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Par feldšerpunktos sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

 

Smiltenes novada pašvaldības dome izskata Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora 

vietnieces teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos Evijas Zurģes sagatavoto šobrīd spēkā 

esošo maksas pakalpojumu klāsta un izcenojumu apkopojumu novada feldšerpunktos un jaunu 

vienotu maksas pakalpojumu izcenojumu piedāvājumu. 

Pakalpojums iedzīvotājiem joprojām ir nepieciešams, turklāt tas izriet no likumā “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. punktā noteiktās pašvaldības autonomajās funkcijas - 

nodrošināt veselības aprūpes pieejamību.  

Jāņem vērā, ka pašlaik un tuvākajos gados vērā ņemamu ietekmi  uz iedzīvotāju maksātspēju 

atstās Covid-19 izplatības radītās sekas ekonomikā, kā arī cenu svārstības enerģētikas tirgū, kas 

savukārt norāda uz to, ka strauja pakalpojuma maksas pacelšana var radīt ierobežotāku pieejamību 

pakalpojumiem cilvēku grupām, kam tie tiešām nepieciešami.  

Saskaņā ar augstāk norādīto, Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 16.02.2022. 

atzinumu (protokols Nr. 4), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 6. pantu, 15. panta pirmās 

daļas 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu,  likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” 2.pantu, atklāti balsojot ar 9 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda 

Harju, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Otārs Putrālis, Toms Markss), "Pret" 

– nav, "Atturas" – nav, Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt sekojošus Smiltenes novada pašvaldības pagastu pārvalžu pakļautībā esošo 

feldšerpunktu maksas pakalpojumu izcenojumus: 

Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma 

nosaukums 

Pakalpojuma cena 

EUR 

Pakalpojuma pieejamība 

1. Ambulatorā pieņemšana 

pieaugušajiem līdz 65. 

gadiem 

2,00 Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja 

apstiprināto feldšeru punktā pieejamo 

pakalpojumu klāstu 

2. Ambulatorā pieņemšana 

pieaugušajiem no 65. 

gadiem 

1,00 Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja 

apstiprināto feldšeru punktā pieejamo 

pakalpojumu klāstu 

3. Mājas vizīte 0,32 EUR/km, 

minimālā  maksa 

3,00 EUR 

Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja 

apstiprināto feldšeru punktā pieejamo 

pakalpojumu klāstu 
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4. Cukura līmeņa noteikšana 1,00 Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja 

apstiprināto feldšeru punktā pieejamo 

pakalpojumu klāstu 

5. Holesterīna līmeņa 

noteikšana 

2,00 Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja 

apstiprināto feldšeru punktā pieejamo 

pakalpojumu klāstu 

6. Triglicirīda līmeņa 

noteikšana 

2,00 Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja 

apstiprināto feldšeru punktā pieejamo 

pakalpojumu klāstu 

7. Intramuskulārā injekcija 1,00 Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja 

apstiprināto feldšeru punktā pieejamo 

pakalpojumu klāstu 

8. Intravenozā injekcija 2,00 Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja 

apstiprināto feldšeru punktā pieejamo 

pakalpojumu klāstu 

9. Intravenozā infūzija 5,00 Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja 

apstiprināto feldšeru punktā pieejamo 

pakalpojumu klāstu 

10.  Asins parauga noņemšana 1,50 Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja 

apstiprināto feldšeru punktā pieejamo 

pakalpojumu klāstu 

14. Pārsiešana bez pacienta 

materiāliem 

2,00 Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja 

apstiprināto feldšeru punktā pieejamo 

pakalpojumu klāstu 

15. EKG 2,00 Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja 

apstiprināto feldšeru punktā pieejamo 

pakalpojumu klāstu 

17. Fizioprocedūras 2,00 Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja 

apstiprināto feldšeru punktā pieejamo 

pakalpojumu klāstu 

18. 1 elkoņu kruķa noma 2,00 EUR mēnesī 

(t.sk. PVN), 

minimālā maksa 

2,00 EUR) 

Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja 

apstiprināto feldšeru punktā pieejamo 

pakalpojumu klāstu 

2. No lēmuma 1. punktā samaksas par pakalpojumiem ir atbrīvotas Veselības aprūpes finansēšanas 

likuma 6. panta otrajā daļā noteiktās personu grupas. 

3. Par lēmuma izpildi atbild attiecīgās pagasta pārvaldes feldšerpunkta ārsta palīgs (feldšeris). 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Smiltenes novada pašvaldības Finanšu nodaļai. 

5. Lēmums stājas spēkā ar 2022. gada 1. martu. 

 

 
Domes priekšsēdētājs                                                                E. Avotiņš 

 

 

 

 


