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1. PAR MUMS
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca”

ir reģionāla daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības 

ārstniecības iestāde, kas nodrošina ne tikai diennakts 

medicīnisko palīdzību 200 000 Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, 

bet arī piedāvā kvalitatīvus, inovatīvus un pieejamus medicīnas 

pakalpojumus ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Mūsu darbības pamatmērķis – veselību atguvis cilvēks!

SIA “Vidzemes slimnīca” dalībnieki:

Valmieras pilsētas pašvaldības – 2529801 kapitāldaļas

Valkas novada dome – 855047 kapitāldaļas

Vidzemes slimnīca nodrošina ārstnieciskos pakalpojumus:

Valmierā, Jumaras ielā 195, Bastiona iela 24,

Valkā, Rūjienas ielā 3

Rūjienā, Valdemāra ielā 26

Kontakti:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca”
Adrese: Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201
Reģ. Nr: 40003258333
Banka: A/S DnB Banka
konts: Nr. LV87 RIKO 0002 0107 1435 2
e-pasts: birojs[at]vidzemesslimnica.lv
Tālr. 64202600
www.vidzemesslimnīca.lv
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2.VĒSTURE
 1975.gadā atklāta Valmieras rajona centrālā slimnīca 

 Jumaras ielā 195
 1984. gadā blakus slimnīcai uzcelta poliklīnika (C korpuss) 

 2000. gadā UNESCO starptautiskā vērtēšanas komisija 
Valmieras slimnīcai 

2000.gadā piešķirts goda nosaukums “Mazulim draudzīga slimnīca”
2003. gadā Valmieras slimnīcai tiek pievienota Rūjienas slimnīca

2004. gadā Valmieras slimnīcai piešķirts reģionālas daudzprofilu 
slimnīcas statuss
2011. gadā atklāts Konsultatīvais kabinets Bastionā Valmieras 
centrā 
2012. gadā Valkā atvērts steidzamās medicīniskās palīdzības   

    punkts, kas pieejams 24h/7d
2012./2013. gadā  realizēts ERAF līdzfinansēts projekts – izbūvēta 
un iekārtota jauna Centrālās sterilizācijas nodaļa, izbūvēta un 
iekārtota observācijas nodaļa pie neatliekamās medicīniskās 
palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas 

 2013. gadā Vidzemes slimnīcas teritorijā atklāta Glābējsilīte 
jeb Babybox

 2014./2015. gadā realizēts Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta (KPFI) finansēts projekts, kura ietvaros 
renovēts ēkas C un B korpuss  

 2015. gadā labiekārtota un no jauna nobruģēta 
teritorija pie galvenās ieejas poliklīnikā.

 2015. gadā Traumatoloģijas nodaļa izcīna Latvijas 
ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvu

 2016. gadā labiekārtots slimnīcas 
priekšpagalms

 2016. gadā uzsākts darbs pie ERAF 
projekta, kura ietvaros līdz 2022.gadam 
plānots pārbūvēt visas slimnīcas 
nerenovētās nodaļas.
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3. MŪSU MISIJA
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Drošākais atbalsts Jūsu veselībai Vidzemē!

MŪSU VĪZIJA

Vidzemes slimnīca ir moderna ārstniecības iestāde 
ar labu reputāciju, kur iedzīvotāji saņem specializētu un 
kvalitatīvu veselības aprūpi, ko nodrošina augsti kvalificēts, 
ar savu darbu apmierināts ārstniecības personāls, strādājot 
sakārtotā un konkurētspējīgā darba vidē, tādēļ mūsu vīzija 
ir saglabāt un nostiprināt vadošo ārstniecības iestādes 
pozīciju Vidzemes reģionā.



4. MŪSU VĒRTĪBAS
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Latvijas ārstu biedrības (LĀB) reģionālajā starpdisciplinārajā 
konferencē par mūža ieguldījumu nozares attīstībā

ārste pediatre Elma Nelija Šmite, ārste anestezioloģe Ilga 
Astrīda Mežale un ārste anestezioloģe Guna Liepiņa 

apbalvotas ar LĀB Goda biedra diplomu.
Vidzemes slimnīcas galvenā māsa, vecmāte Antra 
Kupriša kļuvusi par žurnāla “Mans Mazais“ rīkotā 

sabiedrības balsojuma “Gada vecmāte 2016” finālisti.
Augstāko Valmieras apbalvojumu,  ko piešķir par 

sevišķiem nopelniem vai mūža ieguldījumu pilsētas 
labā  – titulu “Goda valmierietis 2016” par 

ilggadēju, nesavtīgu, profesionālu un atbildīgu 
darbu SIA “Vidzemes slimnīca” Bērnu slimību 

nodaļā saņēmusi ārste pediatre
Elma Nellija Šmite.

