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Par Lielvārdes novada pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra
izveidi
Ar 2015. gada 30. jūnija domes lēmumu apstiprinātais „Lielvārdes novada
attīstības programmas 2011.-2017. rīcības plāns 2015.-2017. gadam” nosaka, ka
1.3. mērķis ir „Pašvaldības pakalpojumu kvalitātes un pieejamības
nodrošināšana”.
Ar 2013. gada 19. februāra Ministru kabineta rīkojumu ir apstiprināta
„Koncepcija par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi” (turpmāk –
Koncepcija), kurā iekļautā rīcības plāna 3.2.1. punkts nosaka, ka 89 novadu
nozīmes pašvaldībās, tai skaitā, Lielvārdes novadā, laikā no 2014.-2016.gadam
tiek veikti visi priekšdarbi valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas
centru (turpmāk – VPVKAC) tīkla izveidei un 2015.gadā uzsākta VPVKAC
tīkla darbība. Koncepcija paredz, ka katram VPVKAC ir jānodrošina minimālais
pakalpojumu grozs, kas ietver attiecīgās pašvaldības pakalpojumu, tai skaitā,
konsultāciju sniegšanu, par Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts
aģentūras, Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes, Uzņēmumu reģistra un Valsts
zemes dienesta pakalpojumiem, kā arī konsultāciju sniegšanu un iesniegumu
pieņemšanu par Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras pakalpojumiem.
2015. gada 26. maija Ministru kabineta noteikumi Nr.260 „Kārtība, kādā
pašvaldībām 2015. gadā piešķir valsts budžeta dotāciju VPVKAC tīkla izveidei
reģionu un novadu nozīmes attīstības centros” (turpmāk – MK noteikumi)
nosaka kārtību, kādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
budžeta programmas 30.00.00 „Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta
instrumenti” ietvaros paredzētās apropriācijas apmērā piešķir pašvaldībām valsts
budžeta dotāciju VPVKAC tīkla izveidei reģionu un novadu attīstības centros
2015. gadā.
Saskaņā ar MK noteikumu 6.,7.un 8.punktu Lielvārdes novada
pašvaldībai pieejamais 2015.gada finansējums vienreizējai valsts budžeta
dotācijai ir EUR 10 000 (jeb 70% no kopējām VPVKAC izveidošanas
izmaksām); līdz EUR 300 mēnesī pieejami izveidotā VPVKAC uzturēšanai,
savukārt EUR 700 mēnesī ir pieejami VPVKAC nodarbināto atlīdzības fonda
nodrošināšanai.

Vienoto klientu apkalpošanas centru plānots izvietot Lielvārdes novada
pašvaldības ēkas pirmajā stāvā Raiņa ielā 11A, attiecīgi pielāgojot un
pārveidojot esošās telpas un ieejas mezglu. Vienotā klientu apkalpošanas centra
izveidošana uzlabos pašvaldības un valsts pakalpojumu pieejamību Lielvārdes
novada un apkārtējo novadu pakalpojumu saņēmējiem, gan atvieglojot vides
pieejamību, gan sniedzot iespēju daļu pieprasītāko valsts iestāžu pakalpojumu
saņemt lokāli uz vietas Lielvārdē.
Lielvārdes novada pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra
izveidei (projektēšanai, telpu pielāgošanai, būvdarbu veikšanai un darbavietu
aprīkošanai, mēbeļu iegādei) kopā nepieciešami EUR 55’842,00 (piecdesmit
pieci tūkstoši astoņi simti četrdesmit divi eiro, 00 centi), no kuriem EUR 10’000
(desmit tūkstoši eiro) ir paredzēts saņemt kā valsts budžeta dotāciju, pārējos
līdzekļus EUR 45’842,00 apmērā Lielvārdes novada pašvaldība sedz no saviem
budžeta līdzekļiem finanšu vai kapitālieguldījumu veidā. Plānojot vienotā
klientu apkalpošanas centra izveidi ir konstatēts, ka nepieciešams piesaistīt
papildus nodarbināto vienas slodzes apmērā, ko paredzēts apmaksāt no valsts
budžeta dotācijas nodarbināto atlīdzības fonda nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu un 42.pantu un 2015. gada 26. maija Ministru
kabineta noteikumiem Nr.260, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis,
R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, A.Pētersons,
L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav;
atturas – 1 deputāts (M.Mālmeisters), Lielvārdes novada dome nolemj:
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2.
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Iesniegt Lielvārdes novada pašvaldības pieteikumu un nepieciešamos
pavaddokumentus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
(VARAM) līdz 2015. gada 21. jūlijam valsts budžeta dotācijas saņemšanai
2015. gadā vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un uzturēšanai
(atbildīgā persona: attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas
vadītāja A.Brenča).
Izveidot vienoto klientu apkalpošanas centru Lielvārdes novada
pašvaldības administrācijas ēkas pirmajā stāvā līdz 2015.gada
30.decembrim.
Apliecināt, ka ne mazāk ar 30% no vienotā klientu apkalpošanas centra
izveides izmaksām un ne mazāk par 50% no vienotā klientu apkalpošanas
centra uzturēšanas izmaksām Lielvārdes novada pašvaldība sedz no saviem
budžeta līdzekļiem finanšu vai kapitālieguldījumu veidā.
Izdarīt atbilstošus grozījumus Administrācijas izdevumu tāmēs (atbildīgā
persona: Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja I.Samsone).
Uzdot kontrolēt lēmumu izpildi pašvaldības izpilddirektoram G.Vītoliņam.
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