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1. Pamatinformācija. 

 

Iestādes nosaukums: Ropažu novada pašvaldības aģentūra “Stopiņu ambulance” 

Juridiskā adrese: Institūta iela 20, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 90001854064 

Telefons: 67910796, e-pasts: stopinu.ambulance@apollo.lv 

Mājaslapa: www.stopinuambulance.lv 

Reģistrācijas datums: 2004.g.24.novembris 

Pārraudzības institūcija: Ropažu novada pašvaldība 

Darbības veids: Cilvēku veselības aizsardzība 

Juridiskā forma: Pašvaldības aģentūra 

Struktūrvienība: “Upesleju doktorāts” 

Struktūrvienības adrese: Skolas iela 12, Stopiņu pagasts, Ropažu novads 

Struktūrvienības nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 90002592855 

Direktore: Vija Ikauniece 

 

2. Iestādes funkcijas, darbības virzieni un mērķi, galvenie uzdevumi. 

 

Stopiņu ambulance ir Ropažu novada pašvaldības pārraudzībā esoša iestāde, 

kura īsteno pašvaldībass funkcijas veselības aprūpes organizēšanā Stopiņu pagasta 

teritorijā un darbojas saskaņā ar LR “Publisko aģentūru likumu” likumu “Par 

pašvaldībām” un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem, Ropažu novada 

pašvaldības lēmumiem, pārvaldes līgumu un  nolikumu. 

Stopiņu ambulances darbības mērķis ir sniegt publiskos pakalpojumus 

likumā noteiktajos kompetences ietvaros: 

 aprūpēt Stopiņu pagastā pie ģimenes ārstiem reģistrētos pacientus, lai 

nodrošinātu veselības aprūpes nepārtrauktību, ārstu un citu medicīnas 

darbinieku un pacientu sadarbību veselības profilaksē, atjaunošanā un 

uzlabošanā, slimību novērošanā un savlaicīgā diagnostikā un 

ārstēšanā; 

 sniegt neatliekamo palīdzību jebkuram, kurš griežas pēc palīdzības 

medicīnas iestādē; 

 sniegt ārstniecisko palīdzību, ievērojot LR normatīvos aktus, LR 

Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta rīkojumus un 

norādījumus. 

mailto:stopinu.ambulance@apollo.lv


Ropažu novada pašvaldības aģentūrai “Stopiņu ambulance” ir šādas 

funkcijas: 

 apzināt sabiedrības veselības problēmas, izstrādāt un īstenot 

pasākumu plānus problēmu risināšanai; 

 veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības infekcijas slimību 

epidemioloģiskās drošības  jomā un citu veselības problēmu 

risināšanā; 

 normatīvajos aktos noteiktā kārtībā koordinēt un veikt valsts 

imunizācijas un profilakses programmas īstenošanu pašvaldības 

teritorijā, sadarbojoties ģimenes ārstiem ar izglītības un pirmskolas  

iestāžu ārstniecības personām un citām iestādēm, kuras piedalās 

vakcinācijas procesā; 

 sniegt maksas publiskos pakalpojumus fiziskām personām par 

izcenojumiem, kas izstrādāti saskaņā ar Ārstniecības likumu, 

Ministru kabineta 28.08.2018.noteikumiem Nr.555 “Veselības 

aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”, Veselības 

inspekcijas norādījumiem un apstiprināti Ropažu novada pašvaldībā; 

 normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā piedalīties 

ārkārtas situācijas likvidēšanā; 

 sadarboties ar policiju un citām tiesībsargājošām iestādēm, kā arī ar 

pašvaldības iestādēm – skolām, bērnudārziem, novada sociālo 

dienestu, bāriņtiesu u.c. un nodrošināt normatīvajos aktos pieļaujamās 

aģentūras rīcībā esošās informācijas nodošanu minēto iestāžu 

kompetencē esošo jautājumu risināšanai; 

 sadarboties ar citām ārstniecības iestādēm, ārstu praksēm, kā arī 

nodrošināt savstarpēju pieļaujamās informācijas apmaiņu aģentūras 

darbības jomā. 

