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1.Pamatinformācija. 

 

Iestādes nosaukums: Stopiņu novada pašvaldības aģentūra “Stopiņu ambulance” 

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

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 90001854064 

Telefons: 67910796, fakss 67910796 

Reģistrācijas datums: 2004.g.24.novembris  

Pārvaldes institūcija: Stopiņu novada dome 

Darbības veids: Cilvēku veselības aizsardzība 

Juridiskā forma: Pašvaldības aģentūra 

Struktūrvienība: “Upesleju doktorāts” 

Struktūrvienības adrese: “Upeslejas 11”, Stopiņu novads 

Struktūrvienības nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 90002592855 

Direktore: Vija Ikauniece 

 
 

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

 
 

Stopiņu ambulance ir Domes izveidota iestāde, kura īsteno Domes funkcijas 

veselības aprūpes organizēšanā Stopiņu novada teritorijā un darbojas saskaņā ar LR 

„Publisko aģentūru likumu”, likumu „Par pašvaldībām” un citiem spēkā esošiem 

normatīviem aktiem, Stopiņu novada Domes lēmumiem, pārvaldes līgumu un 

nolikumu. 

Stopiņu ambulances darbības mērķis ir sniegt publiskos pakalpojumus 

likumā noteiktajos kompetences ietvaros: 

 aprūpēt Stopiņu novadā 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. 



Stopiņu 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 Ministru kabineta, Veselības 

norēķinu centra norādījumiem un apstiprināti Stopiņu novada Domē; 

 normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kartībā piedalīties 

ārkārtas situācijas likvidēšanā; 

 sadarboties ar policiju un citām tiesībsargājošām iestādēm, kā arī ar 

pašvaldības iestādēm – skolām, bērnudārziem, Domes sociālo nodaļu, 

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. 

 
 

5. 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 2015.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, raksturo 

sekojoša tabula: 

Ieņēmumu veids 2015.g.,EUR 2014.g., EUR 2013.g,EUR 

Pacientu iemaksas kasē 8046 6894 8243 

Maksas medicīniskie pakalpojumi 

kasē 

29151 20789 14435 

Apdrošināšanas kompāniju 

apmaksātie medicīnas 

pakalpojumi 

8041 3199 3378 

Pašvaldības apmaksātās pacientu 

iemaksas un mājas vizīšu atlaides 

pensionāriem 

14711 11456 16164 

Uzņēmumu apmaksātie medicīnas 

pakalpojumi 

554   

Telpu nomas maksa 4680 3599 2636 

Procenti par bankas konta 

atlikumu 

  31 

Kopā maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 

65183 45937 44887 

Valsts budžeta apmaksātie 

ambulatorie pakalpojumi 

171013 131895 131143 

Pašvaldības transferti 29800 33738 25996 

Pavisam ieņēmumi 265996 211570 202026 

 

 



Finansējums un tā izlietojums (naudas plūsma): 

(euro) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

Apstiprināts 

likumā 

Faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

(kopā) 

203265 259600 259220 

1.1. Transferti (valsts) 123733 163400 164334 

1.2. Transferti (pašvaldības) 33738 29800 29800 

1.3. Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 

45794 66400 65086 

1.4. Ārvalstu finanšu 

palīdzība 

   

1.5. Ziedojumi un 

dāvinājumi 

   

2. Izdevumi (kopā) 201696 303231 257575 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 

199041 292451 252041 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 199041 292451 252041 

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 

2655 10780 5534 

 

Ziedojumus un dāvinājumus Stopiņu ambulance 2015.gadā nav saņēmusi. 

 

Pašvaldības transferta izlietojums (naudas plūsma):  

Nr.p.k. Izmaksu postenis  2015.g.,EUR 2014.g., EUR 

1. Sanitāru un grāmatvedes darba 

samaksa un darba devēja sociālā 

apdrošināšana 

18220 16180 

2. Transporta pakalpojumu un 

automašīnu remonta apmaksa 

499 892 

3. Telpu remonta apmaksa 1941 2320 

4. Sakaru pakalpojumu apmaksa 2101 1576 

5. Auditora pakalpojumu apmaksa 1080 1280 

6. Komunālie maksājumi, apsardze, 

telpu noma Upesleju doktorātam 

5959 8136 

7. Medicīnisko iekārtu iegāde  1499 

8. Datortehnikas modernizācija  1855 

 Kopā 29800 33738 



Valsts budžeta līdzekļu izlietojums (naudas plūsma):  

 

Nr.p.k. Izmaksu postenis  2015.g.,EUR 2014.g., EUR 

1. Ieņēmumi no Nacionālā veselības 

dienesta  

164334 123733 

2. Izdevumi (kopā) 164976 121809 

2.1. Atalgojumi 109810 77365 

2.2. Valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas un darba devēja 

pabalsti 

29164 24278 

2.3. Pakalpojumu apmaksa 12989 11742 

2.4. Materiāli, energoresursi, ūdens un 

inventārs 

9262 8226 

2.5. Kapitālās izmaksas 3751 198 

 

2015. gadā ieņēmumi bija par EUR 20316 lielāki nekā izdevumi (2014.gadu 

ambulance noslēdza ar zaudējumiem EUR 11254 apjomā, bet 2013.gadā ieņēmumi 

bija par EUR 8358 lielāki nekā izdevumi). 