 4.1. AUGSTI KVALIFICĒTS PERSONĀLS

Kvalificēti speciālisti ir Vidzemes slimnīcas viena no 
galvenajām vērtībām.



4.2. APMIERINĀTS PACIENTS

Gribu pateikt milzīgu paldies visam apkalpošanas 
personālam par laipnību, atsaucību, uzmanību, izpalīdzību 
un pacietību.  Paldies par iejūtību, sirsnību, čaklumu, 
ieklausīšanos slimnieku vajadzībās, humora izjūtu, kas 
katra cilvēka labsajūtai tikpat nepieciešams kā svaigs gaiss 
un, kas palīdz pārdzīvot gan grūtākos brīžus dzīvē, gan 
izveseļoties
(no pacientu labajiem vārdiem) 

Paldies par pozitīvo attieksmi pret katru klientu.Sirsnība, 
pieklājība un iedrošināšana, izpratne – tās ir īpašības, ar 
kurām ir apveltīti šie brīnišķīgie speciālisti
(no pacientu labajiem vārdiem).
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Paldies par atsaucību, profesionalitāti, iejūtību un cilvēcīgo 
sapratni. Izsaku lielu pateicību visam māsu un sanitāru 
kolektīvam, kuram veicams grūts, atbildīgs, brīžiem pat 

nepateicīgs darbiņš, bet gandarījumu radošs 
(no pacientu labajiem vārdiem)
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Saku paldies par laipnu un smaidpilnu palīdzības 
sniegšanu.  Jūs uzlabojāt manu dienu ar cilvēcīgu 
attieksmi! (no pacientu labajiem vārdiem)



Paldies par viesmīlīgu, sirsnīgu, 
laipnu uzņemšanu. Jutos kā mājās. Mani tik ļoti 

aprūpēja pirms operācijas un pēc operācijas! Tik 
sirsnīgas un laipnas māsiņas, vienmēr smaidošas. 

Dakteri atsaucīgi. Brīžos, kad tuvinieku iespējas 
sniegt atbalstu ir izsmeltas, ir svarīgi un patīkami 

sajust medicīnas darbinieku rūpes un vēlmi sniegt 
profesionālu palīdzību. Lai jums veselība, spēks un 

izturība!  (no pacientu labajiem vārdiem)

Paldies par Rehabilitācijas centrā saņemtajiem 
veselības aprūpes pakalpojumiem, par darbinieku 
profesionālo rīcību un ārkārtīgi lielu palīdzību. Es 

tiku vaļā no kruķiem un izgāju no rehabilitācijas 
nodaļas ar savām kājām

(no pacientu labajiem vārdiem)
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Dzemdējot jau otro reizi pie jums, 
ir sajūta, ka dzemdību nodaļā strādā cilvēki, kas 
mīl savu darbu un to dara no sirds. Tā iejūtība un 

sirsnība, kas staro no jums, ir apbrīnas vērta
(no pacienu labajiem vārdiem)
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 4.3. DROŠA VIDE

Par prioritāti pacientu aprūpē izvirzīta pakalpojuma 
kvalitāte, kas nozīmē arī pacienta drošību, viņam 

atrodoties ārstniecības iestādē no uzņemšanas līdz 
izrakstīšanās brīdim. Rūpējoties par pacientu drošību, 
2016. gada sākumā ieviestas pacientu identifikācijas 

aproces, kuru mērķis ir dubultā pārliecināties par pacienta 
identitāti visā ārstniecības procesā. Papildus drošībai kalpo 

arī darbinieku identifikācijas kartes, kas ļauj pacientiem un 
slimnīcas apmeklētājiem vieglāk identificēt darbiniekus un palīdz 

komunikācijā.

