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Nr. 11/14
(protokols Nr.35, p. 4.2., 2.1.)

Publicēti Stopiņu novada domes informatīvajā izdevumā
“Tēvzemīte” 04.11.2014., 2015.gada 29.aprīļa saistošajiem
noteikumiem Nr. 10/15 (precizēti 08.07.2015. domes lēmumu,
prot.Nr.53, p.3.3.3) publicēti informatīvajā izdevumā „Tēvzemītē”
04.08.2015., spēkā no 05.08.2015.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 2017.gada 25.janvāra saistošajiem
noteikumiem Nr.2/17, publicēti informatīvajā izdevumā
„Tēvzemītē” 07.02.2017., spēkā no 08.02.2017.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 2017.gada 25.oktobra saistošajiem
noteikumiem Nr. 18/17, publicēti informatīvajā izdevumā
„Tēvzemītē” 05.01.2018., spēkā no 06.01.2018.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2018.gada 28.februāra saistošajiem
noteikumiem Nr.3/18, publicēti informatīvajā izdevumā
“Tēvzemīte” 06.04.2018., spēkā no 07.04.2018.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2019.gada 30.oktobra Saistošajiem
noteikumiem Nr.21/19, publicēti informatīvajā izdevumā
“Tēvzemīte” 07.01.2020., spēkā no 08.01.2020.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2020. gada 08.janvāra saistošajiem
noteikumiem Nr.1/20, publicēti informatīvajā izdevumā
“Tēvzemīte”06.03.2020., spēkā no 07.03.2020.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
“Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Stopiņu ambulance”
sniegtie pakalpojumi”
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 2.panta otro
daļu, 17.panta ceturto daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Stopiņu
ambulance” (turpmāk – aģentūra) sniegto pakalpojumu veidus, to cenrādi un
maksāšanas kārtību.
1

2. Aģentūras sniegto pakalpojumu veidi un maksa par tiem noteikta saskaņā ar cenrādi
(Pielikums Nr.1 un Pielikums Nr.2).
3. Samaksu par aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem aģentūra saņem skaidrā naudā
ambulances kasē vai ar bezskaidras naudas norēķinu (kredītiestādes izsniegtu maksājumu
karti), ja tas ir tehniski iespējams.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte”.
Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

Vita Paulāne/

Pielikums Nr.1
Stopiņu novada domes saistošiem noteikumiem Nr.11/14
„Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Stopiņu ambulance”
sniegtie pakalpojumi
Valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu saraksts
Valsts apmaksājamos veselības aprūpes pakalpojumus sniedz atbilstoši valstī
noteiktajiem normatīvajiem tiesību aktiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2018.gada 28.februāra saistošajiem noteikumiem
Nr.3/18, publicēti informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte” 06.04.2018., spēkā no
07.04.2018.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2020.gada 08.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.
1/20, publicēti informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”06.03.2020., spēkā no
07.03.2020.)

Pielikums Nr.2
Stopiņu novada Domes saistošiem noteikumiem Nr.11/14
“Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Stopiņu ambulance”
sniegtie pakalpojumi”
Maksas cenrādis
Kods Pakalpojums
Ārsta apmeklējums
1.
Maksas vizīte pie ģimenes ārsta

2.

Ginekologa konsultācija *

Cena,
eiro

Piezīmes

10.00

Ārzemniekiem bez
pastāvīgas uzturēšanas
atļaujas
Izņemot grūtnieces un
sievietes pēc dzemdību
periodā līdz 42 dienām

15.00

Ginekologa atkārtota konsultācija bez apskates,
izmeklējumu rezultātu interpretācija *
Ģimenes ārsta mājas vizīte
3.

2

10.00

Ģimenes ārsta mājas vizīte pacientiem no 18 līdz
79 gadiem, dzīvojošiem ģimenes ārsta
apkalpošanas zonā
5.
Ģimenes ārsta mājas vizīte pieaugušajiem
pacientiem dzīvojošiem ārpus ģimenes ārsta
apkalpošanas zonas
6.
Ģimenes ārsta mājas vizīte bērniem dzīvojošiem
ārpus ģimenes ārsta apkalpošanas zonas
Diagnostiskie izmeklējumi
4.

