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LĒMUMS 
Smiltenē 

 

2022. gada 30.martā                                               Nr. 131 

     (protokols Nr. 8, 20. §) 

 

Par pieteikuma iesniegšanu valsts budžeta dotācijai vietējās nozīmes valsts un pašvaldību 

vienoto klientu apkalpošanas centru izveidošanai Smiltenes novada pašvaldībā 

 

Dome izskata Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas (turpmāk – VARAM) 2022. gada 

7.februāra vēstuli Nr. 1-132/946 “Par pieteikumu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas 

centra izveidei”, kurā VARAM norāda uz jaunu valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas 

centru (turpmāk – VPVKAC) izveides nosacījumiem – novada nozīmes vai vietējas nozīmes 

VPVKAC izveidošana 2022. gadā un piešķiramo valsts budžeta dotācijas apjomiem.  

Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 401 “Noteikumi par valsts pārvaldes 

vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas 

kārtību”, kas grozīti ar Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta noteikumiem Nr. 596, 3.1. punkts 

precizē VPVKAC izveides vietu, iekļaujot iespēju izveidot VPVKAC jebkurā apdzīvotā vietā 

(piemēram, novada attīstības centros, pagastos vai citās apdzīvotās vietās), attiecīgi VPVKAC 

izvietojot apdzīvotā vietā atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 7. pantam. 

VARAM aicina izskatīt iespēju pašvaldībā izveidot novada nozīmes vai vietējās nozīmes 

VPVKAC kā vienotu pakalpojumu sniegšanas kontaktpunktu, lai sniegtu iedzīvotājiem atbalstu valsts 

pārvaldes pakalpojumu pieteikšanā un izskatīt iespēju VPVKAC veidot katrā pagastā, piemēram, 

bibliotēkā vai pagasta pārvaldē. Aicina VPVKAC izveides pieteikumu ministrijai iesniegt elektroniski 

līdz š. g. 24.martam. 

VPVKAC izveides pamatā ir Koncepcija par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi 

(atbalstīta ar Ministru kabineta 2013. gada 19. februāra rīkojumu Nr. 58, grozīta ar Ministru kabineta 

2015. gada 10. janvāra rīkojumu Nr. 14). Valsts pārvaldes iekārtas likuma 98. pants noteic, ka 

VPVKAC valsts pārvaldes pakalpojumus pēc iespējas sniedz viena klientu apkalpošanas centra 

ietvaros klātienē vai elektroniski arī tad, ja to sniegšanā ir iesaistītas vairākas iestādes vai citi tiesību 

subjekti.  

Jaunizveidojamās Smiltenes novada pašvaldības administratīvās struktūras projekts (apstiprināts 

ar domes 2021. gada 28. jūlija lēmumu Nr. 68 “Par turpmāko rīcību ar “Jaunizveidojamās Smiltenes 

novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu”), turpmāk – Projekts, noteic, ka Smiltenes 

novada pašvaldība savā teritorijā organizē vienotu klientu apkalpošanas procesu, ko nodrošina 

centralizēta struktūrvienība – Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, kas 

nodrošina klientu apkalpošanas plānošanu, izveidi, uzturēšanu, monitoringu un pilnveidi. Projektā 

noteikts, ka katrā novada pagastā ir vismaz viens pakalpojumu kontaktpunkts, nodrošinot 

iedzīvotājiem iespēju pieteikt pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai. Pakalpojumu kontaktpunkts atrodas 

vai nu pagasta pārvaldē vai  pagastu bibliotēkā.  Savukārt, ar domes 2021. gada 2. septembra lēmumu 

Nr. 162 apstiprinātā nolikuma Nr. 33/21 “Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu 

apkalpošanas centra nolikums” 3.punkts noteic, ka par jaunu valsts un pašvaldības pakalpojumu 

sniegšanas vietu izveidošanu novada administratīvajā teritorijā lemj dome.  
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Izvērtējot jaunu valsts un pašvaldības pakalpojumu sniegšanas vietu izveidošanu novada 

administratīvajā teritorijā atbilstoši Projekta 6. pielikumam “Pakalpojumu pieejamība jaunveidojamā 

Smiltenes novada teritoriālajās vienībās”, no lietderības viedokļa, dome secina, ka tie, lai nodrošinātu 

pēc iespējas ātrāku pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu, sākotnēji izveidojami vietās, kurās: 1) ir 

dabiski izveidojusies iedzīvotāju un uzņēmēju plūsma, 2) atrodas tālāk no jau novadā esošiem 

VPVKAC, 3) nav nepieciešami lieli finanšu ieguldījumi un 4) ir atbilstoši sagatavoti vai atbilstoša 

kvalifikācijas pašvaldības darbinieki. 

Ņemot vērā norādīto  un nodrošinātu domes iepriekš pieņemto lēmumu izpildi, racionālu finanšu 

resursu izlietojumu, Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 28. jūlija lēmumu Nr. 68 “Par 

turpmāko rīcību ar “Jaunizveidojamās Smiltenes novada pašvaldības administratīvās struktūras 

projektu”, Domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2022. gada 23. marta atzinumu 

(protokols Nr.5)  un pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 7.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 98. panta 

trešo daļu, Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 401 "Noteikumi par valsts pārvaldes 

vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas 

kārtību" 3.1. apakšpunktu,  atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, 

Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze 

Vergina, Inga Ērgle, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "Pret" – nav, 

"Atturas" – nav, 
Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:  

1. Izveidot vietējas nozīmes VPVKAC vienoto klientu apkalpošanas centru sniegšanas vietas  

Smiltenes novadā: 

1.1. Grundzāles klientu apkalpošanas centra sniegšanas vieta; adrese: Tilta iela 5, 

Grundzāle, Grundzāles pagasts. 

1.2. Palsmanes klientu apkalpošanas centra sniegšanas vieta; adrese: Pagasta nams, 

Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads. 

1.3. Trapenes klientu apkalpošanas centra sniegšanas vieta; adrese: "Pagastnams", Trapene, 

Trapenes pagasts. 
2. Līdz 2022. gada 24.martam VARAM iesniegt pieteikumu (lēmuma pielikumā) valsts budžeta 

dotācijas saņemšanai vietējās nozīmes valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas 

centra punktu izveidošanai lēmuma 1. punktā noteiktajās vietās Smiltenes novadā. 

3. Lēmuma 2. punktā noteiktā pieteikuma atbalstīšanas gadījumā, nodrošināt pašvaldības budžeta 

līdzfinansējumu vietējās nozīmes valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru 

izveidošanai normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. 

4. Par lēmuma izpildi atbild Smiltenes novada VPVKAC vadītāja Jūlija Egle. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt domes izpilddirektoram Andrim Lapiņam. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                            E. Avotiņš 
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