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Natālija Bolbate
Valsts asinsdonoru centra direktora vietniece 
kvalitātes vadības jautājumos

Mums ar Tevi vienas asinis!
Valsts asinsdonoru centrs – 
iestāde un darba vieta
Valsts asinsdonoru centrs (turpmāk tekstā 
VADC) ir Veselības ministra pakļautībā 
esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas koordinē 
Latvijas asins dienesta darbu. Ārstniecības 
iestāde, kas nodrošina ārstniecības 
iestādes ar asins komponentiem, darba 
vieta mediķiem, informācijas tehnoloģiju, 
kvalitātes un finanšu vadības u.c. specialitāšu 
darbiniekiem, vieta, kurā droši un vienmēr 
gaidīti jūtas donori un apmeklētāji. Sapnis 
vai realitāte? Neapšaubāmi, tie ir fakti un 
realitāte! 

Viens no galvenajiem VADC darba un vadības 
sistēmas attīstības principiem ir apgalvojums, 
ka viss ietekmē visu, tāpēc VADC uzskata, ka 
politikai un stratēģijai jābūt visaptverošai. 
Augstākās vadības pārstāvjiem par svarīgām 
kompetencēm kļuvusi prasme analizēt 
iekšējos un ārējos ietekmējošos faktorus, 
prognozēt nākotni. 

2007. gads VADC bija atzinībām bagāts. 
Pasaules Veselības organizācija izteica 
pateicību VADC kvalitātes vadības 
speciālistam par ilggadējo dalību projektā 
„HIV/AIDS profilakse un apkarošana 
Krievijas Federācijā”, Latvijas darba devēju 
konfederācija un Valsts kanceleja augsti 
novērtēja VADC projektu „Sabiedrības 
informēšana ar mērķi veicināt altruistiski 
noskaņotu un stabilu donoru kustību Latvijā” 
un Eiropas Publiskā Sektora Balvas (EPSA) 
konkursa rezultātā VADC saņēma Diplomu 
par projektu „Cilvēkresursu vadība – ceļš uz 
visaptverošu kvalitāti”. 

Asins donoru kustība 
Latvijā
Lai VADC sekmīgi varētu pildīt savas 
funkcijas un sagatavot asins komponentus 
nepieciešamā daudzumā, ir vajadzīgas 
asinis, proti, asins donori. Potenciālais donors 
ir ikviens veselais 18 - 65 gadus vecais 
Latvijas iedzīvotājs, kura veselības un fiziskie 
rādītāji atbilst VADC darbību regulējošajiem 
normatīviem. Tomēr kopš 90 – to gadu 
sākuma, līdz ar sociāli – ekonomiskajām 
izmaiņām Latvijā, donoru skaits strauji 
samazinājās. Pašlaik 1,5% no Latvijas 
iedzīvotājiem ir regulārie asins donori, bet 
lai situācija būtu stabila, ir nepieciešams, 
lai donoru kustībā iesaistītos un aktīvi 
līdzdarbotos vēl ~10 000 jaunu donoru. 

Vēsturiski donoru kustības attīstība un ar to 
saistītie jautājumi ir bijuši Latvijas Sarkanā 
Krusta funkcija. Līdz 2005.gadam VADC 
neveica ar donoru kustības popularizēšanu 
sabiedrībā saistītās aktīvās funkcijas. Laika 
periodu no 2000. - 2004. gadam raksturo 
donoru skaita samazināšanās valstī un 
nopietns risks – nenodrošināt slimnīcas ar 
asins komponentiem pacientiem vajadzīgajā 
apjomā un nomenklatūrā. Vecās metodes 
(„Donoru centram trūkst asiņu”) vairs nevarēja 
palīdzēt, bija apzināta nepieciešamība 
mainīt metodes, mainīt donoru motivāciju 
ziedot asinis un veidot uz klientu orientētas 
attiecības ar donoriem. Tika veikta situācijas 
analīze, izmantojot pašnovērtēšanas metodi, 
SVID analīzi un rezultātā tika izvirzīti mērķi 
iesaistīt donoru kustībā jaunatni – donorus, 
kas ziedo asinis pirmo reizi mūžā, orientēties 
uz potenciālajiem donoriem kas dzīvo un 

strādā Rīgā (iedzīvotāju blīvuma ietekme) 
u.c. Donoru skaita samazināšanās tendence, 
vadības sistēmas un darbības nodrošināšanas 
problēmu analīzes rezultāti, kā arī 2005.gada 
izmaiņas VADC statusā (tiešās pārvaldes 
iestāde), izmainīja VADC izpratni par 
klientiem, VADC lomu Latvijas asins dienesta 
veidošanā, darbā ar sabiedrību, donoru 
kustības veicināšanā.

