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“Grozījumi 2014.gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11/14 „Stopiņu novada
pašvaldības aģentūras „Stopiņu ambulance”
sniegtie pakalpojumi””

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 14.panta trešo daļu,
15.panta pirmās daļas 6.punktu un
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.

1.1.

Saistošo noteikumu 1.pielikumu papildināt ar 12.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

Valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu saraksts
Kods
Pakalpojums
Cena, EUR
Diagnostiskie izmeklējumi
Papildināt cenrādi
12.1
Glikolizētā hemoglobīna ātrais
bezmaksas
tests

1.2.

15.1
15.2
2.

Pacientiem ar
noteiktām diagnozēm
līdz 3 reizēm gadā

Saistošo noteikumu 2.pielikuma 10.punktu izteikt jaunā redakcijā un 2.pielikumu papildināt ar 15.1. un
15.2. apakšpunktiem:

Maksas cenrādis
Kods

10

Piezīmes

Pakalpojums

Cena, EUR
Diagnostiskie izmeklējumi
Izteikt jaunā redakcijā
Glikolizētā hemoglobīna ātrais
5,60
tests
Papildināt cenrādi
C reaktīvā olbaltuma ātrais tests
4,20
Gripas vīrusa ātrais tests
5,10

Piezīmes

Izņemot pacientus ar
noteiktām diagnozēm

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā
„Tēvzemīte”.
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Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr. 3/18
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

Norādāmā informācija
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” sniedz pakalpojumus
par cenām zem pašizmaksas būtu nepieciešams apstiprināt Stopiņu ambulances
sniegto maksas pakalpojumu cenrādī jaunā redakcijā
Nav attiecināms
Nav attiecināms

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi tiks publicēti informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte” un Stopiņu
novada domes vietnē www.stopini.lv.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošos noteikumus izstrādāja darba grupa, kurā tika iekļauti atbildīgie
speciālisti.
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