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1.PAMATINFORMĀCIJA 

 
 Pašvaldības aģentūra “Dunikas ambulance” ir Dunikas pagasta pašvaldības 

izveidota pašvaldības iestāde, kurai ar pašvaldības lēmumu uzdots veikt Dunikas 

pagasta iedzīvotāju medicīnisko un sociālo 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 maksas medicīniskos pakalpojumus. 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 Veselības norēķinu centra 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 

2014. gada finanšu rādītājiem ietverti gada pārskatā. 

P/a Dunikas ambulance ir Rucavas novada domes struktūrvienība. Gada 

pārskata revīziju  veica SIA “Inspekcija AMJ” ( vienotais  reģ. Nr. 40003373598), 

zvērināta revidenta sertifikāts Nr.148. 

Aģentūras direktore no tās izveides 2002. gada 25. novembra ir Gundega Zeme, 

grāmatvede Elza Linde. 

 

 

2. Finanšu resursi 

un aģentūras darbības rezultāti 

 
2.1. Aģentūras pārskata gada pamatbudžeta ieņēmumi. 

 
PA “Dunikas ambulances” ieņēmumi veidojas no transfertiem starp padotības 

iestādēm (Rucavas novada domi), kas taksācijas periodā bija 15043 euro un transferta 

no valsts budžeta noteiktam mērķim (nacionālai veselības dienests) 12858 euro. 
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No maksas pakalpojumiem – 11262 euro, tai skaitā ieņēmumi no pacientu 

iemaksām – 1008 euro, ieņēmumiem par nomu un īri 654 euro, par pārējiem 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem – 9600 euro. 

Ieņēmumi no bezatlīdzības ceļā saņemtajām materiālajām vērtībām 5961 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 

1125 1008 1155 1008 1155 

2 Ieņēmumi par 

nomu un īri 

756 654 374 654  

3 Citi ieņēmumi un 

maksas 

pakalpojumi 

9600 9600 8707 9600 9115 

4 Transfarenti no 

valsts budžeta 

noteiktam 

mērķim 

7559 7253 3870 12858 7952 

5 Transfarenti – 

Rucavas novada 

dome 

15043 15043 15330 15043 15330 

                  KOPĀ 34083 33558 29436 39163 33553 

 

 

 
2.2. Aģentūras pārskata gada pamatbudžeta izdevumi. 

 

Pārskata perioda izdevumu kopsumma ir 41251 euro.. Visvairāk naudas izlietots 

darbinieku darba algām – 21156 euro. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas veiktas par 4985 euro. Lai aģentūra varētu izpildīt savas funkcijas, 

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

vieglā automašīna no privātpersonas. Degviela autotransportam izlietota par 885 euro. 

Degviela tiek norakstīta, pamatojoties uz ceļa zīmēm. Elektroenerģija izlietota par 967 

euro. Transporta līdzekļa uzturēšanas un remonta izmaksas sastāda 1058 euro. 

Kārtējam remontam un iestādes uzturēšanai izlietoti 1163 euro. Aģentūra strādā ar 

datorprogrammu “Ārsta prakse”. Programmu apkalpo SIA “Meditec”, kuras izmaksas 

ir 563 euro. Sakaru nodrošināšanai izmanto SIA “Lattekom” un SIA “Tele2” 

pieslēgumus. Šīs izmaksas ir 698 euro. Potes, par kurām maksā Veselības norēķinu 

centrs, izpotētas par 5174 euro, bet potes par kurām maksā pacients – 557 euro. 

 

 

Nr. 

p.k. 

Posteņa 

nosaukums 

Plāns 

gadam 

Budžeta izpilde Izpilde pēc uzkrāšanas 

principa 

Pārskat Iepriekšējā Pārskata Iepriekšējā 
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a 

periodā 

pārskata 

periodā 

periodā pārskata 

periodā 

1 Atalgojums 20500 20479 17937 21156 18657 

2 Darba devēja soc 

apdr. Oblig. Iem. 