Latvijas Asins dienests 
Latvijas Asins dienests konteksta izpratnē 
ir VADC, 10 ārstniecības iestāžu asins 
sagatavošanas nodaļas un 50 ārstniecības 
iestāžu asins kabineti. LR Asins dienesta vīzija 
ir: Latvijas asins dienestam ir unikāla vieta 
veselības aprūpes sistēmā un tam jābūt 
ideāli sakārtotam un efektīvam, tādējādi 
kalpojot pacientu dzīvības saglabāšanai un 
veselības uzlabošanai. Vīzijas formulējums 
tika izstrādāts 2005.gadā veidojot LR Asins 
dienesta stratēģiju un tika publicēts „LR 
Asins dienesta darbības un struktūras 
optimizācijas koncepcijā 2006.- 2010.gadiem”, 
kas ar grozījumiem tika akceptēta Veselības 
ministrijā. 

VADC stratēģijas stūrakmeņi: integrētas 
vadības sistēmas (kvalitātes – LVS EN ISO 
9000 sērija, LVS EN ISO 15189, LVS EN ISO/
IEC17025, personāla; vides pārvaldības; darba 
drošības sistēmas) ieviešana, infrastruktūras 
pilnveidošana un optimizācija, donoru 
kustības attīstīšana, transportēšanas (iekšējās 
un ārējās) kvalitātes uzlabošana, asins 
komponentu pielietošanas efektivitātes 
pilnveidošana Nacionālā līmenī. 
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VADC kvalitātes vadības politika: Nodrošināt 
augstas kvalitātes asins komponentu 
sagatavošanu, veicinot labu partnerattiecību 
veidošanos ar donoriem, personālu, veselības 
aprūpes iestādēm un piegādātājiem (Politikas 
jaunā redakcija tika apstiprināta 2005.gada 
3. janvārī). 

VADC informē un izglīto Latvijas 
iedzīvotājus – sabiedrību, atbalstot ikviena 
iedzīvotāja tiesības ZIEDOT ASINIS un 
PALĪDZĒT tiem cilvēkiem, kuriem ir vajadzība 
pēc asins komponentu pārliešanas, pie tā 
VADC izvirza prasības donoru atlasei, cienot 
un ievērojot principu „nekaitē donoram” un 
atbalstot PACIENTA TIESĪBAS saņemt drošu un 
kvalitatīvu asins komponentu. 

Atzinības vietējā un 
starptautiskā mērogā
2007. gada 1. novembrī Efektīvas pārvaldības 
un partnerības foruma ietvaros, Latvijas 
Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā 
ar Valsts kanceleju, apbalvoja Efektīvas 
pārvaldības gada balvas laureātus. Valsts 
institūciju starpā atzinību saņēma arī VADC.

Gada balvai kopumā bija pieteikušās 
28 organizācijas, no kurām lielākā daļa 
bija valsts institūcijas. Žūrijas dalībnieki, 
kuru ikdienas darbs veltīts, lai veiksmīgi 
ieviestu korporatīvās pārvaldes un labas 
pārvaldības praksi Latvijā, izvirzīja vairākus 
efektīvas pārvaldības piemērus gada balvas 
nominācijās. Atzinību saņēma arī VADC, 
kas savā pieteikumā uzsvēra sabiedrības 
informēšanas lielo nozīmi ar mērķi veicināt 
altruistiski noskaņotu asins donoru kustību 
Latvijā. VADC direktore Gita Ņemceva: „Lai 
veicinātu altruistisku noskaņotu iedzīvotāju 
iesaistīšanos donoru kustībā, mums jāveic 
iedzīvotāju informēšana par donoru kustību. 
Lai ikviens mūsu sabiedrības loceklis saprastu 
donoru kustības svarīgo lomu, nepieciešama 
izglītošana. Mūsu sabiedrībai ir jābūt 
informētai par to kas ir asins donoru kustība, 
kāpēc ir nepieciešami asins donori un kā 
ikviens no mums var palīdzēt veicināt asins 
ziedošanu Latvijā.”