Pacientu drošība un droša, ērta darba vide personālam ir galvenie 
argumenti, plānojot un iegādājoties jaunās medicīniskās tehnoloģijas 

un iekārtas, ik gadu tajās investējot aptuveni 300000 eiro.  
Turpinot darbu pie vides sakārtošanas, pabeigta B korpusa 

apkārtnes  labiekārtošana, nodrošinot vides pieejamību personām 
ar kustību traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Plānots, 

ka līdz 2022. gadam slimnīcā būs pabeigti visu stacionāro 
un ambulatoro nodaļu remonti, nodrošinot, ka ambulatorās 

nodaļas atrodas poliklīnikas korpusā, bet stacionāra nodaļas 
– atsevišķi no poliklīnikas A un B korpusā, līdz ar to pacienti 

varēs saņemt  gan augsti kvalificētu speciālistu  palīdzību, 
gan ārstēties izremontētā un moderni aprīkotā vidē. Lai 

veiksmīgi realizētu visas ar slimnīcas ēkas iekšējo un ārējo 
pārbūvi saistītās ieceres, to izpilde plānota vairāku gadu 

garumā. 



5. STRATĒĢISKIE 
MĒRĶI
5.1. Uzlabots pakalpojuma klāsts un paplašināts atbilstoši 
klientu vajadzībām un valsts politikai. 
    Augsti kvalificētu medicīnas speciālistu , t.sk. rezidentu piesaiste
    Paplašināts izmeklējumu klāsts
    Ieviestas jaunākās tehnoloģijas
5.2. Kvalitatīva, droša un pieejama veselības aprūpe ar modernu 
infrastruktūru. 
   Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un pacientu drošības  
    procesu ieviešana, uzturēšana un  nepārtraukta pilnveidošana;
    epidemioloģiskā uzraudzība un kontrole;  
    Līdz 2022. gadam Vidzemes slimnīcas nodaļu pārbūve, nodrošinot   
    ambulatoro nodaļu atrašanos C korpusā un stacionāro nodaļu   
    atrašanos A un B korpusā
5.3. Pozitīvs tēls un efektīva sadarbība ar darbiniekiem, 
klientiem, iesaistītajām organizācijām un sabiedrību kopumā
    Slimnīcas jaunas iekštīkla lapas izveide
    Aktivizēta sadarbība ar medijiem un interneta portāliem  
    informācijas izplatīšanā
    Aktivitātes sociālajos tīklos
5.4.Paaugstināta uzņēmuma darbinieku motivācija un
uzlabota zināšanu pārvaldība
    Atbilstošs un motivējošs atalgojums 
    kvalifikācijas paaugstināšanas maksa  
    piemaksas un prēmijas pie darba algas, 
    Veselības apdrošināšanas polise un dažādi pabalsti
    vingrošana fizioterapeita vadībā 3 reizes nedēļā,
    sporta zāles izmantošanu komandu  spēļu    
    nodarbībām, kolektīvi kultūras un citi pasākumi 
    un aktivitātes
5.5 Izglītota sabiedrība veselības jautājumos
    Sadarbība ar Valmieras ģimnāzijām noslēgto  
    sadarbības līgumu ietvaros
    Sabiedrības atbalsta aktivitātes Pasaules  
    tematisko veselības dienu ietvaros 
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6. FINANŠU
RĀDĪTĀJI

2016. gadu uzņēmums noslēdzis ar pozitīvu finanšu rezultātu 
– gūta peļņa 951 258 eiro apmērā. Kopējais apgrozījums – 

12 474 188 eiro.

Uzņēmuma nopelnītie līdzekļi bija  2,202 miljonus eiro apmērā, tai 
skaitā ieņēmumi no pacientu iemaksām, līdzmaksājumiem un maksas 

medicīniskiem pakalpojumiem 1,716 milj.eiro apjomā, ieņēmumi no 
maksas nemedicīniskiem pakalpojumiem sastāda 261,9 tūkst.eiro, citi 
uzņēmuma nopelnītie līdzekļi ir 224,3 tūkst. eiro.

Ņemot vērā nepietiekošo valsts finansējumu ambulatoro pakalpojumu 
nodrošināšanai un iedzīvotāju pieprasījumu pēc atsevišķiem 
pakalpojumiem, tiek piedāvāti maksas pakalpojumi uz ambulatorajām 
speciālistu konsultācijām, diagnostiskajiem izmeklējumiem un dienas 
stacionāra pakalpojumiem.

