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Apzīmējumi:

Pakalpojumu sniegšanas vietas un funkcionālais sadalījums

Slimnīcas nodaļa un iekšējās pārvaldes personāls

Slimnīcas nodaļa, kurai piešķirts struktūrvienības statuss
Slimnīcas nodaļas daļa bez struktūrvienības statusa

Valdes  priekšsēdētāja administratīvā pārvaldības sfēra

Valdes  priekšsēdētāja funkcionālā pārvaldības sfēra

Valdes locekļa - galvenā ārsta administratīvā pārvaldības sfēra

Valdes locekļa - galvenā ārsta funkcionālā pārvaldības sfēra

Valdes locekļa administratīvā un/vai funkcionālā pārvaldības sfēra

Valdes locekļa - Talsu filiāles vadītāja administratīvā pārvaldības sfēra

Valdes locekļa - Talsu filiāles vadītāja funkcionālā pārvaldības sfēra

Kurzemes acu centrs - Ventspilī, Talsos, Kuldīgā un Liepājā

Kurzemes mugurkaula ķirurģijas centrs - Ventspilī

Kurzemes Nieru aizstājējterapijas centrs - Ventspilī un Talsos

Kurzemes Rehabilitācijas centrs

Paliatīvās aprūpes nodaļa

Hemodialīzes nodaļa

Veselības aprūpe mājās KULDĪGAS AMBULATORAIS 
CENTRS

KURZEMES ACU CENTRS 
LIEPĀJĀ

Uzņemšanas nodaļa

Diabēta apmācības 
kabinets

Ambulatorā nodaļa

Metadona kabinets Ambulatorā nodaļa Ambulatorā nodaļa

t.sk. acu kabinets t.sk. acu kabinets

Procedūru kabinets

Ārstniecība un aprūpe Ārstniecība un aprūpeObservācijas palāta

Ārstniecības daļa Ārstniecības daļa

Otolaringoloģijas nodaļa

Anestezioloģijas un 
intensīvās terapijas nod.

Kardioloģijas nodaļa Aptieka (slēgta tipa)

Medicīnisko tehnoloģiju 
daļa

Dzemdību un ginekoloģijas 
bloks

Operāciju nodaļa

Iekšķīgo slimību nodaļa t.sk. reģistratūra

Rehabilitācijas nodaļa Diktofona centrs

Kvalitātes vadības daļa

t.sk. radiācijas 
drošības daļa

Informāciju tehnoloģiju 
daļa

Bērnu nodaļa Asins kabinets

DALĪBNIEKU SAPULCE

VALDE

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS VALDES LOCEKLIS - GALVENAIS ĀRSTS VALDES LOCEKLIS VALDES LOCEKLIS - TALSU FILIĀLES VADĪTĀJS

Ārstniecības daļa Ārstniecības atbalsta daļa

t.sk. biroja daļa t.sk. lietvedības daļa
Finanšu un statistikas daļa

Saimnieciski tehniskais 
dienests

Galvenā medicīnas māsa
Virsārsts, virsārsta 

vietnieks

Izpilddirektors Tehniskais direktors Pārējā administrācija Ārstniecības daļa Ārstniecības atbalsta daļa Pārējā administrācija

PADOME

t.sk. statistikas daļa

* dubultā pakļautība - galvenais ārsts (ar ārstniecību saistītie jautājumi) un Talsu filiāles 
vadītājs (administratīvie, saimnieciskie un vadības jautājumi)

VENTSPILS SLIMNĪCA TALSU FILIĀLE

Administrācija Ārstniecība un aprūpe Administrācija Ārstniecība un aprūpe*

t.sk. iepirkumu daļa

Galvenā medicīnas māsa

Traumatoloģijas nodaļa Laboratorija

Ķirurģijas nodaļa Diagnostikas nodaļa

Mugurkaula ķirurģijas 
nodaļa

Patoloģiskās anatomijas 
nodaļa

Ginekoloģijas nodaļa
Pacientu apkalpošanas 

centrs

Operāciju zāle

Neiroloģijas nodaļa t.sk. zvanu centrs

Ambulatorā nodaļa

Infekciju nodaļa

Acu slimības nodaļa

Diagnostikas nodaļa

Laboratorija

Asins kabinets

Pacientu apkalpošanas 
centrs

Ķirurģijas nodaļa un dienas 
stacionārs

Iekšķīgo slimību nodaļa

Anestezioloģijas un 
intensīvās terapijas nod.

Hemodialīzes nodaļa

Uzņemšanas nodaļa, t.sk. 
observācijas palāta

Veselības aprūpe mājās

t.sk. grāmatvedības 
daļa

t.sk. aptieka (slēgta 
tipa)

Saimnieciskais dienests

t.sk. uzkopšanas 
daļa

t.sk. veļas 
mazgātava

t.sk. transporta daļa

t.sk. tehniskā daļa

t.sk. grāmatvedības 
daļa

t.sk. ekonomikas 
daļa

t.sk. algas daļa

t.sk. statistikas daļa

t.sk. juridiskā daļa

t.sk. sabiedrisko 
attiecību daļa

t.sk. darba 
aizsardzības daļa

Personāldaļa

Projektu daļa

Diētas un uztura speciālists

t.sk. veļas 
mazgātava