7.
8.
9.
10.

EKG ar 12 novadījumiem pieraksts
EKG ar 12 novadījumiem apraksts
Cukura noteikšana asinīs ar teststrēmeli
Glikolizētā hemoglobīna ātrais tests

10.00

25.00

5.00

1.50
2.20
1.00
5.60

Kopējā holesterīna noteikšana asinīs ar teststrēmeli
Triglicerīdu noteikšana asinīs ar teststrēmeli
Urīna analīzes veikšana ar aparātu URILUX
A grupas hemolītiskais streptokoks ātrais tests
Spirometrija
C reaktīvā olbaltuma ātrais tests
Gripas vīrusa ātrais tests
Vēdera dobuma orgānu ultrasonogrāfija
Muskuļu, cīpslu un locītavu ultrasonogrāfija
Vairogdziedzera ultrasonogrāfija
Vēdera dobuma orgānu un vairogdziedzera
ultrasonogrāfija
Manipulācijas

2.00
3.50
2.00
4.00

16.

Asins noņemšana slēgtas sistēmas 1 stobriņā

0.80

17.

Asins noņemšana slēgtās sistēmās 2 un vairāk
stobriņos
Intramuskulāra injekcija bez medikamenta

1.10

19.
20.

Intravenoza injekcija bez medikamenta
Intravenozs infūzs 30min un ilgāk bez
medikamenta

1.50
3.50

21.

Brūces primāra apdare*

4.30

11.
12.
13.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.

18.
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Ja izmeklējumi veikti pēc
pacienta iniciatīvas bez
ģimenes ārsta
nozīmējuma
Izņemot I10-I50
Izņemot I10-I50
Izņemot pacientus ar
noteiktām diagnozēm

4.20
5.10
25.00
25.00
22.00
42.00
*Ja procedūras veiktas
bez ģimenes ārsta
nosūtījuma, pēc pacienta
iniciatīvas

1.00

Bērniem un grūtniecēm bezmaksas
Bērniem un grūtniecēm bezmaksas
Bezmaksas, ja sniedz:
neatliekamo medicīnisko
palīdzību; medicīnisko
palīdzību bērniem,
grūtniecēm; pacientiem ar
cukura diabētu,
tuberkulozi,
onkoloģiskām, psihiskām
vai hemofilijas slimībām;
personām kas saņem
mājas aprūpi

22.
Primāri dzīstošas brūces pārsiešana*
23.
Primāri nedzīstošas brūces pārsiešana*
24.
Diegu un skavu noņemšana*
25.
Dezo fiksējoša pārsēja uzlikšana*
26.
Cirkulārā ģipša pārsēja noņemšana*
27.
Ģipša pārsēja noņemšana*
28.
Sēra korķa aizņemšana, vienas auss skalošana*
29.
Urīnpūšļa kateterizācija *
30.
Urīnpūšļa skalošana*
31.
Ērces noņemšana*
32.
Bankas
33.
Inhalācijas ar nebulaizeru bez medikamenta
Ginekoloģiskās manipulācijas un izmeklējumi
34.
Dzemdes spirāles ievadīšana
35.
Dzemdes spirāles izņemšana
36.
Onkocitoloģiskā analīze
37.
Ginekoloģiskā procedūra
37.1 Aspirāta citoloģiskā izmeklēšana
37.2 Uzsējums uz uroģenitālo hlamīdiju
Vakcinācija
38.
Vakcinācija pret ērču encefalītu (TicoVac)
38.1 Vakcinācija pret ērču encefalītu (Encepur)

39.