2016. gadā ir panākts maksas pakalpojumu apjoma pieaugums 
par 7%.
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7. DALĪBA ASOCIĀCIJĀS, 
APVIENĪBĀS, NACIONĀLĀS 
BIEDRĪBĀS, SADARBĪBA
Latvijas Slimnīcu biedrība - valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs 
ir LSB valdes loceklis. LSB ir  sabiedriska organizācija, kas veic 
aktivitātes, lai uzlabotu veselības aprūpes plānošanu un pieejamību  
Latvijā

Vidzemes slimnīcas pārstāvība LSB nodrošina aktuālu informāciju 
par nozares jaunumiem, savu interešu pārstāvību nacionālo politikas 
dokumentu, standartu un tiesību aktu izstrādē.

Latvijas personāla vadīšanas asociācija – Vidzemes slimnīca ir 
LPVA asociācijas biedrs

Latvijas Vecmāšu asociācija – galvenā māsa Antra Kupriša ir LVA 
sertifikācijas komisijas locekle

Daudzi slimnīcas ārsti un funkcionālie speciālisti, māsas un 
vecmātes ir profesionālo asociāciju biedri un aktīvi piedalās to 
darbā.

Sadarbības līgums ar Valmieras Pārgaujas ģimnāziju (VPĢ) par 
atbalstu un kopīgām aktivitātēm vispārējās vidējās izglītības 
dabaszinību izglītības programmas pilnveidē.
   
Sadarbības līgums ar Valmieras Valsts ģimnāziju (VVĢ) par 
iesaistīšanos Rīgas Stradiņa   universitātes (RSU) Jauno 
mediķu akadēmijas (JMA) filiāles darbā, nodrošinot 
jauniešiem praksi Vidzemes slimnīcas telpās.
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8. APBALVOJUMI 
(2015-2016)

Latvijas ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas izcīņā 2015. gadā kā 
vienīgā reģionālā ārstniecības iestāde Vidzemes slimnīca piedalījās 

3. reizi un nominācijā „Ķirurģiskā profila nodaļa” konkurēja ar 
Traumatoloģijas institūtu un Rīgas Stradiņa klīnisko universitātes 

slimnīcu, izcīnot galveno - Kvalitātes balvu.

Gadskārtējā pasākumā Ilgstpējas indekss 2016 Vidzemes slimnīca saņēma 
novērtējumu Bronzas kategorija. Šajā uzņēmumu pašnovērtējumā 
Vidzemes slimnīca piedalās 6. gadu, bet bronzas kategoriju izcīnīja 5. 
reizi, apliecinot labus rezultātus 5 galvenajās darbības jomās: stratēģija, 
sabiedrība,darba attiecības, tirgus attiecības un vide.
  
Laikraksta “Dienas Bizness” izdevumā TOP 500, sadaļā “Nozares” 
iekļauta “Veselības aprūpe”. Tās sarakstā “Lielākie veselības aprūpes 
sniedzēji pēc neto apgrozījuma 2015. gadā” Vidzemes slimnīca ar 
11,90 miljonu eiro apgrozījumu ierindota 10. vietā.
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9. ĒTIKA
Vidzemes slimnīca atbalsta godīgu un humānu biznesa praksi, 

kas balstīta uz ētika pamatprincipiem. Uzņēmumā ir izstrādāts 
darbinieku Ētikas kodekss, kas ietver profesionālās ētikas 

principus, normas un ieteikumus. Ētikas kodekss ir uzņēmuma 
darba organizācijas būtiska sastāvdaļa, jo norāda, kādu attieksmi 

un pakalpojuma kvalitāti citas personas un organizācijas var 
sagaidīt, sadarbojoties ar Vidzemes slimnīcu.

Ar valdes lēmumu izveidota Ētikas komisija reizi mēnesī 
izskata pacientu sūdzības par ārstniecības personu ētikas normu 

pārkāpumiem un darbinieku sūdzības par ētikas jautājumiem 
kolēģu attiecības.
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VIDZEMES
SLIMNĪCA
SKAITĻOS

UN FAKTOS

Drošākais atbalsts jūsu veselībai vidzemē!

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“VIDZEMES SLIMNĪCA”

2017.


