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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
(Ulbrokā, Stopiņu novadā)
2019.gada 30.oktobris
Nr. 21/19
(protokols Nr. 63. p. 4.8.)
“Grozījumi 2014.gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11/14 „Stopiņu novada
pašvaldības aģentūras „Stopiņu ambulance”
sniegtie pakalpojumi””
Izdoti saskaņā ar
Publisko aģentūru likuma 2.panta
otro daļu, 17.panta ceturto daļu
Izdarīt Stopiņu novada domes 2014.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr. 11/14
„Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Stopiņu ambulance” sniegtie pakalpojumi”” šādus
grozījumus:
1.

Svītrot no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma vārdus un skaitļus "likuma
Par pašvaldībām" 14.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu un”.

2.

Saistošo noteikumu 2.pielikumu papildināt ar 15.3., 15.4., 15.5. un 15.6. apakšpunktiem
šādā redakcijā:
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.

Vēdera dobuma orgānu ultrasonogrāfija
Muskuļu, cīpslu un locītavu ultrasonogrāfija
Vairogdziedzera ultrasonogrāfija
Vēdera dobuma orgānu un vairogdziedzera
ultrasonogrāfija
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25.00
25.00
22.00
42.00
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Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr. 21/19
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto
projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi izstrādāti, ievērojot šādus normatīvos tiesību aktus:
1.1. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 3.daļai, pašvaldībai ir
tiesības ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus, lemt par nodokļu
likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas;
1.2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punktam,
pašvaldībai ir pienākums nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā
arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;
1.3. Atbilstoši Publisko aģentūru likuma 2.panta 2.daļai, pašvaldības
aģentūra ir pašvaldības izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde,
kurai ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir noteikta kompetence
pakalpojumu sniegšanas jomā;
1.4. Atbilstoši Publisko aģentūru likuma 17.panta 4.daļai Pašvaldības
aģentūras sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
Stopiņu novada pašvaldības aģentūra “Stopiņu ambulance” saskaņā ar
plānoto veselības aprūpes darba pilnveidošanu piedāvās jaunu
pakalpojumu. Tādējādi, ir izvērtētas un noteiktas jaunas maksas par
sniegtajiem pakalpojumiem.
Vienlaicīgi ir precizēts arī saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais
pamatojums.
Nav attiecināms
Nav attiecināms

Saistošie noteikumi tiks publicēti informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte”
un Stopiņu novada domes vietnē www.stopini.lv.
Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Stopiņu novada domes informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”.
Jauno pakalpojumu (diagnostiskie izmeklējumi - ultrasonogrāfija) varēs
saņemt P/a “Stopiņu ambulance”.
Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma
raksta publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē www.stopini.lv un
saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu
apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, tie tiks iekļauti
saistošajos noteikumos.
Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības
tīmekļvietnē www.stopini.lv un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.
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