Vakcinācija pret gripu *

2.85
3.60
2.50
3.00
2.00
1.00
4.50
3.50
3.00
2.00
1.50
1.50
10.00
5.00
3.60
5.00
7.50
15.00
35.00
29.00

12.50

Vakcinācija pret pneimokoka infekciju (Prevenar
65.00
13)
Fizikālās medicīnas procedūras un fizioterapeita pakalpojumi
41.
Elektroforēze
2.10
42.
Dobumu elektroforēze
1.70
43.
Amplipulss terapija
2.00
44.
Ultraskaņa vai fonoforēze
3.00
45.
Ultravioletais apstarojums
0.70
46.
Ultraīsviļņu terapija UVČ
1.50
47.
Magnetoterapija
3.00
48.
Lāzers 3 punkti
2.00
49.
Fizioterapeita konsultācija (izmeklēšana, muskuļu 15.00
testēšana, locītavu kustību apjoma izvērtēšana)
50.
Ārstnieciskā vingrošana pieaugušajiem 60 min.
12.00
51.
Ārstnieciskā vingrošana pieaugušajiem 45 min.
10.00
52.
Ārstnieciskā vingrošana pieaugušajiem 30 min.
8.00
52.1 Ārstnieciskā vingrošana senioriem grupā
7.50
40.
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Bērniem līdz 2 gadu
vecumam ir iespēja
saņemt recepti vakcīnai ar
50% atlaidi
Cilvēkiem no 65 gadu
vecuma, cilvēkiem ar
hroniskām slimībām,
bērniem no 6 līdz 23
mēnešiem, grūtniecēm ir
iespēja saņemt recepti
vakcīnai ar 50% atlaidi

Ārstnieciskā vingrošana bērniem līdz 12 gadu
8.00
vecumam
54.
Kustību terapija zīdaiņiem
7.00
55.
Ārstnieciskā vingrošana bronhu drenāžas
7.00
uzlabošanai
56.
Skoliozes terapija pēc Šrotas metodes
12.00
57.
Hendlinga nodarbība zīdaiņiem
12.00
58.
Masāža mugurai
18.00
59.
Masāža apkakles zonai
14.00
60.
Masāža jostas-krustu daļai
14.00
61.
Masāža vienai rokai
8.00
62.
Masāža vienai kājai
8.00
62.1 Masāža vienai kājai un jostas-krustu daļai
18.00
62.2 Krūškurvja masāža pieaugušajiem
12.00
63.
Teipošana 1 lauks
7.00
63.1 Piemaksa par vingrošanas gumiju
5.00
Administratīvos nolūkos veiktas profilaktiskās apskates, izziņas, pakalpojumi
64.
Ģimenes ārsta profilaktiskā apskate, noformējot
8.00
sanitāro grāmatiņu
65.
Autovadītāju medicīniskā apskate A un B
20.00
kategorijām
66.
Sanitārā grāmatiņa
1.00
Uztura speciālista pakalpojumi
67
Uztura speciālista konsultācija pieaugušajiem,
20.00
pirmreizēja
68
Uztura speciālista konsultācija pieaugušajiem,
15.00
atkārtota
69
Uztura speciālista konsultācija cukura diabēta
10.00
slimniekiem
70
Uztura speciālista konsultācija bērniem, zīdaiņiem 7.00
71
Individuālas ēdienkartes sastādīšana 7 dienām
20.00
53.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 2017.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr.2/17, publicēti informatīvajā izdevumā „Tēvzemītē” 07.02.2017., spēkā no
08.02.2017.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2018.gada 28.februāra saistošajiem noteikumiem
Nr.3/18, publicēti informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte” 06.04.2018., spēkā no
07.04.2018.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2019.gada 30.oktobra saistošajiem noteikumiem
Nr.21/19, publicēti informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte” 07.01.2020., spēkā no
08.01.2020.)
Piezīmes:
1.
Saskaņā ar likuma “Pievienotās vērtības nodokļa likuma” 52.panta pirmās daļas
3.punktu pievienotās vērtības nodoklis par pakalpojumiem nav jāmaksā.
2.
Atvieglojumi ir noteikti šādām personām:
2.1.
Nestrādājošiem pensionāriem ir Stopiņu novada domes piešķirtais
atvieglojums 50% apmērā no pacienta iemaksas pie ģimenes ārsta;
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3.

