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No vēstures…

Dagdas poliklīnikas ēka 20. gadsimta 70. gados



No vēstures…
 Dagdas slimnīca tika dibināta 1944. gada 6. septembrī. Galvenais ārsts–Frolovs.

 No 1960. gada Dagdas slimnīca atrodas jaunā ēkā, kur par galveno ārstu 

strādāja Leonards Rundzāns. Slimnīcas sastāvā ietilpa stacionāra nodaļa ar 150 

gultām, poliklīnika un ātrās palīdzības stacija. 

 Dzemdību nams darbojās līdz 1974. gada maijam.

 Pastāvēšanas laikā Dagdas slimnīca pakļaujoties Latvijas Veselības aizsardzības 

ministrijas rīkojumiem, mainīja savu struktūru un 2002. gada 2. janvārī izveidoja 

Sociālās aprūpes un vispārēja profila nodaļas. 



• No 2003. gada par Dagdas slimnīcas iestādes vadītāju strādā Jāzeps

Japiņš. Dagdas slimnīca ir patstāvīga saimnieciskā vienība ar

juridiskām personas tiesībām, kura veic iedzīvotāju medicīnisko aprūpi

atbilstoši valsts noteiktajiem veselības aprūpes nosacījumiem.

• 2009. gada 25. novembrī Dagdas novada dome pieņēma lēmumu
(domes sēdes protokols Nr. 12 no 25.11.2009.) apvienota PI

«Ābeļdārzs», un ar 2010. gada 1. janvārī, reorganizācijas rezultātā

izveidot jaunu Dagdas novada pašvaldības iestādi «Veselības un

sociālo pakalpojumu centrs «Dagda» (PI «VSPC» Dagda»). Par jaunās

iestādes vadītāju iecelts Andris Badūns (domes sēdes protokols Nr. 13

no 17.12.2009.).

No vēstures…



No vēstures…

 Jaunā iestāde sastāv no 5 struktūrvienībām: dienas stacionārs, sociālās aprūpes

nodaļa, pansionāts «Ābeļdārzs», poliklīnika un administrācija. Uz 01.01.2010. iestādē
ir 117 gultas vietas: sociālās aprūpes nodaļā 55, pansionātā «Ābeļdārzs» 50 un

dienas stacionārā 12 gultas vietas.

 PI «VSPC »Dagda» 2010. gadā strādāja 11 ārsti, 2 fizioterapeiti, 1 sociālais

darbinieks, 2 sociālie aprūpētāji, vidējais medicīniskais personāls-11 darbinieki,
jaunākais medicīniskais personāls-32 darbinieki.



No vēstures…

Intervija…

 Leonora Zariņa

Kopumā strādāja 33 gadus slimnīcā

 18 gadus strādāja grāmatvedībā

 15 gadus reģistratūrā

 Reģistratūrā strādāja kopā ar Ernu Sudrabu

 Pēc pensijas strādāja vēl 5 gadus, līdz 60 gadu vecumam

Pēc Leonoras teiktā, mēs varam secināt, ka salīdzinot ar mūsdienām, darbs bija 

grūts, bet uz darbu vienmēr visi gāja ar prieku.



No vēstures…

Intervija…

 Alla Večerska

 Strādāja par medmāsu terapijas nodaļā(1971-1976)

 Vecākā medmāsa ķirurģijas nodaļā(1976-1977)

 Medmāsa terapijas nodaļā(1977-2001)

 Medmāsa sociālajā nodaļā, pansionātā(2001-2010)

 Medmāsa Dagdas poliklīnikā ginekologa kabinetā(2010-

2015)

Alla Večerska komentē, ka par nostrādāto gadu laikiem palika 

tikai labas atmiņas. Darbs bija interesants.



VSPC «Dagda» mūsdienās



VSPC "Dagda" telpās 

strādā

- ģimenes ārtsi:

 Olgas GOLUBES ģimenes ārstes prakse

 Sergeja ANTONOVA ģimenes ārsta prakse

 Zinaīdas RUTKAS ģimenes ārstes prakse

 Olgas SIPOVIČAS ģimenes ārstes prakse

 Konstantīna JEVSTRAHINA ģimenes ārsta prakse

- ārsti - speciālisti:

 Tatjanas MEĻŅIKOVAS ārsta prakse oftalmoloģijā (acu ārsts)

 Igora Leonardova ārsta prakse neirologijā



Veselības un sociālo pakalpojumu centra 

«Dagda» struktūrvienības:

 Poliklīnika

 ienas stacionārs

 Laboratorija

 Fizioterapija

 USI un rentgena izmeklējumi

 Medicīniskā aprūpe mājās

 Sociālās aprūpes nodaļa

 Veco ļaužu pansionāts "Ābeļdārzs

http://www.dagdasvspc.lv/polikl299nika-257rsti.html
http://www.dagdasvspc.lv/dienas-stacion257rs.html
http://www.dagdasvspc.lv/laboratorija.html
http://www.dagdasvspc.lv/polikl299nika-257rsti.html
http://www.dagdasvspc.lv/polikl299nika-257rsti.html
http://www.dagdasvspc.lv/apr363pe-maj257s.html
http://www.dagdasvspc.lv/soci257l257-apr363pe.html
http://www.dagdasvspc.lv/soci257l257-apr363pe.html


Stomatoloģija

Stomatoloģija ir medicīnas nozare, 

kurā nodarbojas ar mutes dobuma, 

žokļu un sejas orgānu un kaulu 

slimību.