 

Kopš 2002.gada Stopiņu ambulance ir sertificēta Veselības statistikas un 

medicīnas tehnoloģiju aģentūrā. 

 

3. Padotībā esošās iestādes. 



Stopiņu ambulancei ir viena struktūrvienība – Upesleju doktorāts, kas 

reģistrēts nodokļu maksātāju reģistrā 2008.gada 25.aprīlī. 

4. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti, nākamā gada plānotie 

pasākumi. 

Galvenais Stopiņu ambulances finansēšanas avots ir valsts budžeta līdzekļi – 

Nacionālā veselības dienesta samaksa par primārās veselības aprūpes darbu, 

pašvaldības budžeta līdzekļi, ieņēmumi no pacientiem, apdrošināšanas kompānijām. 

Faktiskos ieņēmumus 2021.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, raksturo 

sekojoša tabula: 

Ieņēmumu veids 2021.g., EUR 2020.g., EUR 2019.g., EUR 

Pacientu iemaksas kasē 5474 6066 7237 

Maksas medicīniskie 

pakalpojumi kasē 

25751 31914 40790 

Apdrošināšanas kompāniju 

apmaksātie medicīnas 

pakalpojumi 

10745 13296 13293 

Pašvaldības apmaksātās 

pacientu iemaksu un mājas 

vizīšu atlaides pensionāriem 

12934 16293 24048 

Ieņēmumi par ārstu rezidentu 

apmācību 

54847 815 12696 

Telpu nomas maksa, 

ieņēmumi par komunālajiem 

pakalpojumiem u.c.ieņēmumi 

7944 6516 6396 

Kopā maksas pakalpojumi 

un citi pašu ieņēmumi 

117695 74900 104460 

Valsts budžeta apmaksātie 

ambulatorie pakalpojumi 

633782 359414 291492 

Bez atlīdzības saņemtie 

individuālās aizsardzības 

līdzekļi 

12657 6289  

Pašvaldības transferti 30000 30000 77000 

Pavisam ieņēmumi 794134 470603 472952 

 

  



Finansējums un tā izlietojums (naudas plūsma): 
(EUR) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

Apstiprināts 

likumā 

Faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

(kopā) 

433665 720294 755451 

1.1. Transferti (valsts) 330008 562694 612013 

1.2. Transferti (pašvaldības) 30000 30000 30000 

1.3. Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 

73657 127600 113438 

1.4. Ārvalstu finanšu 

palīdzība 

   

1.5. Ziedojumi un dāvinājumi    

2. Izdevumi (kopā) 432511 787186 737201 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 

428184 776986 734637 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 428184 776986 734637 

2.1.2. Procentu izdevumi    

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 

   

2.1.4. Kārtējie maksājumi 

Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā 

sadarbība 

   

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu 

transferti 

   

2.2. Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 

4327 10200 2564 

Ziedojumus un dāvinājumus Stopiņu ambulance 2021.gadā nav saņēmusi. 

Pašvaldības transferta izlietojums (naudas plūsma) 

Nr.p.k. Izmaksu postenis 2021.g., EUR 2020.g., EUR 

1. Direktores un grāmatvedes darba 

samaksa un darba devēja sociālā 

apdrošināšana 

20272 20649 

2. Transporta pakalpojumu un automašīnu 

remonta apmaksa 

770 30 

3. Telpu remonta apmaksa 310 69 

4. Sakaru pakalpojumu apmaksa 2664 2442 

5. Auditora pakalpojumu apmaksa 1720 1720 

6. Komunālie maksājumi, telpu noma 

Upesleju doktorātam 

4264 5090 

 Kopā 30000 30000 

 



Valsts budžeta līdzekļu izlietojums (naudas plūsma): 
 