Pārskata periodā, salīdzinot ar 2014. gadu, ieņēmumi palielinājušies par 25.7 

% jeb 54.4 tūkst. EUR. 

Izmaksas pārskata periodā, salīdzinot ar 2014. gadu, pieaugušas par 10.3 % jeb 

22.9 tūkst. EUR. Izdevumi darba samaksai 2015. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo 

periodu, pieauguši par 17.9%, izdevumi pamatlīdzekļu iegādei pieauguši par 2879 

EUR. 

 

Pacientu apmeklējumu skaitu un tā dinamiku, salīdzinot ar iepriekšējiem 

gadiem, raksturo sekojoša tabula: 

Apmeklējuma veids 2015.g. 2014.g. 2013.g.  

Ambulatorie apmeklējumi pie 

ārstiem 

27712 21006 19005 

Ārstu mājas vizītes 537 795 1496 

Ambulatorie apmeklējumi pie 

vidējā medicīniskā personāla 

7490 4748 10808 

Vidējā medicīniskā personāla 

mājas vizītes 

187 156 535 

Kopā 35926 26705 31844 

 
Apmeklējumu skaits 2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, palielinājies, galvenokārt 

uz ārstu ambulatoro apmeklējumu rēķina ( to ietekmēja arī Upesleju doktorāta pacientu skaita 

pieaugums). 

Pie ģimenes ārstiem reģistrēto pacientu skaita izmaiņas raksturo sekojoša 

tabula:  



 

Ģimenes ārsts 2015.g.beigās,cilv. 2014.g.beigās,cilv. 2013.g.beigās,cilv. 

V.Strautmane 1705 1926 1639 

V.Ikauniece 2170 2187 2158 

D.Ozola - - 950 

R.Ziedonis 859 250  

Kopā 4734 4363 4747 

 

2015.gadā turpinās ambulatoro pakalpojumu pieejamības nodrošināšana 

nestrādājošiem pensionāriem, piemērojot  50% atlaidi pacienta iemaksai par ģimenes ārsta 

apmeklējumu un ģimenes ārsta mājas vizītes maksai, ko finansē Stopiņu novada dome. 

2014.gadā vienam ģimenes ārstam, bet 2015.gadā jau diviem ģimenes ārstiem tika 

piesaistīta otrā medmāsa. Šo medmāsu pienākumos ietilpst profilaktiskais darbs ar pacientiem 

un veselības aprūpes nodrošināšana pensionāriem, politiski represētām personām viņu dzīves 

vietās (asinsspiediena, glikozes un holesterīna līmeņa kontrole, elektrokardiogrammu un urīna 

analīžu veikšana). 

2015.gadā saskaņā ar ambulances darbības stratēģiju 2014.-2020.gadam tika veikts 

telpu remonts Upesleju doktorātā, lai uzlabotu vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionālajiem 

traucējumiem (izlietotie līdzekļi – 1790 EUR). 

No 2015.gada ambulance paplašinājusi pieejamo speciālistu klāstu ar kvalificētu 

fizioterapeitu. Fizikālās terapijas kabineta aprīkošanā ieguldīti 2102 EUR. Kļuvusi pieejama 

arī jauna fizikālās medicīnas procedūra – magnetoterapija ( magnetoterapijas aparāta iegāde 

izmaksāja 3303 EUR). 

2015.gadā tika ieviesta jauna datu apstrādes programma, kas nodrošina apdrošināto 

pacientu apkalpošanu, izmantojot elektronisko tiešsaistes režīmu ar veselības apdrošināšanas 

kompānijām, tā uzlabojot norēķinu ātrumu un precizitāti. Šī programma nodrošina visiem 

pacientiem izsniegtajos kases čekos personas datu un pakalpojumu aprakstu iekļaušanu, lai 

pacienti tos varētu pievienot nodokļu deklarācijām. 

