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1.Pamatinformācija 

 
 Pašvaldības aģentūra “Rucavas novada Dunikas ambulance”  ir Dunikas 

pagasta pašvaldības izveidota pašvaldības iestāde, kurai ar pašvaldības lēmumu 

uzdots veikt Dunikas pagasta iedzīvotāju medicīnisko aprūpi. Uzņēmums izveidots ar 

Dunikas pagasta padomes sēdes Lēmumu Nr. 28. Liepājas rajona Dunikas pagastā 

25.11.2002. Uzņēmuma atrašanās vieta ir “Līvas”, Dunikas pag., Rucavas novads,  

p/n Sikšņi, LV- 3480. Pašvaldības aģentūrai “Dunikas ambulance” ir patstāvīga 

bilance, konti bankās, zīmogs ar pilnu aģentūras nosaukumu valsts valodā. 

Apvienojoties Dunikas pagastam un Rucavas pagastam P/A „Dunikas ambulance” 

nodota Rucavas novada domes padotībā. 

Pašvaldības aģentūras “Dunikas ambulance” manta ir pašvaldības manta, kura 

atrodas pašvaldības aģentūras valdījumā. “Dunikas ambulances” galvenais darbības 

virziens ir Dunikas pagasta iedzīvotāju kvalitatīva medicīniskā aprūpe. “Dunikas 

ambulance” sniedz arī maksas medicīniskos pakalpojumus. Pašvaldības aģentūra veic 

pacientu aprūpi mājās. Uzņēmums ir tiesīgs veikt komerciālu darbību, veidot 

kopuzņēmumus ar citiem Latvijas Republikā un ārvalstīs esošajiem uzņēmumiem. 

Pašvaldības aģentūra “Dunikas ambulance” tiek finansēta no Rucavas novada 

pašvaldības budžeta dotācijas, īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem, kā arī no 

pašu ieņēmumiem, to skaitā ieņēmumiem par pašvaldības aģentūras “Dunikas 

ambulance” sniegtajiem maksas pakalpojumiem. 2009. gadā noslēgts līgums ar 

Nacionālo Veselības dienestu Kurzemes nodaļu par pacientu aprūpi mājās Rucavas 

novada teritorijā. 

Peļņa, kas paliek uzņēmumā pēc nodokļu un citu maksājumu nokārtošanas, 

paliek uzņēmuma rīcībā un tiek izmantota, lai veicinātu medicīniskās apkalpošanas 

materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanu. 

 Izveidojot 2009. gada 1. jūnijā Rucavas novada domi, P/A „Dunikas 

ambulance” reģistrēta Valsts kases norēķinu sistēmā kā patstāvīga iestāde. Dati par 

2015. gada finanšu rādītājiem ietverti gada pārskatā. 

 Ģimenes ārste Vija Stepanova Dunikas ambulances telpās atvērusi prakses 

vietu. Ir noslēgts līgums ar SIA “Retējs” centra aptieku par telpu īri. 2015. gadā 

noslēgts telpu patapinājuma līgums ar sabiedrības veselības un sociālā atbalsta 

biedrību „Absinte”, kura ir sabiedriskā labuma organizācija. Ir noslēgts patapinājuma 

līgums ar biedrību“Latvijas sarkanais krusts”. 

 

 

 

2. Finanšu resursi 

un aģentūras darbības rezultāti 

 
2.1. Aģentūras pārskata gada pamatbudžeta ieņēmumi. 

 
PA “Dunikas ambulances” ieņēmumi veidojas no transfarentiem starp padotības 

iestādēm (Rucavas novada domi), kas taksācijas periodā bija 21932 euro un 

transfarenta no valsts budžeta noteiktam mērķim (nacionālai veselības dienests) 6651 

euro. 
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 . No maksas pakalpojumiem – 13902 euro, tai skaitā ieņēmumi no pacientu 

iemaksām – 2146 euro, ieņēmumiem par nomu un īri 956 euro, par pārējiem 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ģimenes ārsta ieskaitījums ārsta palīga algai – 

10800 euro. 

