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sēdes protokols Nr.6, 58.p.

LĒMUMS Nr.176
Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centru izveidi Aizkraukles pagastā
Aizkraukles novada pašvaldība 2022.gada 7.februārī ir saņēmusi 2022.gada 7.februāra Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr.1-132/946 ar aicinājumu iesniegt
pieteikumu vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei. Centra mērķis ir nodrošināt valsts un
pašvaldības pakalpojumu pieejamību vienkopus pašvaldības teritorijā (iestāžu tvērums: Lauku
atbalsta dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra, Uzņēmumu reģistrs, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts zemes
dienests, Nacionālā veselības dienesta, Sociālās integrācijas valsts aģentūras), nodrošinot
iedzīvotājiem un uzņēmējiem pieprasītāko valsts pakalpojumu pieejamību pašvaldībās atbilstošu
publisko pakalpojumu klātienes sniegšanas organizēšanai, veicinot optimālu pakalpojumu
pieejamību un praktisku atbalstu iedzīvotājiem elektronisko pakalpojumu lietošanā.
Vietējas nozīmes vienoto klientu apkalpošanas centru plānots izvietot pašvaldības ēkā:
Aizkraukles pagasta pakalpojumu centrs, Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Aizkraukles pagasta pakalpojumu centra ēka atrodas ārpus Aizkraukles pilsētas, un tā vēsturiski ir
izveidojusies kā vieta , kur pagasta iedzīvotāji var saņemt nepieciešamo pašvaldības atbalstu dažādu
jautājumu risināšanā. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk tekstā - PMLP)
informāciju uz 01.01.2022. Aizkraukles pagastā ir 1055 iedzīvotāji, bez tam Aizkraukles pagasta
pakalpojumu centra ēkā atrodas Aizkraukles pagasta bibliotēka. Pamatojoties uz augstākminēto,
Aizkraukles pagasta pakalpojumu centrs ir aktīvi apmeklēts. Iedzīvotāji rosina izveidot Valsts un
pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk – VPVKAC), kur būtu iespēja vienuviet
saņemt vairāku institūciju pakalpojumus.
Vietējas nozīmes VPVKAC izveidei Aizkraukles pagasta pakalpojumu centra ēkā
nepieciešams 8227,32 EUR, no tā 5759,12 EUR ir paredzēts saņemt kā valsts budžeta dotāciju,
pārējie līdzekļi 2468,20 EUR apmērā tiks segti no Aizkraukles novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 14.panta otrās daļas 5.punktu, 21. panta pirmās
daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumiem Nr. 401 ”Noteikumi par valsts
pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un
pakalpojumu sniegšanas kārtību”, atklāti balsojot: ar 14 balsīm “Par” (Jānis Sarmis BAJINSKIS,
Mārtiņš DAĢIS, Uldis DZĒRVE, Guntis LIBEKS, Leons LĪDUMS, Jurijs MAŠKOVS, Aivars
MIEZĪTIS, Anita OSTROVSKA, Arvis UPĪTS, Dainis VINGRIS, Andris ZĀLĪTIS, Einārs
ZĒBERGS, Aigars LUKSS, Evija VECTIRĀNE), “Pret” – nav, “Atturas” – nav, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ:
1.

Iesniegt pieteikumu valsts budžeta dotācijas saņemšanai 2022.gadā vienotā klientu
apkalpošanas centra izveidei un uzturēšanai Aizkraukles pagasta pārvaldē, adresē: Kalna iela
20, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV-5101.

2.

Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas
centru izveidei ne mazāk par 30% no kopējām izmaksām un apmaksāt ne mazāk par 50% no
ikmēneša uzturēšanas izmaksām.

3.

Lēmuma izpildi nodrošināt Aizkraukles novada pašvaldības Aizkraukles pilsētas un pagasta
pārvaldniekam Aigaram ZĪMELIM.

4.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektoram Uldim
RIEKSTIŅAM.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs
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