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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 

Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu “Kārtība, kādā 
pašvaldībām 2015. gadā piešķir 
valsts budžeta dotāciju Valsts un 
pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centru izveidei” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Ministru kabineta 
noteikumu projektu “Kārtība, kādā pašvaldībām 2015. gadā piešķir valsts 
budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru 
izveidei” jo ir šādi iebildumi un priekšlikumi: 

1. Lūdzam virsrakstā un 1.punktā norādīt, ka MK noteikumi attiecas uz 
reģionu un novadu nozīmes attīstības centriem. 

2. Lūdzam plašāk izvērst 2.punktā minēto VKAC vienoto vizuālo 
identitātes nodrošināšanu – kas tiks nodrošināts centralizētā iepirkumā, 
plānotie termiņi, plānotais piegādes mehānisms, pašvaldību līdzdalība. 

3. Uzskatām, ka būtu nepieciešams papildināt noteikumus ar jaunu sadaļu 
vai punktiem, kuros VARAM skaidro sadarbības mehānisma ar 
pašvaldībām būtību un saturu un atbildības sadalījumu. Pašvaldībām 
pirms lēmuma pieņemšanas Domē ir jābūt skaidriem sadarbības 
principiem, pakalpojumu saturam un iesaistītajiem partneriem. 

4. Vēršam Jūsu uzmanību uz 3. punktā paredzēto pieteikuma iesniegšanas 
termiņu,  30 dienas pēc noteikumu stāšanās spēkā, kas ir pārāk īss 
pašvaldībām. Tā sagatavošanai ir nepieciešams Domes lēmums, tas ir 
kvalitatīvi jāsagatavo: jāapkopo nepieciešamā informācija, jāizvērtē 
budžeta iespējas, jāapzina iespējamie celtniecības apjomi, u.t.t., 
jāapspriež lēmums komisijās un Domē. Šāda termiņa noteikšana var 
radīt draudus, ka netiks saņemts vēlamo pieteikumu skaits. 
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5. Neskaidrs ir jautājums par telpu plānu iesniegšanu (4.2. punkts), tikai 
pie darbības modeļa “zem viena jumta” to var “viegli izdarīt”, kā 
rīkoties, ja pašvaldības darbinieki sniegs valsts pakalpojumus, jo to var 
realizēt jau esošajos centros (sniedzot esošo plānu) vai arī to var 
paveikt darba vietās (bez centra izveides). Vai tad centra izveide kļūst 
par obligātu nosacījumu? 

6. Varbūt VKAC uzturēšanas izdevumi būtu jāveido proporcionāli 
iesaistīto sadarbības partneru daudzumam? Piemēram, ja modelī “zem 
viena jumta” ir 9 valsts iestāžu un 1 pašvaldības darbinieks, tad 
noteiktais procentuālais uzturēšanas sadalījums ir ļoti netaisnīgs. 

7. Ierosinām 6.3. punktu izslēgt, jo tas var radīt nevienlīdzīgus 
nosacījumus pašvaldību starpā. Ja vēsturiski (administratīvo reformu 
rezultātā) novada pašvaldības administratīvais centrs atrodas citas 
pašvaldības teritorijā, tad ar šiem noteikumiem centru izvietojumu 
nevarēs izmainīt. Tā kā nav izstrādāts vienots risinājums, kā 
pašvaldības savā starpā varēs piedāvāt iedzīvotājiem citas pašvaldības 
pakalpojumus, tad jautājumu par VKAC centru atrašanos citas 
pašvaldības teritorijā likt kā vienu no dotācijas piešķiršanas 
nosacījumiem ir pārsteidzīgi. 

8. Lūdzam skaidrot, vai 9. punktā minētās summas ir maksimāli 
iespējamās vai tā ir fiksēta atlīdzība? Summas nav atkarīgas no 
iesaistīto darbinieku skaita? 

9. Lūdzam papildināt 10. punktā noteiktās komisijas sastāvu ar Latvijas 
Pašvaldību savienības pārstāvi. 

10.  Lūdzam izteikt 11. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: 
“Komisija 15 darba dienu laikā no pašvaldību pieteikumu saņemšanas 
apkopo un izvērtē pašvaldību iesniegtos pieteikumus un tiem 
pievienotos dokumentus, un iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai:”. 

11.  Lūdzam skaidrot, 15. un 20. pantā minēto sadarbības līgumu slēgšanu - 
ar ko tie tiks slēgti?  

12.  Noteikumos nav aprakstīta kārtība kādā notiks savstarpējie norēķini 
par sniegtajiem pakalpojumiem – ja pašvaldības darbinieki nodrošina 
valsts iestāžu pakalpojumus, tad VKAC pašvaldības darbiniekiem ir 
tiesības saņemt atlīdzību par veikto transakciju apjomu, jo samazinās 
darba apjoms valsts iestādes pusē; 

13.  Būtu nepieciešams punkts, kas vismaz informatīvi apraksta 2016. gada 
un turpmāko gadu attīstības un finansējuma plānus. 
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Priekšsēža p. i. Olga Kokāne  
 
 
30.03.2015. 19:23 
549 
Ivita Peipiņa, Padomniece Reģionālās attīstības jautājumos  
67508563, ivita.peipina@lps.lv 
 
Guntars Krasovskis, Padomnieks informātikas jautājumos  
67508560, 29104238, guntars@lps.lv 
 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


