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1. Pamatinformācija par p/a „Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs”
1.1. Aģentūras vispārīgs raksturojums
Pašvaldības aģentūra „Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs” (turpmāk tekstā –
aģentūra) ir 2003. gadā izveidota Iecavas novada domes iestāde.
Juridiskā un faktiskā adrese – Dzirnavu ielā 1, Iecavā, Iecavas novads, LV-3913.
Īpašnieks ir Iecavas novada dome. Zemesgrāmata ar kadastra Nr.4064 010 2529.
Kopējā lietderīgā platība ir 2727 m2, t.sk. iznomāta 662 m2.
Sertificēta ambulatora ārstniecības iestāde ar primāro, sekundāro aprūpi – sertifikāts
Nr. A-1301-A un rehabilitāciju – sertifikāts Nr. R-72.
Reģistrēta Latvijas veselības aprūpes iestāžu, uzņēmumu un prakšu reģistrā ar
Nr. 4064-35102.
Reģistrēta nodokļu maksātāja reģistrā – apliecības Nr. 90001499357.
Gada publiskais pārskats sagatavots atbilstoši Publisko aģentūru likuma 27. pantam.
Aģentūras apkalpes zona ir Iecavas novads 312 km2 un ~9 500 iedzīvotāju.
1.2. Aģentūras darbības kompetences
Atbilstoši Iecavas novada domes 2011.gada 10.maija saistošajiem noteikumiem Nr. 6, ir
noteikta aģentūras kompetence:
1. nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu primāro un sekundāro ambulatoro veselības
aprūpi, atbilstoši LR likumiem, MK noteikumiem un līgumiem ar nacionālo veselības
dienestu;
2. sniegt konsultācijas, ieteikumus personām un institūcijām veselības aprūpes,
rehabilitācijas, veselīga dzīvesveida jautājumos;
3. paaugstinātas saslimšanas un epidēmijas apstākļos veikt veselības aprūpes
koordinatora lomu Iecavas novada teritorijā;
4. nodrošināt pacientus ar savlaicīgu un pieejamu informāciju par pakalpojumu
saņemšanas iespējām.
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2. Aģentūras darbības rezultāti
2.1. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti
Aģentūras finansējums veidojas no dažādiem avotiem:
• valsts budžeta par primāro (līgums Nr. 1-895/2013) un sekundāro (līgums
Nr.1-998/2013) ambulatoro aprūpi ar nacionālo veselības dienestu (NVD);
• Eiropas struktūrfondi (ERAF) divu projektu realizācijai;
• pašvaldības dotācijas;
• 5 apdrošināšanas kompāniju līgumi;
• novada iestādēm sniegtie pakalpojumi par komisijām kaitīgos darbos strādājošiem;
• nomas maksas;
• pacietu maksājumi par medicīniskiem pakalpojumiem.
2011-2012. gados izpildītie un 2013. gadam pieņemtais budžeti
Izpilde, Ls
Kodi

2012

284161

395843

293686

72659

28189

205958

204273

177424

9550

52780

39611

32408

31967

28000

30831

29049

15000

Rādītāji

IEŅĒMUMI KOPĀ

18630

2011

Plāns,
Ls
2013

Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par ES
struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai

21399

Ambulatorie pakalpojumi – pamat-finansējums (NVD
finansējums)
Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākas
iestādes
Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem
rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumiem
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem

21380

Ieņēmumi par nomu un īri

5109

4897

5312

08620

Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem

305

218

150

IZDEVUMI KOPĀ

261637

502025

361981

163676

174748

173600

41540

47859

51329

2000

Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi

35685

39739

49327

2221

Izdevumi par apkuri

12560

14101

15752

2222

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju

230

1300

1236

2223

Izdevumi par elektroenerģiju

3789

5000

5850

5000

Pamatkapitāla veidošana

4157

219278

64887

107556

174477

68295

174477

68295

18690
19300
21392

1100
1200

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda
beigās
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2.2. Aģentūras darbību ietekmējušie faktori 2012.gadā
•

•
•
•

ERAF projekta realizācija 7 mēnešu garumā apgrūtināja iestādes darbu- pasliktināja
speciālistu pieejamību un samazināja iespēju nopelnīt finanšu līdzekļus un piespiedu
dīkstāve remontu laikā.
Samazinājās finansējums no nacionālā veselības dienesta, jo valsts budžets pārtrauca
finansēt mazturīgo iedzīvotāju veselības aprūpes programmu.
Pozitīvi ietekmēja sakārtotā infrastruktūra, nodrošināta pieejamība pacientiem ar
īpašām vajadzībām, uzlaboti darba apstākļi darbiniekiem.
Jauna pakalpojuma ieviešana – haloterapija, jeb sāls istaba un rehabilitācija mājās
(pakalpojumi paplašina pieejamo pakalpojumu klāstu, bet nenes finanšu ieguvumus).