Nr.p.k. Izmaksu postenis 2021.g.,EUR 2020.g.,EUR 

1. Valsts budžeta finansējums 664377 330008 

1.1 Ieņēmumi no Nacionālā veselības 

dienesta 

612013 330008 

1.2 Ieņēmumi par rezidentu apmācību 52364  

2. Izdevumi (kopā) 653872 326262 

2.1. Atalgojumi 486330 221861 

2.2. Valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas un darba devēja 

pabalsti 

125278 63945 

2.3. Pakalpojumu apmaksa 23114 21539 

2.4. Materiāli, energoresursi, ūdens un 
inventārs 

16586 16019 

2.5. Kapitālās izmaksas 2564 2898 

 

2021.gadā gadā faktiskie ieņēmumi bija par EUR 9785 lielāki nekā izdevumi 

(2020.gadā faktisko izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem bija EUR 5690). 

2021.gada finansiālo rezultātu galvenokārt ietekmēja ieņēmumu pieaugums no 

valsts budžeta, jo pacientu līdzmaksājumi un maksas medicīnas pakalpojumu 

ieņēmumi 2021.gadā, tāpat kā iepriekšējā periodā, turpināja samazināties Covid 19 

pandēmijas ierobežojumu dēļ, kā arī samazinoties sniedzamo pakalpojumu klāstam 

sakarā ar telpu rekonstrukciju. 

Pārskata periodā, salīdzinot ar 2020. gadu, pacientu līdzmaksājumu un maksas 

medicīnas pakalpojumu faktisko ieņēmumu apjoms samazinājies par 18,7 % jeb 

12,7 tūkst. EUR, bet par 76,3 % jeb 274,4 tūkst. EUR palielinājušies ieņēmumi no 

valsts budžeta par ambulatoro darbu (t.sk.piemaksas par darbu ārkārtas stāvokļa 

laikā – 164,1 tūkst.EUR). Izdevumi, salīdzinot ar 2020. gadu, palielinājušies par 

64,7%. Izdevumi darbinieku atlīdzībai pieauguši par 78,3 % , galvenokārt uz 

ārkārtas stāvokļa piemaksu rēķina mediķiem. 

 
Pacientu apmeklējumu skaitu un tā dinamiku, salīdzinot ar iepriekšējiem 

gadiem, raksturo sekojoša tabula: 

Apmeklējuma veids 2021.g. 2020.g. 2019.g. 

Ambulatorie apmeklējumi pie 
ārstiem 

42829 42312 47130 

Ārstu mājas vizītes 124 252 448 

Ambulatorie apmeklējumi pie 

vidējā medicīniskā personāla 

7318 8285 7725 

Vidējā medicīniskā personāla 

mājas vizītes 

131 143 183 

Kopā 50402 50992 55486 



 
Apmeklējumu skaits 2020. gadā, salīdzinot ar 2019. gadu, samazinājies par 

1,16%, galvenokārt Covid 19 pandēmijas ierobežojumu dēļ. 

 

Pie ģimenes ārstiem reģistrēto pacientu skaits pieaudzis  par 3,04 %: 
 

Ģimenes ārsts 2021.g.beigās,cilv. 2020.g.beigās,cilv. 2019.g.beigās,cilv.. 

K.Grosvalde 1556 1524 1584 

V.Ikauniece 2075 2119 2151 

R.Ziedonis 1953 1938 1930 

A.Opuļa 580 401  

Kopā 6164 5982 5665 

 

2021.gadā turpinājās ambulatoro pakalpojumu pieejamības nodrošināšana 

nestrādājošiem pensionāriem, piemērojot 50% atlaidi pacienta iemaksai par ģimenes 

ārsta apmeklējumu un ģimenes ārsta mājas vizītes maksai, ko finansē Ropažu novada 

pašvaldība un šādu atlaižu politiku piemēros arī  2022.gadā. 

