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RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013.GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.24 

„Grozījumi  Rucavas novada pašvaldības 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos 

Nr.11 „Pašvaldības aģentūras „Dunikas  ambulance” pakalpojumu cenrādis”” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

14.panta trešo daļu, 15. panta pirmās daļas 6. punktu,  

21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu,  

Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu un 17. panta ceturto daļu., 

Euro ieviešanas kārtības likuma 6. un 31.pantu  
 

1.Izdarīt Rucavas novada pašvaldības 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.11 

„Pašvaldības aģentūras „Dunikas  ambulance” pakalpojumu cenrādis” šādu grozījumu: 

Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu sekojošā redakcijā: 

 

„Pielikums Nr. 1. 

Rucavas novada Domes  

                                                   2013.gada saistošajiem noteikumiem Nr.11  

 

 

Pašvaldības aģentūras „Dunikas ambulance” pakalpojumu cenrādis 

 
Pieņemšana pie feldšeres(ārpus ģimenes ārsta darba laika)              EUR   1.42 

Pieņemšana pie medmāsas                                                    EUR   0.71 

Mājas vizītes                                                                          EUR   2.85 

Injekcijas vēnā                                                                EUR   0.71 

Injekcijas muskulī                                                                   EUR   0.28 

Injekcijas ar sistēmu                                                               EUR   1.42 

Injekcijas mājās                                                                       EUR 2.85+injekcijas veids 

Glikēmija asinīs                                                                       EUR   0.57 

Holesterīna līmenis asinīs                                                        EUR   1.42 

Urīna analīze ar stripu                                                              EUR   0.57  
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 Elektrokardiogramma                                                             EUR   1.42  

Asins analīze vakuetē                                                               EUR   0.71 

Auss skalošana                                                                         EUR   0.71 

Pārsiešana                                                                               EUR   0.57 

Diegu izņemšana                                                                   EUR   0.71 

Dokumentu kopēšana                                                              EUR   0.07 

 

Piezīmes: 

- Saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 6. panta pirmās daļas 1. punktu 

pievienotās vērtības nodoklis par pakalpojumu nav jāmaksā. 

- No maksas par pakalpojumu atbrīvotas Rucavas  novada trūcīgās ģimenes (personas), 

uzrādot sociālā dienesta izsniegtu izziņu ,bērni līdz 18 gadiem un represētās personas.” 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja                                                                Līga Stendze
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PASKAIDROJUMA RAKSTS RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013.GADA 

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM Nr.24  

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Publisko aģentūru likuma pārejas noteikumu 9.punkts paredz 

pašvaldību domēm nodrošināt pašvaldību aģentūru darbības atbilstību 

šā likuma 2.panta otrās daļas un 17.panta otrās un ceturtās daļas 

nosacījumiem. Likuma 17.panta otrajā daļā noteikts, ka aģentūras 

pašvaldības uzdevumu īstenošanu nodrošina, sniedzot maksas 

pakalpojumus saskaņā ar pašvaldības domes apstiprinātu cenrādi, kurā 

nosaka maksāšanas kārtību, likmes un atvieglojumus. Likuma 17.panta 

ceturtajā daļā noteikts, ka pašvaldības aģentūras sniegtos pakalpojumus 

nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības aģentūras „Dunikas 

ambulance” maksas pakalpojumu maksāšanas kārtību, likmes un 

atvieglojumus. Maksas pakalpojumu cenrādis ir pievienots saistošo 

noteikumu pielikumā. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmē. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi neatstāj ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi Rucavas  

novada pašvaldības teritorijā. 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Šo jomu neskar. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nosakot pašvaldības aģentūru maksas pakalpojumu izcenojumus, 

konsultācijas ar privātpersonām nav nepieciešamas. 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja                                     Līga Stendze 
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