2016. gadā plānots ambulances ieņēmumu pieaugums par 0.1%, salīdzinot ar 

iepriekšējo periodu. Stopiņu novada Domes finansējums veselības aprūpei 2016. gadā 



samazināsies par 0.5 tūkst. EUR (ieskaitot pensionāru medicīniskās aprūpes daļējo 

finansējumu), salīdzinot ar 2015. gadu.  

2016. gada sākumā līdzekļu uzkrājumi ambulancei ir pietiekami, lai sekmīgi 

turpinātu sniegt primārās veselības aprūpes pakalpojumus. 

 

6.Personāls.  

Personāla skaitu raksturo sekojoša tabula: 

 

Darbinieku 

kategorija 

Vidējais 

darbinieku 

skaits 

2015.g. 

Pilna laika 

ekvivalents 

2015.g. 

Vidējais 

darbinieku 

skaits 

2014.g. 

Ārsti, 

fizioterapeti 

4.3 3.6 3.9 

Vidējais 

medicīniskais 

personāls 

4.9 4.9 2.3 

Jaunākais 

medicīniskais 

personāls 

2.1 2.1 2.5 

Pārējie 

(reģistratore, 

grāmatvede) 

1.1 0.6 2.3 

Kopā 12.4 11.2 11 

 

 

Darbinieku vecumu, dzimumu un izglītības līmeni raksturo sekojoša tabula:  

2015.g.beigās (cilv.) 

Darbinieku 

kategorija 

Sadalījums pa vecuma grupām t.sk. ar 

augstāko 

izglītību 

t.sk. 

sievietes 25-34 

gadi 

35-44 

gadi 

45-54 

gadi 

55-64 

gadi 

65 gadi 

un 

vairāk 

Ārsti, 

fizioterapeti 

1  2 1 1 5 4 

Vidējais 

med. 

personāls 

 1 1 2 1 2 5 

Jaunākais 

med. 

personāls 

 1 1    2 

Pārējie    1  1 1 

Kopā 1 2 4 4 2 8 12 

 

  



Stopiņu ambulancē 2015.g. beigās strādā sertificēti speciālisti: 

 

Speciālists Sertifikāts 

V.Strautmane veselības aprūpes vadības ārsts; ģimenes ārsts 

V.Ikauniece ģimenes ārsts; fizikālās terapijas un rehabilitācijas ārsts 

A.Spakovica ginekoloģijas un dzemdību speciālists 

R.Ziedonis ģimenes ārsts 

S.Kviese fizikālās terapijas un rehabilitācijas medicīnas māsa 

K.Dvinska internās aprūpes māsa 

N.Serjaga ambulatorā dienesta ārsta palīgs 

G.Grāvele ambulatorā dienesta ārsta palīgs 

J.Gumbina ambulatorā dienesta ārsta palīgs 

A.Trokša fizioterapeits, masieris 

M.Salna Financial management,International accounting standards 

 

2015.gadā kvalifikācijas paaugstināšanu raksturo sekojoši dati: 

 

Darbinieks Kursu, semināra tēma, kvalifikācija Izmaksas, 

EUR 

Direktore 

V.Ikauniece 

Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības 

vadībā, uzņēmumu un iestāžu vadītāja 

kvalifikācija 

 

Ginekologs 

A.Spakovica 

Aktualitātes dzemdniecībā un ginekoloģijā 70.00 

Ģim.ārste 

V.Strautmane 

Iekaisīgas zarnu slimības 35.00 

Ģim.ārste 

V.Ikauniece 

Biežāk sastopamās bērnu infekcijas slimības 

ģimenes ārsta praksē 

35.00 

Ģim.ārste 

V.Ikauniece 

Darba likumdošanas jautājumi 69.00 

Ginekologs 

A.Spakovica 

Neatliekamā dzīvības glābšana 39.00 

Ģim.ārste 

V.Strautmane 

Seminārs Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijā 20.00 

Māsa S.Kviese Vakcinācija un imunizācija bērniem, 

pieaugušajiem un visu vecumu riska grupu 

pacientiem 

75.00 

Ārsta palīgs 

N.Serjaga 

Tālākizglītības kursi ārstu palīgiem 

gastroenteroloģijā 

45.00 

Grāmatvede 

M.Salna 

Stresa pārvarēšana un stresa noturības attīstīšana 75.00 

Kopā izmaksas kvalifikācijas paaugstināšanai 463.00 

 

2016.gadā kvalifikāciju paaugstinās ģimenes ārsti V.Ikauniece, 

V.Strautmane, ārsta palīgi un medmāsas N.Serjaga, K.Dvinska, S.Kviese, kā arī citi 

darbinieki. 



2015.gadā tika apdrošināta visu ārstu profesionālā atbildība, kā arī 

ambulances darbinieku veselība. 

 

Direktore      Vija Ikauniece 