4840 4840 4321 4985 4486 

3 Dienesta 

braucieni 

10 9 97 239 235 

4 Sakaru 

pakalpojumi 

755 698 746 698 746 

5 elektrība 978 967 919 967 919 

5 Utilizācijas 

izdevumi 

144 127  127  

6 Kursu un 

semināru 

izdevumi 

100 100    

7 Normatīvos 

aktos noteiktie 

darba devēja 

veselības 

izdevumi darba 

ņēmējam 

21 21 10 64 10 

8 Bankas komisija 114 108 102 108 102 

9 Pārējie iestādes 

darbības 

nodrošināšanas 

izdevumi 

320 223 169 25  

10 Aparatūras 

remonts un 

tehniskā 

apkalpošana 

142 141 139   

11 Transporta 

līdzekļa 

uzturēšana un 

remonts 

711 680 710   

12 Informācijas 

sistēmas 

uzturēšana 

498 404 413 563 462 

13 Inventāra noma 112 106 107 106 107 

14 Biroja preces 335 334 406 342 475 

15 Inventārs 498 442 90 473 102 

16 Spectērpi      

17 Kurināmais      

18 degviela 838 801 838 885 756 

19 Pārējie 

enerģētiskie 

materiāli 

43 29 13 29  

20 Zāles, potes 761 760 941 5861 2911 

21 Kārtējā remonta 

un iestāžu 

1580 1512 221 1164 259 
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uzturēšanas 

materiāli 

22 Pamatkapitāla 

veidošana 

783 745  2401 3866 

                      KOPĀ 34083 33526 28190 41251 34823 

 

 

2.3. Saistības un garantijas 

 
Debitoru parādu atlikums uz 01.01.2015. ir Nacionālais Veselības dienests 1266 euro. 

 

2.4. Aģentūras nekustamā īpašuma novērtējums 

 
Ambulances ēkas sākotnējā vērtība gada sākumā bija 42690 euro.. Ēkas amortizācija 

ir 2091 euro, atlikusī vērtība 40599 euro. 

 

2.5. Aģentūras finansiālā stāvokļa novērtējums 
 

Bilance uz 31.12.2014. 

Posteņa nosaukums 2014. g. 2013. g. euro 2014. g. 

pret 

2013. g. 

AKTĪVS    

Licences, koncesijas un patenti 26 26 0 

Ēkas 40599 42690 -2091 

Pārējie pamatlīdzekļi 869 434 435 

Krājumi 1918 1010 908 

Debitori 1266 0 1266 

Avansi par pakalpojumiem  0 1622 -1622 

Naudas līdzekļi 3138 3106 32 

PASĪVS    

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta 

izpildes rezultāts 

44830 46101 -1271 

Pārskata gada budžeta izpildes 

rezultāts 

-2088 -1271 -817 

Īstermiņa saistības pret 

piegādātājiem 

205 11 194 

Īstermiņa uzkrātās saistības 2620 1922 698 

Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem 

1361 1266 95 

Nodokļi un sociālās 

apdrošināšanas maksājumi 

888 858 30 

BILANCE 47816 48888 -1072 

 

Aktīvā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu ir samazinājums. Ir samazinājusies 

pamatlīdzekļu vērtība, jo ir liela ēkas amortizācija. Ir nopirkts viens jauns 

pamatlīdzeklis - datortehnika. Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01. 2015. kasē – 12 

euro, bankā – 3126 euro. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts, salīdzinot ar 
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iepriekšējo periodu samazinājies par 817 euro. Pārskata gada budžeta izpildes 

rezultāts – „-”817 izveidojies amortizējot pamatlīdzekļus – ambulances ēku. 

 

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 augstākā 

Medicīnas māsa – 1.lLīmeņa augstākā 

Grāmatvede - vidējā speciālā. 

    

 

4. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 
Pašvaldības aģentūra „Dunikas ambulance” turpinās sadarbību ar ģimenes ārsti Viju 

Stepanovu, biedrību „Latvijas Sarkanais krusts”, Sikšņu pamatskolu un  sabiedrības 

veselības un sociālā atbalsta biedrību „Absinte”. P/A „Dunikas ambulance” turpinās 

veikt medicīnisko  aprūpi mājās Rucavas novadā. Aģentūra plāno pievienoties e 

medicīnas sistēmai. 

2015. gadā plānots izveidot reģistratūru, veikt kosmētisko remontu uzgaidāmajā telpā 

un iegādāties skapjus arhīvam. 

Sadarbosimies ar slimību profilakses un kontroles centra veselības veicināšanas 

departamentu sabiedrības veselības jautājumos. 

 
 
 

 