Valsts kancelejas direktore Gunta Veismane, 
pasniedzot atzinības rakstu uzsvēra, ka 
Valsts pārvaldes būtība ir mainījusies – 
tās uzdevums vairs nav tikai kontrole un 
uzraudzība, bet iedzīvotāju – valsts pārvaldes 
klientu – vajadzību apmierināšana. Šim 
vērtējumam piekrīt arī G.Ņemceva: „Donoru 
centra darbiniekiem ir jārūpējas un ar 
vislielāko atbildības sajūtu jānodrošina 
donora komforts. Mēs esam atbildīgi par to 
lai donors justos labi, droši. Mūsu darbam ir 
jābūt pakārtotam donora ērtībai. Tikai laipni 
sagaidīts, uzņemts un aprūpēts donors 
vēlēsies pie mums atgriezties! Kad esam 
nodrošinājuši donora drošību, tad nākamais 
solis ir nodrošināt recipienta drošību. Arī 
cilvēkam, kam tiek veikta asins pārliešana, 

ir jājūtas droši. Mums ir jānodrošina droši 
asins komponenti ārstniecības iestādēm un 
slimniekiem visā Latvijā.”

2007. gada jūlijā VADC pieteica savu 
dalību Eiropas līmeņa konkursā „Eiropas 
publiskā sektora balva. Inovācijas Eiropā.” 
Kopā šajā konkursā tika saņemti vairāk kā 
300 pieteikumi no 25 Eiropas valstīm. 13. 
novembrī VADC bija to 59 laureātu starpā, kas 
Šveices pilsētā Lucernā saņēma Diplomu par 
ieguldījumu cilvēkresursu vadības sistēmas 
izveidei valsts pārvaldības iestādē.

VADC savu dalību pieteica nominācijā 
“Mērķtiecība ierobežotu resursu apstākļos.” 
VADC pieredze ir interesanta ar to, ka cilvēku 
resursu vadības sistēmas izveidošanai tika 
pielietota kvalitātes vadības metodoloģija. 
Turklāt, šai sistēmai tika pievienota modernā 
kompetenču pieeja, kas pielietojama ar 
esošām zināšanām. Otra svarīga lieta ir tā, 
ka šī sistēma nav VADC pasūtījums kādai 
konsultāciju aģentūrai. Šo sistēmu izveidoja 
VADC darbinieki – studenti, kas ar saviem 
bakalauru, maģistru un disertāciju darbiem 
deva ieguldījumu sistēmas izstrādē. 

VADC nominācijā „Mērķtiecība ierobežotu 
resursu apstākļos” pretendēja tāpēc, ka 
cilvēkresursu vadības projektam netika 

tērēti finanšu resursi. Tā bija atsevišķu VADC 
darbinieku aktivitāte laikā, kad sakrita viņu 
personīgās intereses – studijas ar iestādes 
interesēm. Šiem cilvēkiem bija citi darba 
pienākumi un teorētiskā koncepcija tika 
izstrādāta tikai pateicoties viņu iniciatīvai. 
Vēlāk koncepcijas realizācijai VADC tika 
nodrošināti cilvēku un laika resursi. 

Galvenais VADC secinājums ir, ka veidojot 
un pilnveidojot kvalitātes vadības sistēmu 
atbilstoši Eiropas un Nacionālo standartu 
prasībām, nedrīkst ierobežoties tikai ar 
noteikto prasību burtisku izpildi. Sistēma 
var efektīvi darboties tikai gadījumā, ja tā 
reāli izprasta un atbalstīta no augstākas 
vadības un visa organizācijas personāla, ja 
viss personāls ir iesaistīts vadības sistēmas 
veidošanā un pilnveidošanā, ja klienti jūt 
rūpes par viņiem. 

VADC ir ilggadējs Latvijas Kvalitātes 
asociācijas biedrs. Rīgas Tehniskās 
universitātes Ražošanas kvalitātes institūtā 
tika sagatavoti vairāki mūsu centra kvalitātes 
vadības speciālisti. Un mēs, savukārt, gribam 
izteikt īstu pateicību LKA par nepārtrauktu 
uzticību kvalitātes ideju ieviešanai Latvijā 
un Ražošanas kvalitātes institūtam par 
ieguldījumu centra izaugsmes potenciālā.

1. attēls. Pirmreizējo donoru skaita dinamika
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VADC pirmreizējo donoru skaits

2. attēls. Donoru skaita pieaugums valstī (2004. g. – 33 690; 2005. g. – 34 771; 2006. g. – 36 095) 
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Donoru skaita pieaugums valstī


