veselības
aprūpes
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana

Vadošā
atbildīgā
loma

20162021

JĀ

JĀ

slimnīca”
kapitāls un
ieņēmumi
LR veselības
ministrijas
NVD
ERAF

Uzņemšanas nodaļā veikts telpu
remonts un pārbūve - renovēta
ārstu un māsas atpūtas telpa
140 m² platībā, izveidota
tualete un duša personālam,
klientiem un pacientiem;
Iegādāts nepieciešamais
aprīkojums (ķirurga galds,
pārsienamais galds, kušete EHG,
operācijas lampas,

Dažādi,
izvērtējot
situāciju par
pieejamajie
m finanšu
resursiem:

Veikts SIA „Līvānu slimnīca”
gaiteņu un kāpņu telpu
kosmētiskais remonts 180 m²
platībā, iegādāts nepieciešamais
aprīkojums (krēsli un galdi), t.sk.
personām ar funkcionāliem
traucējumiem

SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls un
ieņēmumi
ERAF
Pašvaldība
Dažādi,
izvērtējot
situāciju par
pieejamajie
m finanšu
resursiem:
SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls un
ieņēmumi
LEADER
Pašvaldība

Veikts morga ēkas jumta un
sienu remonts, iekštelpu
kosmētiskais remonts, uzstādīta
kondicionēšanas sistēma,
nodrošināta pieejamība no
slimnīcas puses līdz morgam
(t.sk. piebraukšanas celiņa
izveidošana), ierīkots ārējais
apgaismojums, labiekārtota
apkārtējā vide
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5.6.
SIA „Līvānu
slimnīca”
apkārtējās
teritorijas
labiekārtošana

5.7.
Jaunu
pamatlīdzekļu
iegāde
materiāli
tehniskās bāzes
papildināšanai

drošības
sajūtu ēkas
tuvumā
Uzlabot
slimnīcas
apkārtējās
teritorijas
pieejamību un
pievilcību SIA
„Līvānu
slimnīca”
darbiniekiem,
klientiem/paci
entiem un
viņu
tuviniekiem
Nodrošināt
uzņēmumam
nepieciešamo
materiāli
tehnisko bāzi
un spēju
sniegt
kvalitatīvus
pakalpojumus

Privātais
sektors
RĪCĪBA
2.2.6.
Veselības
veicināšanas
un aprūpes
pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana

UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt
veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā

PASĀKUMS
2.2.6.4.
SIA „Līvānu
slimnīcas”
infrastruktūras
kvalitātes
uzlabošana

PASĀKUMS
2.2.2.1.
Veselības
aprūpes
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana

Vadošā
atbildīgā
loma

RĪCĪBA
2.2.6.
Veselības
veicināšanas
un aprūpes
pakalpojumu
pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana

UZDEVUMS
2.2.2.
Nodrošināt
veselības
aprūpes un
sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību Līvānu
novadā

PASĀKUMS
2.2.6.4
SIA „Līvānu
slimnīcas”
infrastruktūras
kvalitātes
uzlabošana

PASĀKUMS
2.2.2.1.
Veselības
aprūpes
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana un
dažādošana

Vadošā
atbildīgā
loma

PASĀKUMS
2.2.2.7.
Līvānu un
Jēkabpils
slimnīcu
stacionārās un
ambulatorās
infrastruktūras
attīstība
kvalitatīvu
veselības

20192021

20162021

JĀ

NĒ

Dažādi,
izvērtējot
situāciju par
pieejamajie
m finanšu
resursiem:
SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls un
ieņēmumi
ERAF
Pašvaldība
SIA „Līvānu
slimnīca”
kapitāls,
ieņēmumi,
bankas
aizņēmums

Veikta piebraucamo ceļu asfalta
segumu nomaiņa 1500 m²
platībā un izveidota papildus
automašīnu stāvvieta vismaz 4
automašīnām, uzstādītas
apgaismes laternas, izveidotas
zaļās atpūtas zonas (veselības
taciņa, soliņi, terase, strūklaka, ,
dzīvžogs u.c.)

Iegādāti pārsienamie galdi,
kušetes, zondes, ehokardiogrāfs
u.c. aprīkojums,
lai nodrošinātu uzņēmuma
materiāli tehnisko bāzi
kvalitatīvu pakalpojumu
sniegšanai
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aprūpes
pakalpojumu
pieejamībai

