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Prezentācijas nolūks
• 2021. gada 1. jūlijs neizbēgami tuvojas un riski ar katru dienu kļūst aizvien
būtiskāki
• Pēc mums pieejamās informācijas virkne pašvaldību pasīvi strādā pie
lietojumprogrammu jautājumiem
• Lietojumprogrammu pielāgošana, ieviešana ir salīdzināma ar būvniecības
procesu – šiem procesiem ir noteikta darbību secība un nepieciešamais
laiks darbu izpildei

Pašvaldību lēmumi
• Kāda būs pašvaldības administratīvā un juridiskā struktūra?
• Kādas lietojumprogrammas tiks izmantotas?
• Dokumentu vadības sistēma
• Resursu vadības sistēma
• Citas lietojumprogrammas

• Vai iepriekšējās lietojumprogrammas būs nepieciešams uzturēt?
• Resursu vadības sistēmās netiek praktizēta visu datu pārcelšana un vairāku
gadu garumā tiek uzturētas iepriekš izmantotās RVS
• Dokumentu vadības sistēmās var notikt visu datu pārcelšana uz jauno
dokumentu vadības sistēmu

• Kādi būs pašvaldības saistošie noteikumi? Vai tie būs realizējami?
Vai lietojumprogrammas atbalstīs to izpildi?

Pašvaldību darbinieki un
lietojumprogrammas
• Balstoties uz pieejamo informāciju, 2021.gada 1.jūlijā darba attiecības
turpinās visi darbinieki un darbinieku izvērtēšana tiks veikta vēlāk. Visiem
darbiniekiem nepieciešamas zināšanas un prasmes lietojumprogrammu
pielietošanā. Aicinām plānot darbiniekiem nepieciešamās apmācības
darbam ar lietojumprogrammām
• Aicinām izvērtēt arī to darbinieku apmācības, kuri daudzu garu gadu
garumā strādā ar lietojumprogrammām un, iespējams, nepārzina visu
funkcionalitāti
• Aicinām apdomāt vai nav nepieciešams veikt darbinieku sertifikāciju, lai
lietojumprogrammu lietošanas prasmju apliecinājumu varētu izmantot kā
darbinieku izvērtēšanas daļu

Citi darba
kārtības
jautājumi

• Esam uzsākuši saziņu ar Valsts nozīmes
reģistriem un informācijas sistēmām, lai
izvērtētu ATR ietekmi uz datu apmaiņu.
Nepieciešams laicīgi pārliecināties par šo
apmaiņu nepārtrauktu darbību veicot ATR
izmaiņas
• No Bauskas, Cēsu, Dienvidkurzemes,
Dobeles, Krāslavas, Kuldīgas, Ķekavas,
Madonas, Mārupes, Ogres, Preiļu, Ropažu,
Saldus un Talsu novadu pašvaldībām
gaidām kontaktpersonas informāciju
saziņai par ATR izmaiņām
lietojumprogrammās

Sarežģīta datu pārdalīšana
• Preiļu un Krāslavas novada pašvaldības attiecībā uz Grāveru pagastu,
Šķeltovas pagastu un Kastuļinas pagastu
• Limbažu un Saulkrastu novada pašvaldības attiecībā uz Skultes pagastu
• Siguldas un Ropažu novada pašvaldības attiecībā uz Vangažu pilsētu

N.B. Nepieciešamas īpašas konsultācijas šajā jautājumā tieši ar iesaistītajām
pašvaldībām. Obligāti pieaicinot ZZ Dats pārstāvjus, vērtējot pieņemto lēmumu
tehniskās realizācijas iespējas

Laika grafiks no ZZ Dats skatu punkta
• Kopš 2020. gada jūlija darbs pie ATR izmaiņu nodrošināšanas ZZ Dats
lietojumprogrammās
• 2021. gada marts – pašvaldību datu sagatavošana apvienošanai. Būs
īslaicīgi sistēmu traucējumi*
• 2021. gada aprīlis – jūlijs –pašvaldību datu salikšana pa jaunveidotajām
pašvaldībām. Katrai pašvaldībai būs sistēmas darbības pārtraukums vienā
nedēļas nogalē*
• 2021. gada jūlijs – decembris – pašvaldību apvienošanas darbības
atbilstoši katras pašvaldības plānam
* Par lietojumprogrammu darbības pārtraukumiem tiks informēta
pašvaldības nozīmētā kontaktpersona un darbi tiks saskaņoti