Ieņēmumi no bezatlīdzības ceļā saņemtajām materiālajām vērtībām 8741 euro ir 

potes, par kurām maksā Veselības norēķinu centrs.  

 

 

 

Nr. 

p.k. 

Posteņa 

nosaukums 

Plāns 

gadam 

Budžeta izpilde Izpilde pēc uzkrāšanas 

principa 

Pārskata 

periodā 

Iepriekšējā 

pārskata 

periodā 

Pārskata 

periodā 

Iepriekšējā 

pārskata 

periodā 

1 Pacientu 

iemaksas 

1862 2145 1657 2146 1657 

2 Ieņēmumi par 

nomu un īri 

780 855 737 956 788 

3 Citi ieņēmumi un 

maksas 

pakalpojumi 

10800 10800 9600 10800 9600 

4 Transfarenti no 

valsts budžeta 

noteiktam 

mērķim 

6114 6776 6355 15392 12897 

5 Transfarenti – 

Rucavas novada 

dome 

21932 21932 12816 21932 12816 

                  KOPĀ 41488 42508 31165 51226 37758 

 

 

 

 
2.2. Aģentūras pārskata gada pamatbudžeta izdevumi. 

 

 

Pārskata perioda izdevumu kopsumma ir 49982 euro.. Visvairāk naudas izlietots 

darbinieku darba algām – 25034 euro. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas veiktas par 5906 euro. Lai aģentūra varētu izpildīt savas funkcijas, 

apmeklētu pacientus mājās, veikt saimniecisko darbību, pārvietoties, tiek patapināta 

vieglā automašīna no privātpersonas. Degviela autotransportam izlietota par 1303 

euro. Degviela tiek norakstīta, pamatojoties uz ceļa zīmēm. Elektroenerģija izlietota 

par 1079 euro. Transporta līdzekļa uzturēšanas un remonta izmaksas sastāda 1205 

euro. Aģentūra strādā ar datorprogrammu “Ārsta prakse”. Programmu apkalpo SIA 

“Meditec”, kuras izmaksas ir 725 euro. Sakaru nodrošināšanai izmanto SIA 

“Lattekom” un SIA “Tele2” pieslēgumus. Šīs izmaksas ir 643 euro. Potes, par kurām 

maksā Veselības norēķinu centrs, izpotētas par 8225 euro, bet potes par kurām maksā 

pacients – 1257 euro. 
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Nr. 

p.k. 

Posteņa 

nosaukums 

Plāns 

gadam 

Budžeta izpilde Izpilde pēc uzkrāšanas 

principa 

Pārskat

a 

periodā 

Iepriekšējā 

pārskata 

periodā 

Pārskata 

periodā 

Iepriekšējā 

pārskata 

periodā 

1 Atalgojums 24257 23918 20553 25034 19750 

2 Darba devēja soc 

apdr. Oblig. Iem. 

5770 5642 4848 5906 4665 

4 Sakaru 

pakalpojumi 

700 643 654 643 654 

5 elektrība 1270 1079 1069 1079 1079 

6 Utilizācijas 

izdevumi 

180 118 118 118 118 

7 Kursu un 

semināru 

izdevumi 

0 0 45 0 20 

8 Normatīvos 

aktos noteiktie 

darba devēja 

veselības 

izdevumi darba 

ņēmējam 

35 10 22 10 7 

9 Bankas komisija 160 140 108 140 108 

10 Izdevumi par 

saņemtajiem 

apmācību 

pakalpojumiem 

110 58 0 0 0 

11 Pārējie iestādes 

darbības 

nodrošināšanas 

izdevumi 

100 2 33 0 57 

12 Telpu remonts 620 620 620 0 1240 

 Aparatūras 

remonts un 

tehniskā 

apkalpošana 

150 121 180 121 180 

13 Transporta 

līdzekļa 

uzturēšana un 

remonts 

600 599 528 1205 536 

14 Informācijas 

sistēmas 

uzturēšana 

860 822 786 725 615 

15 Inventāra noma 320 264 106 361 106 

16 Biroja preces 350 256 331 256 441 
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17 Inventārs 489 475 189 475 189 