Dagdas Veselības un aprūpes centrā 

stomatoloģijas pakalpojumus veic 

ārste Ludmila Semjonova. 

http://www.dagdasvspc.lv/uploads/1/7/2/3/17232700/8606887_orig.png


LORs

Dagdas Veselības un 

Aprūpes centrā LORa

pakalpojumus veic ārste 

Aina Kravale.

http://www.dagdasvspc.lv/uploads/1/7/2/3/17232700/4287381_orig.jpg


EKG

EKG ir diagnostiska procedūra, 

kuras pamatā ir virspusēja sirds 

darbības radīto elektrisko lauku 
reģistrēšana.

http://www.dagdasvspc.lv/uploads/1/7/2/3/17232700/9710997_orig.jpg


Ķirurgs

Ķirurgs ir ārsts, kurš specializējies iedzimtu 

un iegūtu slimību diagnostikā un 
ķirurģiskā ārstēšanā.

Dagdas Veselības un Aprūpes centra 

pakalpojumus veic ārste Danna Rudaka.



Intervija…

1. Snežana Mizāne.

2. Ķirurģiskā medmāsa.

3. Strādā no 1992. g. līdz šim momentam.

4. Funkcijas :

Izpilda ārsta iecelšanu, sagatavo, apstrādā   darbarīkus 

dažādām operācijām, sūta diagnozes, apskata 

rentgena izmeklēšanas rezultātus.



Ultrasonogrāfija

Ultrasonogrāfija (US) ir nekaitīga 

un nesāpīga diagnostiska 

procedūra, kurā attēlu iegūšanai 

lieto augstas frekvences viļņus –
ultraskaņu.

Dagdas veselības un Aprūpes 

centrā ultrasonogrāfijas 

pakalpojumus sniedz ārste 
Lidija Lopatinska un ārsts Igors 

Grišins. 

http://www.dagdasvspc.lv/uploads/1/7/2/3/17232700/3513300_orig.png
http://www.dagdasvspc.lv/uploads/1/7/2/3/17232700/8108914_orig.png


Fizioterapija

Fizioterapeits ir ārstniecības persona -

funkcionālais speciālists, kurš izvērtē 

cilvēka fizisko funkcionālo stāvokli, analizē 

tā ietekmi uz cilvēka ikdienas aktivitātēm 

un saistību ar pašsajūtu. 

Dagdā fizioterapijas pakalpojumus veic 

Daina Rukša un Natālija Silineviča. 

http://www.dagdasvspc.lv/uploads/1/7/2/3/17232700/3434290_orig.jpg




Intervija…

1. Daina Rukša.

2. Fizioterapeits.

3. Strādā no 2008. g. un līdz šim momentam.

4. Funkcijas :

Pieņem pacientus uz apskati, aplūko cilvēka stāju, pēc tā taisa 
piemērotus testus, raksta plānu un sāk nodarbības, ja ir stājas bojājumi 
vai traumas. Kad nodarbības beidzas, cilvēkam fizioterapeits dod 
padomus, kā rīkoties turpmāk.

5.   Pēc fizioterapeita secinājumiem, cilvēki sāka biežāk griezties pie 
fizioterapeitiem, jo tagad ir pavasaris, un cilvēki daudz slimo.



Rentgens

Dagdas Veselības un Aprūpes centrā 

rentgena pakalpojumus veic 

rentgenologs Jānis Brics, bet rentgena 

rezultātus apraksta ārsts Igors Grišins.

http://www.dagdasvspc.lv/uploads/1/7/2/3/17232700/1500688_orig.jpg


Dienas stacionārs

 Dienas stacionāra profils: " Neiroloģisko un iekšķīgo slimību terapija".

 Dienas stacionāra vadītājs, ārsts: Ārsts neirologs, algologs - Igors Leonardovs

 Medicīniskā uzraudzība dienas stacionārā (sertificētas medmāsas) nodrošināta no plkst. 
8.00 - 19.00 katru dienu.

http://www.dagdasvspc.lv/uploads/1/7/2/3/17232700/3188647_orig.jpg
http://www.dagdasvspc.lv/uploads/1/7/2/3/17232700/070720161352_orig.jpg
http://www.dagdasvspc.lv/uploads/1/7/2/3/17232700/5949826_orig.jpg


E. Gulbja laboratorija (atrodas VSPC teritirijā)

 Visa veida analīzes. 

 Asins analīzes. 

 Laboratoriskie izmeklējumi. 

 Diagnostika. 

 Molekulārā bioloģija. 

 Ģenētika



Sociālā aprūpe

 Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi centrā tiek nodrošināti struktūrvienībās
- pansionātā "Ābeļdārzs";
- sociālās aprūpes nodaļā;

 Maksimālais vietu skaits Centrā - 100 vietas.

 Centrs sociālos pakalpojumus sniedz Dagdas novada iedzīvotājiem, kā arī personām no citām 
pašvaldībām, ja Centrā ir brīvas vietas. Centrā persona var tikt uzņemta uz laiku, vai uz pastāvīgu 
dzīvi. Centrs nodrošina Klientu uzturēšanos piemērotās telpās un viņu vecumam un veselības 
stāvoklim atbilstošu ēdināšanu trīs reizes dienā. Nodrošina medicīnisko uzraudzību, sociālo aprūpi 
un rehabilitāciju. Nepieciešamības gadījumā organizē Klientiem nokļūšanu uz veselības aprūpes 
iestādēm, VSAA, tehnisko palīglīdzekļu centram un citām institūcijām.

P.S. Šajā ēkā 20.gs 60.-70. gados atradās 
dzemdību nams, kurā ir dzimis pats centra 
vadītājs A. Badūns.



Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības 

dienesta nodaļa (VSPC "Dagda" teritorijā):



Intervija ar VSPC vadītāju Andri Badūnu par centra 

tradīcijām, nākotnes iespējām,…