2021. gada 1. jūlijs un nepārtraukts
pašvaldību darbs
Pašvaldībām ir īpaši jāplāno darbs sākot ar 2021. gada 1. jūliju
Dokumentu aprite notiek nepārtraukti
Iedzīvotāji deklarē dzīvesvietu, lūdz sociālo palīdzību u.c.
Noslēgtie līgumi tiek turpināti
Pakalpojumi tiek sniegti un maksājumi saņemti, t.sk., visu apvienojamo
pašvaldību kontos
• Rēķini tiek saņemti, t.sk., pa vecajiem kanāliem, tie tiek maksāti
• Darbinieki turpina darbu, dodas atvaļinājumos, slimo, saņem avansu,
atalgojumu
• U.c.
•
•
•
•
•

Aicinām precizēt prasības, lai plānotu
izmaksas lietojumprogrammu
sagatavošanai darbam jaunveidojamās
pašvaldībās

Piemērs* darbiem un izmaksu
pozīcijām
• Piemēram, 6 apvienojamas pašvaldības, 3 dažādas dokumentu vadības
sistēmas. Pašvaldība pāriet uz vienu centralizētu dokumentu vadības sistēmu
• Nepieciešams ar visiem 3 esošo DVS izstrādātājiem vienoties par datu izguvi,
formātiem un laika grafiku **
• Ar izvēlētās DVS izstrādāju nepieciešams vienoties par datu konvertēšanu
• Nepieciešams veikt DVS ieviešanu atbilstoši jaunveidojamās pašvaldības
administratīvai struktūrai un izveidotiem apstrādes nosacījumiem
• Nepieciešams veikt lietotāju apmācības
* Līdzīgs piemērs pielietojams resursu vadības sistēmas un citu
lietojumprogrammu jautājumos
** Tikai divas pašvaldības ir interesējušās par datu izguvi no ZZ Dats sistēmām

Turpmākās darbības izmaksu jautājumā
• ZZ Dats pašvaldības par aptuvenām izmaksām jaunizveidoto pašvaldību centrus
informēja 2020. gada 16. septembrī. Izmaksas ir aptuvenas un balstītas uz
pieņēmumu par dokumentu vadības un resursu vadības sistēmu izmantošanu
pēc reformas
• Tuvākajā laikā tiks nosūtītas vēstules pašvaldībām ar aicinājumu organizēt EIS
iepirkumus ATR sagatavošanas darbiem. Šie būs «būvlaukuma sagatavošanas
darbi». Šie darbi tiks veikti 2021. gada pirmajā pusgadā
• Lai precizētu ATR 2. kārtas darbu darbus, termiņus un izmaksas, tiks plānotas
pašvaldību aptaujas un tikšanās ar pašvaldībām. Šīs izmaksas attieksies uz
2021. gada 2. pusgadā veicamiem darbiem
• Pašvaldībām nepieciešamas konsultācijas arī ar citiem izmantoto
lietojumprogrammu izstrādātājiem, lai aplēstu visas izmaksas
N.B. Darbi ir iepriekš jāplāno, jānoslēdz atbilstoši līgumi ar lietojumprogrammu
izstrādātājiem.

Pašvaldības, kurām ir skaidrība par:
1) lietojumprogrammām pēc ATR;
2) administratīvo un juridisko struktūru;
3) administratīvi teritoriālās reformas
veikšanas laika grafiku pašvaldībā,
aicinām sākt konsultācijas ar ZZ Dats par ZZ
Dats lietojumprogrammās veicamajiem
darbiem. Jo ātrāk iegūsim precīzāku
informāciju par pašvaldību prasībām, jo
labāk varēsim saplānot darbus un ar
mazākiem satricinājumiem «pārdzīvot»
administratīvi teritoriālo reformu

Aicinājums

Ar ieinteresētu skatu «no malas»