2.2.
Nestrādājošiem pensionāriem un 2.grupas invalīdiem ir Stopiņu novada
domes piešķirtais atvieglojums 50% apmērā no pakalpojuma summas par mājas
vizīti.
No pacienta iemaksas atbrīvotas šādas personas:
3.1.
Bērni līdz 18 gadiem;
3.2.
Grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām (ja tiek
saņemti pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un
grūtniecības norisi);
3.3.
I grupas invalīdi;
3.4.
Trūcīgas personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar valstī noteikto
kārtību;
3.5.
Politiski represētas personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki,
Černobiļas AES avārijas seku likvidācijā cietušajiem;
3.6.
Tuberkulozes slimnieki un pacienti, kam veic izmeklējumus
tuberkulozes noteikšanai;
3.7.
Psihiski slimi pacienti, saņemot psihiatrisku ārstēšanu;
3.8.
Pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un
peritoneālās dialīzes procedūras, visā ārstniecības procesa laikā;
3.9.
Pacienti, kas ārstējas noteiktu infekciju slimību gadījumos (piemēram,
tuberkulozes, difterijas, Laima slimības gadījumos);
3.10.
Pacienti, kas saņem paliatīvo aprūpi un veselības aprūpi mājās;
3.11.
Valsts sociālās aprūpes centru un pašvaldību pansionātu (centru) aprūpē
esošās personas;
3.12.
Visi iedzīvotāji, kam veic valsts apmaksātas profilaktiskās apskates un
izmeklējumus;
3.13.
Visi pacienti, kam veic vakcināciju Vakcinācijas kalendāra ietvaros;
3.14.
Ja viena kalendārā gada laikā veiktas pacientu iemaksas sasniegušas
569.15 euro (pieci simti sešdesmit deviņi euro 15 centi) un ir saņemts
atbrīvojums.

* Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 2017.gada 25.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.
18/17, publicēti informatīvajā izdevumā „Tēvzemītē”
05.01.2018., spēkā no
06.01.2018
Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

/Vita Paulāne/
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Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr.11/14
“Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Stopiņu ambulance”
sniegtie pakalpojumi”
Norādāmā informācija

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

1.1. Saistošo noteikumu pieņemšanas
nepieciešamību nosaka:
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešā daļa “Savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā
noteiktajos gadījumos pašvaldības izdod saistošus
noteikumus”, 15.panta pirmās daļas 6.punkts “Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:
nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un
sportu”;
Likuma „Publisko aģentūru likuma” 2. panta otrā
daļa -“Pašvaldības aģentūra ir pašvaldības
izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde,
kurai ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir
noteikta kompetence pakalpojumu sniegšanas
jomā”,
17.panta ceturtā daļa – “Pašvaldības aģentūras
sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi
apstiprina ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem” .
2. Īss projekta satura izklāsts
2.1. Noteikumi paredz Stopiņu novada
pašvaldības aģentūras „Stopiņu ambulance”
sniegto pakalpojumu veidus, to cenrādi un
maksāšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto
3.1. Nav plānota būtiska ietekme uz pašvaldības
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
budžetu
4. Informācija par plānoto
4.1. Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
projekta ietekmi uz
būtiski neietekmēs.
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties
administratīvajām procedūrām saistošo noteikumu piemērošanā ir Stopiņu
novada dome un Stopiņu ambulance.
6. Informācija par
6.1. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam
konsultācijām ar
pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas
privātpersonām
domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas
pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv un
saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto
priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas,
izvērtējot lietderības apsvērumus, tie tiks iekļauti
saistošajos noteikumos.
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6.2. Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas
publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un
iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.
Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

/Vita Paulāne/
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