2021.gadā  Stopiņu ambulances darbībā notikuši sekojoši uzlabojumi un 

izmaiņas: 

 no 2021.gada 1.oktobra Upesleju doktorāts uzsāka darbu jaunās un 

plašās telpās Upeslejās, Skolas ielā 12 , ko Stopiņu ambulances rīcībā 

nodeva Ropažu novada pašvaldība; 

 tika uzsākta Stopiņu ambulances ēkas rekonstrukcija Ulbrokā, ko 

finansē Ropažu novada pašvaldība. Darbi tiks pabeigti 2022.gadā.; 

 no novada pašvaldības tika saņemts medicīniskais aprīkojums, 

datortehnika un mēbeles 11357 EUR vērtībā Eiropas reģionālas 

attīstības fonda projekta “Ģimenes ārstu prakšu uzlabošana Stopiņu 

novadā” ietvaros. 

 Covid 19 infekcijas risku mazināšanai 2021. gadā Stopiņu ambulance  

saņēma bez atlīdzības no Nacionālā veselības dienesta individuālos 

aizsardzības līdzekļus 12657 EUR vērtībā. 

 2021.gadā tika veikta pie ģimenes ārstiem reģistrēto pacientu 

vakcinācija pret Covid 19 infekciju, kas turpinās arī 2022.gadā. 

 



2022. gadā tiek plānota piedāvāto pakalpjumu klāsta paplašināšana 

rekonstruētajās ambulances telpās Ulbrokā – fizioterapija un sāls istaba; kā arī 

Upesleju doktorātā – fizioterapija, stomatologa un podologa pakalpojumi. 

Turpināsies līdzdalība ES struktūrfondu darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 9.3.2 specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības 

riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektā, 

kura ietvaros ambulances vajadzībām tiks iegādātas nepieciešamās medicīniskās 

iekārtas, mēbeles un aprīkojums. 

Plānots iegādāties defibrilatoru neatliekamās medicīniskās palīdzības 

nodrošināšanai nepieciešamības gadījumā un nodrošināt atbilstošu ambulances 

personāla apmācību kursos “Neatliekamā medicīniskā palīdzība un kardiopulmonālā 

reanimācija”. 

2022.gadā turpināsies līdzdalība ESF 9.2.4.2.programmas “Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektā, kura ietvaros 

notiek veselīgas dzīvesveida popularizēšana novada iedzīvotāju vidū. 

2022. gada sākumā līdzekļu uzkrājumi ambulancei ir pietiekami, lai sekmīgi 

turpinātu sniegt ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus. 

5. Personāls. 

Personāla skaitu raksturo sekojoša tabula:  

Darbinieku kategorija Vidējais 

darbinieku 

skaits 

2021.gadā 

Vidējais 

darbinieku 

skaits 

2020.gadā 

Vidējais 

darbinieku 

skaits 

2019.gadā 

Ārsti, funkcionālie speciālisti 7 7 7 

Māsas, ārstu palīgi 6 5 5 

Pacientu reģistratori, sanitāri, 

grāmatvede 

5 3 3 

Kopā 18 15 15 

 

  



 

Stopiņu ambulancē 2021.g.beigās darba attiecībās ir sekojoši sertificēti 

veselības aprūpes speciālisti: 

 

Speciālists Sertifikāts 

V.Ikauniece ģimenes ārsts; fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts 

K.Grosvalde ģimenes ārsts 

R.Ziedonis ģimenes ārsts 

A.Opuļa ģimenes ārsts 

A.Spakovica ginekologs, dzemdību speciālists 

I.Miķelsone radiologs 

J.Pavlova uztura speciālists 

S.Kviese ambulatorā dienesta ārsta palīgs, fizikālās un rehabilitācijas 

medicīnas māsa 

K.Dvinska ambulatorās aprūpes māsa; internās aprūpes māsa; fizikālās terapijas 

metode 

N.Serjaga ambulatorā dienesta ārsta palīgs 

G.Grāvele ambulatorās aprūpes māsa 

J.Gumbina ambulatorā dienesta ārsta palīgs 

A.Petkuna bērnu aprūpes māsa 

I.Kikuča ambulatorā dienesta ārsta palīgs 

 

 

 

Direktore      V.Ikauniece 

 

 

 