2.3. Personāls
Aģentūras darbinieku kolektīvs vairākus gadus ir stabils ar nelielām izmaiņām.
Personāla kopskaits ir 51 no tiem 18 ārsti (1 rezidents), 2 ārstu palīgi, 3 vecmātes, 8
medicīnas māsas, 1 fizioterapeits, 1 logopēds, māsu palīgi 5 un 13 administratīvi
saimnieciskais personāls, kuri nodrošina iestādes darbību.
Ārstu apmeklējumu skaits iestādē 2012. gadā ir 31299, veiktas 159 operācijas un apkalpotas
550 mājas vizītes. Dienas stacionārā ar izmitināšanu ārstējušies 173 pacienti ar kopējo
gultasdienu skaitu 2076.
Visas ārstniecības personas ir sertificētas un reģistrētas ārstniecības personu reģistrā. Regulāri
tiek papildinātas profesionālās zināšanas apmācībās, konferencēs, lai spētu iziet resertifikāciju
vienu reizi piecos gados.
Organizējam arī apmācības seminārus uz vietas aģentūrā un katru otro ceturtdienu ir
darbinieku sanāksme, kurā jaunumus uzzinām no farmācijas firmām, speciālistiem,
pārrunājam par aktualitātēm, analizējam saslimstību.

2.4. Onkoloģijas skrīninga programmas rezultāti
Atbilstoši līgumam ar nacionālo veselības dienestu, nodrošinām dzemdes kakla vēža un krūts
vēža skrīninga programmas realizāciju. Atsaucība uz abām programmām vērtējama kā zema.
Lai motivētu pacientes kontrolēt savu veselību, nepieciešama aktīvāka lokāla sociālā
kampaņa.
2012. gada vēža skrīninga atsaucības rezultāti
Saņēma
Izsūtītas
Skrīninga nosaukums
Datu avots
pakalpovēstules
jumu
aģentūra
370
98
Dzemdes kakla vēža skrīnings
Latvijā, NVD dati
204198
54503
Skrīninga nosaukums
Krūts vēža skrīnings

Datu avots
aģentūra
Latvijā, NVD dati

Izsūtītas
vēstules
278
130205

Saņēma
pakalpojumu
105
42559

Atsaucība,
%
26.5
26.7
Atsaucība,
%
37.8
32.7
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3. Komunikācija ar sabiedrību
Komunikācijai ar sabiedrību izmantojam:
• drukāto presi „Iecavas ziņas”;
• Iecavas novada mājas lapu;
• direktora pieņemšanas laiks apmeklētājiem;
• brošūras klientiem ar aktuālu informāciju – ārstniecības personu pieņemšanas laiki,
jauni pakalpojumu veidi;
• aģentūras klientu uzgaidāmajās telpās ir izvietoti divi monitori, kuros mainās
51 informatīvais klips par aktuāliem veselības aprūpes un bērnu drošības
jautājumiem;
• ierosinājumiem izvietotu pasta kasti aģentūras vestibilā, ja klients nevēlas tiešu
kontaktu;
• jebkuru informāciju gaidām pa tālruni 63960218.
Katru gadu vairākas reizes ievietojam laikrakstā novada iedzīvotājiem informāciju par
aktuālām tēmām – gripa, tuberkuloze, ērču encefalīts, bērnu traumatisms, onkoloģija un
onkoskrīnings.
Novada mājas lapā ievietojam izmaiņas pieņemšanas grafikos un aktualitātes.

4. Vidēja termiņa stratēģijas realizācija un plānotās aktivitātes 2013.gadā
•
•
•

•
•

Turpināsies ERAF projekta realizācija vairāku mēnešu garumā un radīs veselības
aprūpes pieejamības traucējumus un neērtības darbiniekiem;
Iecavas novada dome atbalsta autotransporta iegādi, kas varētu paplašināt veselības
aprūpes pieejamību pacientiem mājās, ja pakalpojumu izvēlēsies ģimenes ārsti;
Darbībā sekojam novada domē apstiprinātai vidēja darbības termiņa stratēģijai
2013.-2015. gadam. 2012. gadā neizdevās pabeigt ERAF projektus, kuri tika
pagarināti ar MK noteikumiem un arī autotransporta iegāde pārcelta uz 2013.gadu;
Piedāvājam jaunu pakalpojuma veidu onkologa ķīmijterapeita konsultācijas,
paplašināsim fizikālās un rehabilitācijas nodaļas pakalpojumu klāstu,
uzsākt pāreju uz e-medicīnu valsts līmenī.

Būtiskie riski, kuri ietekmē iestādes darbu 2013. gadā:
• Nepietiekams veselības aprūpes valsts budžets ar zemiem pakalpojumu tarifiem,
veicina situāciju, kad atalgojumam un nodokļiem tiek izlietots ~85% no kopējā
budžeta;
• Prognozējams elektroenerģijas tarifu pieaugums un gāzes cenas pieaugums, kas
palielinātu samaksu par pakalpojumiem aģentūras darbības nodrošināšanai;
• Ir daļējs materiāli tehniskais nodrošinājums darbam e-medicīnas programmās un
nepieciešama ārstniecības personu papildus apmācība.

Informāciju sagatavoja Mirdza Brazovska
t.63960218, e-pasts ivc@apollo.lv
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