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Par Valsts un pašvaldības vienoto klientu
apkalpošanas centru izveidi Valmieras
novadā

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas cita starpā
nosaka, ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, Ministru kabineta
04.07.2017. noteikumu Nr.401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas
centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību” 3.1.punktu,
kas nosaka, ka vienotos klientu apkalpošanas centrus veido apdzīvotās vietās kā novada
nozīmes vai vietējas nozīmes vienotos klientu apkalpošanas centrus, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) 07.02.2022. vēstuli Nr.1-132/946 “Par
pieteikumu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei” (Valmieras
novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemta 07.02.2022. un reģistrēta ar
Nr.4.1.8.3/22/1318), kurā Pašvaldība tiek aicināta izskatīt iespēju izveidot novada nozīmes vai
vietējās nozīmes Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrus (turpmāk –
VPVKAC) kā vienotu pakalpojumu sniegšanas kontaktpunktu, lai sniegtu iedzīvotājiem atbalstu
valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšanā, nodrošinot pakalpojumu pieejamību visām sabiedrības
grupām, īpaši tiem iedzīvotājiem, kuri citādi digitālai videi nevar piekļūt, vai ir nepietiekamas
digitālās prasmes, kā arī iedzīvotājiem, kuriem nepieciešama konsultācija nestandarta situācijā.

Dotācijas apmērs, kas piešķirams vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, sastāv no:
 izveides daļas – fiksētā summa, ko pašvaldībai piešķir par katra vienotā klientu apkalpošanas

centra izveidi savā administratīvajā teritorijā. Tā ir vienreizēja dotācija un nepārsniedz 70 %
no kopējiem VPVKAC izveides izdevumiem, bet ne vairāk kā 7200 euro apmērā;

 darbības nodrošināšanas fiksētās daļas – fiksēta summa, ko ik gadu pašvaldībai piešķir
1200 euro apmērā par katra VPVKAC uzturēšanu savā administratīvajā teritorijā. Tā ir
ikgadēja dotācija, kuras apmērs nepārsniedz 50 % no kopējiem vienotā klientu centra
uzturēšanas izdevumiem. Ja centra darbība uzsākta pēc kārtējā gada 1.janvāra, darbības
nodrošināšanas fiksēto daļu piešķir proporcionāli konkrētā vienotā klientu apkalpošanas
centra nostrādāto mēnešu skaitam.

Ņemot vērā iepriekš minēto un Finanšu komitejas 17.03.2022. atzinumu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (J.Baiks, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere,
T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, J.Jakovins,
V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:

1. atbalstīt novada nozīmes VPVKAC izveidi:
1.1. Bērzaines pagasta bibliotēkā (adresē “Pīlādži”, Bērzaines pag., Valmieras nov., LV-

4208);
1.2. Brenguļu pagastu bibliotēkā (adresē “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov.,

LV-4245);



1.3. Burtnieku pagasta bibliotēkā (adresē Jaunatnes iela 15, Burtnieki, Burtnieku pag.,
Valmieras nov., LV-4206);

1.4. Dikļu pagasta bibliotēkā (adresē “Cielaviņa”, Dikļi, Dikļu pag., Valmieras nov., LV-4223);
1.5. Jeru pagastu bibliotēkā (adresē “Jeru skola”, Endzele, Jeru pag., Valmieras nov., LV-

4234);
1.6. Kauguru pagasta Mūrmuižas bibliotēkā (adresē “Stallis”, Mūrmuiža, Kauguru pag.,

Valmieras nov., LV-4224);
1.7. Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā (adresē “Saieta nams”, Jaunklidzis, Plāņu pag.,

Valmieras nov., LV-4727);
1.8. Rencēnu pagasta 1.bibliotēkā (adresē Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pag.,

Valmieras nov., LV-4232);
1.9. Sedas pilsētas bibliotēkā (adresē Skolas laukums 2, Seda, Valmieras nov., LV-4728);
1.10. Sēļu pagastu bibliotēkā (adresē “Sēļu muiža”, Sēļi, Sēļu pag., Valmieras nov., LV-

4213);
1.11. Vaidavas pagasta bibliotēkā (adresē Skolas iela 1, Vaidava, Vaidavas pag., Valmieras

nov., LV-4228);
1.12. Zilākalna pagasta bibliotēkā (adresē Imanta iela 7, Zilaiskalns, Zilākalna pag.,

Valmieras nov., LV-4222);
2. uzdot Pašvaldības administrācijas struktūrvienībai “Dokumentu pārvaldības un klientu

apkalpošanas centrs” nodrošināt VPVKAC izveides pieteikuma dotācijas
saņemšanai sagatavošanu un iesniegšanu VARAM;

3. pieteikuma dotācijas saņemšanas apstiprināšanas gadījumā, nodrošināt Pašvaldības
līdzfinansējumu 30 % no VPVKAC izveides izdevumiem un 50 % no VPVKAC uzturēšanas
izdevumiem;

4. atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Pašvaldības izpilddirektora vietnieku teritoriālo apvienību
jautājumos, Rūjienas apvienības pārvaldes vadītāju Ivo Virsi.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


