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PUBLISKAIS PĀRSKATS
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1. Aģentūras izveidošānas mērķis
Krāslavas novada pašvaldības aģentūra „Krāslavas Slimokase”
(turpmāk – Aģentūra) ir Krāslavas novada domes (turpmāk – Dome)
pakļautībā esoša pašvaldības iestāde, kuras mērķis ir Krāslavas novada
iedzīvotāju valsts veselības pakalpojumu minimuma ietilpstošas
ārstnieciskās palīdzības pacienta iemaksas daļas (pacienta iemaksa)
nodrošināšana un sniegto medicīnisko pakalpojumu apmaksa saskaņā ar
noslēgtajiem līgumiem.
2. Aģentūras funkcijas
Aģentūrai ir šādas funkcijas:
- piedāvāt Krāslavas novada iedzīvotājiem veikt avansa
maksājumus par valsts veselības pakalpojumu
minimumā ietilpstošas
ārstnieciskās
palīdzības
pacienta iemaksas daļu (pacienta iemaksa);
- nodrošināt iedzīvotājiem, kuri veikuši samaksu par
medicīnas pakalpojumiem, bezmaksas medicīnisko
palīdzību šados gadījumos:
- ģimenes ārsta ambulatoro apmeklēšanu un ārstaspeciālista konsultāciju ārstniecības iestādē;
- ģimenes ārsta mājas vizīti pacientiem vecākiem par 80
gadiem;
- diagnostiskos izmeklējumus;
- ārstēšanos stacionārā.
- veikt savlaicīgus norēķinus ar novadu ārstniecības
iestādēm par pacienta izdevumiem pēc noslēgtajiem
līgumiem;
- nodrošināt izdevumu atmaksāšanu pacientiem, kuri
ārstējušies citu teritoriju ārstniecības iestādēs valstī ar
ārstējoša ārsta nosūtījumu;
- nodrošināt
savlaicīgu un precīzu ievākto naudas
līdzekļu uzskaiti, glabāšanu un kontroli par to
izlietošanu;

4
- ik mēnesi veikt piestādītās dokumentācijas pārbaudi
( PVA ārstu un ārstu-speciālistu saraksti, slimnīcu
līgumi un ambulatorie taloni);
- katru dienu veikt ienākošo maksājumu ievādi Aģentūras
datu bazē;
- maksas par pakalpojumiem administrēšana;
- citas funkcijas Nolikumā minēto mērķu sasniegšanai.
3. Aģentūras juridiskais statuss un struktūra
Saskaņā ar Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 10.panta otro
daļu, kas nosaka, ka rajona padome reorganizācijas plānā nosaka, kuras
bijuša rajona teritorijā izveidotās novada pašvaldības dome pēc
2009.gada 1.jūlija koordinēs reorganizācijas plāna izpildi, Krāslavas
rajona pašvaldības reorganizācijas plāna (apstiprināts ar Krāslavas rajona
padomes lēmumu „ Par Krāslavas rajona pašvaldības reorganizācijas
plāna precizēšanu” ( protokols Nr. 2., 4.§)) 1.pielikumu, kurā noteikts, ka
atbilstoši rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 10. panta otrajai daļai
noteiktā vietēja pašvaldība ir Krāslavas novada dome un Krāslavas
rajona pašvaldības reorganizācijas plāna 1.pielikuma 1.punktu, atbilstoši
kuram Krāslavas rajona pašvaldības aģentūra „Krāslavas rajona
slimokase” ( reg.Nr. 90001677648) ar 30.12.2009.tiek nodota Krāslavas
novada pašvaldībai.
Aģentūra ir novada domei pakļauta pašvaldības iestāde. Viņa savā
darbība ievēro ” Publisko aģentūru likumu”, likumu „Par pašvaldībām”,
Ministru kabineta noteikumus, kā arī pašvaldības saistošos noteikumus,
Domes lēmumus un nolikumu.
Aģentūras atrašanās vieta ir Krāslavā, Rīgas ielā - 159, LV 5601.
Aģentūra ir juridiska persona ar pastāvīgu bilanci, kontiem bankās, tai ir
zīmogs un spiedogi ar pilnu nosaukumu . Aģentūra ir pašvaldības
aģentūras “Krāslavas rajona Slimokase” funkciju, saistību, mantas un
finansu līdzekļu pārņēmēja.
4.Aģentūras finansējums un tā izlietojums 2018.gadā.
Aģentūra tai uzdoto funkciju nodrošināšanai plānoja 2018.gadā
savākt 250 000 EUR. 2018.gada ienākumi sastādīja 544 729 EUR.
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Aģentūras izdevumi ir 554 108 EUR. Galvenie izdevumu posteņi ir:
- samaksāts SIA „Krāslavas slimnīca” par
medicīniskajiem pakalpojumiem – 238 697 EUR ;
- samaksāts PI „ Veselības un sociālo pakalpojumu centrs
Dagda” par medicīniskajiem pakalpojumiem –
73 861 EUR;
- samaksāts PVA ārstiem un ārstiem –speciālistiem par
ambulatorajiem pakalpojumiem – 65 442 EUR;
- samaksāts SIA “E.Gulbja laboratorija” - 3 789 EUR;
- samaksāts iedzīvotājiem pēc piestādītiem čekiem –
129 152 EUR;
- administrācijas uzturēšanas izdevumi – 43 167 EUR,
t.sk. atalgojums – 25 828 EUR un darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 6 337
EUR.
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.maija
noteikumiem Nr.413
Budžeta finansējums un tā izlietojums
(euro)

Nr.p.k.
1.

Finansiālie rādītāji
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

Iepriekšējā
2017.gadā
(faktiskā
izpilde)
545 295

Pārskata 2018. gadā
apstiprināts

faktiskā
izpilde

250 000

544 729

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumi un

-

-

-

545 295

250 000

544 729

-

-

-

-

-

-

citi pašu ieņēmumi
1.3.

ārvalstu finanšu
palīdzība

1.4.

ziedojumi un
dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

580 863

578 634

554 108

2.1.

uzturēšanas izdevumi

580 523

577 634

554 108

2.1.1. kārtējie izdevumi

580 523

577 634

554 108

2.1.2. procentu izdevumi

-

-

-

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un

-

-

-

-

-

-

-

-

-

340

1 000

-

(kopā)

sociālie pabalsti
2.1.4. kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas
budžetā un
starptautiskā sadarbība
2.1.5. uzturēšanas izdevumu
transferti
2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

5.Aģentūras politika nākamajā darbības gadā
Aģentūra plāno arī 2019.gadā veikt to pašu politiku - piedāvāt
Kraslavas novada iedzīvotājiem veikt avansa maksājumus par valsts
veselības pakalpojumu minimumā ietilpstošās ārstnieciskās palīdzības
pacienta līdzmaksājuma daļu ( pacienta līdzmaksājums ).
PA „ Krāslavas slimokase” direktore
V.Leikuma

