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LĒMUMS
Valmierā

2022.gada 28.jūlijā Nr.488
(protokols Nr.14, 44.§)

Par “Valmieras novada iedzīvotāja karte”
un “Valmieras novada skolēna apliecība”
risinājumu ieviešanu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka  pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas
vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, Atvieglojumu
vienotās informācijas sistēmas likuma pārejas noteikumu 1.punktu, kas nosaka, ka  atvieglojuma
devējam (publiskas personas institūcija, privātpersona, kurai deleģēts valsts pārvaldes
uzdevums, vai komersants, kuram nav deleģēts valsts pārvaldes uzdevums piešķirt vai
administrēt atvieglojumu), kas no valsts vai pašvaldības budžeta piešķir vai administrē
atvieglojumu, kā arī atvieglojuma pakalpojumu sniedzējam atvieglojumu vienotās informācijas
sistēmas lietošana ir obligāta, sākot ar 01.11.2024., Ministru kabineta 21.12.2021. noteikumu
Nr.871 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi” 5., 10. punktu, Fizisko personu
elektroniskās identifikācijas likumu,

lai nodrošinātu Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likumā noteikto prasību izpildi,
atvieglojuma saņēmēja vai atvieglojuma saņēmējam izsniegtā identifikācijas līdzekļa elektronisko
identifikāciju un drošu, ērtu un efektīvu atvieglojuma datu uzskaiti un pārvaldību, kā arī Ministru
kabineta 10.08.2021. noteikumu Nr.528 “Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības
iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves
organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija” 3.8. apakšpunktu,

Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 15 (Jānis Baiks, Ričards Gailums, Jānis
Olmanis, Guntis Gladkins, Jānis Skrastiņš, Guna Ķibere, Toms Upners, Jānis Dainis, Andris
Klepers, Guntars Štrombergs, Reinis Muižnieks, Kaspars Kļaviņš, Edgars Grandāns, Jānis
Grasbergs, Mareks Bērziņš), PRET – 3 (Harijs Rokpelnis, Juris Jakovins, Vugars Ecmanis),
ATTURAS – nav, nolemj:

1. atbalstīt kartes “Valmieras novada iedzīvotāja karte” un kartes “Valmieras novada skolēna
apliecība” un atvieglojumu pārvaldības informācijas sistēmu ieviešanu Valmieras novada
pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība);

2. pilnvarot Pašvaldības izpilddirektoru slēgt trīspusēju sadarbības līgumu ar Jelgavas
valstspilsētas pašvaldību un Ventspils Digitālo centru par Digitālās ekonomikas platformas
informācijas sistēmas (turpmāk - DEPIS) ieviešanu un uzturēšanu;

3. pilnvarot Pašvaldības izpilddirektoru slēgt sadarbības līgumu ar finanšu iestādēm, kuras
saņēmušas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licenci darbībai Latvijā, par Mastercard
CityKey karšu izdošanu un pārvaldību;

4. pašvaldība sedz pirmreizēju kartes “Valmieras novada skolēna apliecība” izsniegšanas maksu
attiecīgās kartes izgatavošanas maksas apmērā, bet ne vairāk kā 2 euro , izglītojamajiem, kuri
apgūst vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu Pašvaldības administratīvajā
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teritorijā esošās izglītības iestādē;
5. pašvaldība sedz pirmreizēju kartes “Valmieras novada iedzīvotāja karte” izsniegšanas maksu

attiecīgās kartes izsniegšanas maksas apmērā, bet ne vairāk kā 7 euro, Pašvaldībā
deklarētajiem izglītojamajiem, kuri vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu
klātienes formā apgūst citas pašvaldības vai valsts dibinātā, vai privātā izglītības iestādē, kā
arī personām no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kuras savu pamata
dzīvesvietu deklarējušas Pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pašvaldība sedz minētās
kartes nosūtīšanas izmaksas atbilstoši VAS “Latvijas Pasts” tarifiem;

6. šā lēmuma 5.punkta izpildi veikt attiecīgajai Pašvaldības iestādei, kura pieņēmusi pieteikumu
par kartes saņemšanu, naudas līdzekļus ieskaitot personas norēķinu kontā, kas atvērts
finanšu iestādē, kura izsniegusi karti;

7. finansējumu līdz 13000 euro apmērā par 4.punktā minētajām aktivitātēm piešķirt, veicot
grozījumus Pašvaldības 2022.gada budžetā;

8. lēmums stājas spēkā 2022.gada 28.jūlijā.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