Novērojumi, aicinājumi
• Aicinām elektronizējiet pašvaldību procesus, veikt darbinieku apmācības darbam ar
lietojumprogrammām, organizēt elektronisku dokumentu apriti
• Aicinām izmantot lietojumprogrammas pašvaldības procesu atbalstam. Izvērtējiet
lietojumprogrammu sniegtās priekšrocības. Lēmumu par lietojumprogrammu
nelietošanu neatstājiet tikai darbinieka pārziņā. Aicinām plānot pašvaldības IKT
infrastruktūras attīstību
• Lūdzam iesaistīt diskusijās lietojumprogrammu izstrādātājus, lai veidotu labāku
pašvaldības procesu atbalstu ar lietojumprogrammu palīdzību
• Lūdzam kritiski izvērtēt jaunveidojamās pašvaldības saistošos noteikumus. Iespējams
pēc ATR nebūs nepieciešama cīņa par deklarēto iedzīvotāju. Iespējams, SN punkti
jāpārskata izvērtējot to lietderību un administratīvo slogu to izpildei
• Lūdzam lēmumus pieņemšanu neatstāt tikai jaunizveidotās pašvaldības deputātiem.
Ticam, ka apvienojamās pašvaldības jau šodien var pieņemt nepieciešamos lēmumus

ATR ir brīdis, lai apstātos un padomātu
• Administratīvi teritoriālā reforma ir pārmaiņas ne tikai pašvaldību
administrācijā, procesos, darbiniekos, bet arī izmantotajās
lietojumprogrammās
• Šis brīdis dod iespēju izvērtēt esošos procesus. Identificēt nepieciešamās
izmaiņas pašvaldības procesos un lietojumprogrammās. Aicinām
sazināties pašvaldību starpā. Pārmantot citu pašvaldību labo praksi
• Aicinām paturēt prātā, ka šodien pieņemtie lēmumi atstās ietekmi
tuvākajiem 10-20 gadiem. Aicinām domāt par ne tikai par ATR likuma
burtu, bet arī likuma garu

Ja «liela» pašvaldība apvienojas ar
pāris «mazām»*
• «Lielās» pašvaldības reģistrācijas numuru nemainām**
• Ar 2021. gada 1. jūliju «mazās» pašvaldības tiek pievienotas (apvienotas) «lielai»
pašvaldībai
• «Lielai» pašvaldībai nemainām dokumentu uzskaites pamatprincipus un tos
turpinām jaunizveidotajā pašvaldībā. Nodrošinām «mazo» apvienojamo
pašvaldību dokumentu pārnešanu
• «Lielai» pašvaldībai nemainām resursu vadības sistēmas lietošanu. Paplašinām
uzskaiti ar apvienojamo «mazo» pašvaldību iestādēm

* Ja vien neplānojam būtiskas izmaiņas pašvaldības grāmatvedības centralizācijā,
izmantoto lietojumprogrammu jomā
** Būtiski samazinās veicamo darbu apjoms. Grāmatvedība turpina darbu
nepārtraucot, lielākajai daļai darbinieku darba devējs nemainās, nav nepieciešamas
datu migrācijas «lielās» pašvaldības datiem

Ja apvienojas daudzas līdzīga izmēra
pašvaldības
• Nopietna analīze jāvelta administratīvai un juridiskai struktūrai,
izmantotajām lietojumprogrammām un dažādiem uzskaites principiem
lietojumprogrammās
• Iespējams, ar 2021. gada 1. jūliju visas izmaiņas nav iespējams veikt un
tiek nodrošināta tikai vienota dokumentu uzskaite un aprite
• Iespējams, grāmatvedības jomā būtiskās izmaiņas jāveic tikai ar 2022.
gada 1. janvāri. Vienlaicīgi 2021. gada 2. pusgadu veltot sagatavošanās
darbiem

• Centralizēta nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšana
• Centralizēta sociālā palīdzība
• Vienota dokumentu uzskaite un aprite ne
tikai administrācijā, bet pilnīgi visās
pašvaldību iestādēs
• Pilnībā vai pa nozarēm centralizēta
pašvaldības grāmatvedība

Funkciju
centralizācija

Ir lietas, kuras mēs nevaram mainīt.
Piemēram, normatīvo aktu administratīvi
teritoriālās reformas sakarā. Pieņemam šīs
izmaiņas, lai cik tās mūs neapmierinātu
Taču ir lietas, kuras ir tieši mūsu
(pašvaldību) rokās
Lai jums un mums veicas ATR īstenošanā!
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