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Nr. 19-2e/6528

Uz

Nr.

Pēc pievienotā saraksta
Par metodisko norādījumu apstiprināšanu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – Ministrija) atbilstoši
Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumu „Kārtība, kādā pašvaldībām 2016. gadā
piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla
uzturēšanai” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācija) I. sadaļas 2. punktam ar
Ministrijas 2016. gada 6. maija rīkojumu Nr. 120 „Par darba grupas izveidošanu metodisko
norādījumu izstrādei” izveidoja starpinstitūciju darba grupu (turpmāk – darba grupa). Darba
grupas uzdevums bija sagatavot metodiskos norādījumus pašvaldību pārskatu par piešķirtās
valsts budžeta dotācijas izlietojuma pārbaudei un Valsts un pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas centru tīkla uzturēšanas izdevumu aprēķināšanai 2017. gadam un turpmākajiem
gadiem. Latvijas Pašvaldību savienība darba grupā deleģēja Liepājas pilsētas domes, Salaspils
novada domes, Smiltenes novada domes un citus Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus.
Darba grupa izstrādāja un saskaņoja metodiskos norādījumus pašvaldību pārskatu par
piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojuma pārbaudei un Valsts un pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas centru tīkla uzturēšanas izdevumu aprēķināšanai (turpmāk –metodiskie
norādījumi). Metodiskie norādījumi attiecas uz ministriju un Valsts un pašvaldību vienoto
klientu apkalpošanas centru darbībā iesaistītajām pašvaldībām.
Aicinām metodiskos norādījumus pieņemt zināšanai, organizējot Valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas centra darbu.
Pielikumā: Metodiskie norādījumi, pavisam uz 11 lp.
Cerot uz sekmīgu sadarbību arī turpmāk,
Ar cieņu,
valsts sekretāra vietnieks informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju jautājumos

Edmunds Beļskis

M.Anspoka, 67026938
maija.anspoka@varam.gov.lv
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU
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Aglonas novads
Aknīstes novads
Alojas novads
Alsungas novads
Amatas novads
Apes novads
Auces novads
Ādažu novads
Baltinavas novads
Balvu novads
Beverīnas novads
Brocēnu novads
Carnikavas novads
Cesvaines novads
Ciblas novads
Dagdas novads
Daugavpils novads
Dundagas novads
Grobiņas novads
Ilūkstes novads
Inčukalna novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpils novads
Jelgavas novads
Kandavas novads
Kocēnu novads
Ķekavas novads
Lielvārdes novads
Lubānas novads
Naukšēnu novads
Neretas novads
Nīcas novads
Ozolnieku novads
Pārgaujas novads
Pāvilostas novads
Pļaviņu novads
Raunas novads
Riebiņu novads
Rojas novads
Rucavas novads
Rugāju novads
Rundāles novads
Rūjienas novads
Salacgrīvas novads
Salas novads

padome@aglona.lv
akniste@akniste.lv
dome@aloja.lv
dome@alsunga.lv
amatasdome@and.lv
dome@ape.lv
dome@dome.auce.lv
dome@adazi.lv
dome@baltinava.lv
dome@balvi.lv
pasvaldiba@beverina.lv
dome@broceni.lv
dome@carnikava.lv
dome@cesvaine.lv
ciblasnovads@ciblasnovads.lv
info@dagda.lv
dome@dnd.lv
dome@dundaga.lv
dome@grobinasnovads.lv
dome@ilukste.lv
dome@incukalns.lv
dome@jaunpiebalga.lv
pasvaldiba@jaunpils.lv
dome@jelgavasnovads.lv
dome@kandava.lv
info@kocenunovads.lv
novads@kekava.lv
dome@lielvarde.lv
pasts@lubana.lv
dome@naukseni.lv
nereta@neretasnovads.lv
dome@nica.lv
ozolnieki@ozolnieki.lv
pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
dome@pavilosta.lv
dome@plavinas.lv
novadadome@rauna.lv
riebini@riebini.lv
roja@roja.lv
dome@rucava.lv
dome@rugaji.lv
dome@rundale.lv
rujiena@rujiena.lv
dome@salacgriva.lv
Salaspag@Salas.lv

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Salaspils novads
Saulkrastu novads
Sējas novads
Skrundas novads
Smiltenes novads
Stopiņu novads
Strenču novads
Tērvetes novads
Tukuma novads
Vaiņodes novads
Varakļānu novads
Viesītes novads
Viļakas novads
Viļānu novads

dome@salaspils.lv
dome@saulkrasti.lv
dome@seja.lv
dome@skrunda.lv
dome@smiltene.lv
novada.dome@stopini.lv
dome@strencunovads.lv
tervetesnd@zemgale.lv
dome@tukums.lv
dome@vainode.lv
varaklani@varaklani.lv
dome@viesite.lv
dome@vilaka.lv
novads@vilani.lv

