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MĀLPILS NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90000048398 
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 

Tālr. 67970888, fakss 67925342, e-pasts: dome@malpils.lv 

 
MĀLPILS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS 

SĒDES P R O T O K O L S Nr.14 
 

Mālpils novada Mālpilī      23.11.2016. 
 

Sēdi atklāj: plkst.17.55 
Sēdi slēdz: plkst.18.00 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
 
1. Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi 
Mālpils novadā. 

 
 
 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – Aleksandrs Lielmežs, Solvita Strausa, Leontina Amerika, Andris 
Apsītis, Agnese Hildebrante, Māra Ārente, Linards Ligeris, Valts Mihelsons 
 
Administrācijas darbinieki –  
 
Kancelejas vadītāja Santa Ozola 
Projektu koordinatore Ieva Pauloviča 
 
 
Nav ieradušies deputāti –  
 
Rolands Jomerts – pamatdarba dēļ 
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14/1. 

Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi 
Mālpils novadā. 

Ziņo: I. Pauloviča  
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 

 
2016. gada 8. novembrī Mālpils novada domē saņemta elektroniska 

vēstule Nr. 19-2e/8259 no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra 
(turpmāk tekstā VPVKAC) izveidi novadu nozīmes attīstības centrā. Ministrija 
informē, ka 2015. un 2016. gadā tika izveidoti 56 VPVKAC novadu nozīmes 
attīstības centros. Tie nodrošina pašvaldības iedzīvotājiem un uzņēmējiem 
iespēju pieteikt noteiktus pakalpojumus un saņemt konsultācijas par deviņu 
valsts iestāžu (Lauku atbalsta dienesta, Lauksaimniecības datu centra, 
Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu 
dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts zemes dienesta) 
pakalpojumiem un e-pakalpojumiem, kā arī saņemt praktisku palīdzību darbā 
ar datoru, internetu un eID viedkaršu lasītāju.  

Turpinot iesākto darbu, ministrija organizē pieteikumu iesniegšanas un 
vērtēšanas procesu, plānojot izveidot papildus 23 novadu nozīmes VPVKAC. 
Centru izveidei pašvaldībai plānots piešķirt vienreizēju valsts budžeta dotāciju 
līdz 10 000 EUR (līdz 70% no kopējiem izdevumiem) un dotāciju 500 EUR 
mēnesī apmērā izveidotā centra uzturēšanai un nodarbināto attīstības 
izdevumiem. 

Pašvaldības tiek aicinātas elektroniski iesniegt pieteikumus šāda 
centra izveidei līdz 2016. gada 28. novembrim, pielikumā pievienojot domes 
lēmumu par VPVKAC izveidi, telpu plānu VPVKAC izveidei, pielāgošanai vai 
projektēšanai, VPVKAC izveides/pielāgošanas un uzturēšanas izmaksu 
aprēķinu un apliecinājumu par pašvaldības līdzfinansējumu (izveidei – vismaz 
30% apmērā, uzturēšanai – vismaz 50% apmērā). 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, 
A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente, L. Ligeris, V. Mihelsons) NOLEMJ: 

 
1. Uzdot izpildinstitūcijai sagatavot un iesniegt pieteikumu Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par Valsts un 
pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru Mālpils novadā 
(Nākotnes ielā 1, Mālpilī). 

2. 2017. gada budžetā paredzēt līdzfinansējumu Valsts un pašvaldības 
vienoto klientu apkalpošanas centra izveidei un uzturēšanai vismaz 5 
000 EUR apmērā. 

 
Sēdes vadītājs: 
Domes priekšsēdētājs      A. Lielmežs  
 
 
Protokoliste:  
kancelejas vadītāja       S. Ozola 
 
 
25.11.2016. 