18 Degviela 1500 1236 906 1303 845 

19 Pārējie 

enerģētiskie 

materiāli 

50 47 4 0 4 

20 Zāles, potes 1822 1603 1133 9789 9291 

21 Kārtējā remonta 

un iestāžu 

uzturēšanas 

materiāli 

1125 1081 166 605 168 

22 Pamatkapitāla 

veidošana 

1570 1506 0 2247 2316 

                      KOPĀ 42108 40227 32431 49982 42421 

 

 

2.3. Saistības un garantijas 

 
Debitoru parādu atlikums uz 01.01.2017. ir 586 euro. To sastāda Nacionālā Veselības 

dienesta parāds par PVA kvotētiem pakalpojumiem. 

 

2.4. Aģentūras nekustamā īpašuma novērtējums 

 
Ambulances ēkas sākotnējā vērtība gada sākumā bija 38507 euro.. Ēkas amortizācija 

ir 2093 euro, atlikusī vērtība 36414 euro. 

 

2.5. Aģentūras finansiālā stāvokļa novērtējums 
 

Bilance uz 31.12.2015. 

Posteņa nosaukums 2016 2015.g. EUR 2016. 

pret 2015. g. 

AKTĪVS    

Licences, koncesijas un patenti 510 26 +484 

Ēkas 36414 38507 -2093 

Pārējie pamatlīdzekļi 1512 645 +867 

Krājumi 1546 1008 +538 

Debitori 586 611 -25 

Naudas līdzekļi 4153 1872 +2281 

PASĪVS    

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta 

izpildes rezultāts 

38079 42742 -4663 

Pārskata gada budžeta izpildes 

rezultāts 

1244 -4663 +5907 

Īstermiņa saistības pret 

piegādātājiem 

136 708 -572 

Īstermiņa uzkrātās saistības 2793 1849 +944 

Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem 

1480 1234 +246 

Nodokļi un sociālās 989 799 +190 
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apdrošināšanas maksājumi 

BILANCE 44721 42669 +2052 

 

Aktīvā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu ir palielinājums. Ir samazinājusies ēkas 

vērtība, jo amortizācija ir 2093 euro. Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01. 2017. kasē – 

1 euro, bankā – 4152 euro. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts, salīdzinot ar 

iepriekšējo periodu palielinājies par 5907 euro.  

 

3. Personāls 

 
PA „Dunikas ambulance” strādā trīs darbinieki. Nav kadru mainība. Strādā direktore, 

kura ir arī ārsta palīgs. Pacientus apkalpo un procedūras veic medicīnas māsa. Vēl 

strādā grāmatvede.  

Darbinieku izglītība: 

 

Direktore – ārsta palīgs – 2. līmeņa profesionālā augstākā 

Medicīnas māsa – 1.līmeņa profesionālā augstākā 

Grāmatvede- vidējā speciālā. 

    

 

4. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 
 

 

2017. gadā plānots iegādāties bērnu svarus, lai aprīkotu iestādi atbilstoši MK 

noteikumiem.  

Pamatojoties uz Grozījumiem Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos 

Nr. 96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu 

lietošanas kārtība”, nākošajā pārskata periodā paredzēts nopirkt jaunu kases aparātu. 

Plānojam iegādāties ginekoloģisko krēslu, kurš nepieciešams, lai veiktu profilaktiskās 

apskates pacientēm. 

P/A „Rucavas novada Dunikas ambulance” turpinās veikt medicīnisko aprūpi mājās 

Rucavas novadā. 

 

 

Pašvaldības aģentūras “Dunikas ambulance” direktore                         Gundega Zeme 

https://likumi.lv/ta/id/265487-nodoklu-un-citu-maksajumu-registresanas-elektronisko-iericu-un-iekartu-lietosanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/265487-nodoklu-un-citu-maksajumu-registresanas-elektronisko-iericu-un-iekartu-lietosanas-kartiba

