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1.jūlijs pašvaldībās

• Domes priekšsēdētāja un vietnieku ievēlēšana;

• Izpilddirektora iecelšana;

• Jaunais pašvaldības nolikums;

• Pagastu un pilsētu pārvalžu vadītāju iecelšana;

• Komiteju ievēlēšana;
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Šī gada 1.jūlijā jaunās pašvaldības sanāk uz pirmo domes sēdi. 

Domēm jāpieņem svarīgi administratīvie lēmumi par turpmāko 

pašvaldības darbu.



1.jūlijs pašvaldībās

• Iedzīvotāju informēšana par pakalpojumu pieejamību;

• Saistošo noteikumu pārskatīšana jomās, kur pašvaldības tādus 

izdod;

• Pašvaldības attīstības stratēģijas un attīstības programmas 

nodošana publiskai apspriešanai (iedzīvotājiem iespēja izteikties 

par jaunizveidojamā novada turpmākām attīstības prioritātēm).
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IT sistēmu pielāgošana

• Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), VARAM –

plānošanas dokumentu pārnese atbilstoši jaunajam iedalījumam, 

• Uzņēmumu reģistra un Valsts zemes dienesta informācijas sistēmās 

(Tieslietu ministrija), 

• PMLP (Iekšlietu ministrija), 

• Labklājības ministrijas informācijas sistēmās
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Pēc 1. jūlija pašvaldības varēs lietot IT sistēmas bez aizķeršanās. 

Sistēmās tiek veiktas izmaiņas, lai nodrošinātu automātisku

informācijas pārnesi atbilstoši jaunajam pašvaldību iedalījumam un 

atslogotu pašvaldības no manuāla darba, kā arī lai pielāgotu sistēmas, 

kam būtisks teritoriālais iedalījums. 
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Pašvaldības saņem ministrijas 
metodisko atbalstu un tām 
ir pieejamas vairākas 
izstrādās vadlīnijas



VARAM semināri:

VARAM regulāri organizē un piedalās 

citu institūciju rīkotos semināros 

pašvaldībām par ATR ieviešanu. 
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2021.
gadā

18. maijā18. martā11. martā30. martā29. janvārī

par 

deleģēšanas 

līgumiem

par publisko 

apspriešanu 

Covid 

apstākļos

par attīstības 

plānošanas 

jautājumiem

par darbībām 

UR publisko 

personu un 

iestāžu 

sarakstā un VID 

sniedzamajām 

atskaitēm un 

pārskatiem

par pārskatu 

gatavošanu, 

darbībām reģistros, 

dotācijas saņemšanu, 

TAPIS izmaiņām, 

e-adreses izmaiņām, 

darba tiesiskajām 

attiecībām



Vadlīnijas pašvaldībām

1. Reorganizācijas plāna izstrādei;

2. Arhīva dokumentācijas sakārtošanai;

3. IKT sistēmu izvērtēšanai un apvienošanas plāna sagatavošanai;

4. Izmaiņu veikšanai UR Publisko personu un iestāžu sarakstā, VID Nodokļu maksātāju reģistrā;

5. Pārskatu sagatavošanai Valsts kasē un slēguma inventarizācijas veikšanai, t.sk. nodrošinot, 

ka reģistri informāciju pašvaldībām izsniedz centralizēti vai to iespējams iegūt bez maksas;

6. Publisko gada pārskatu par 2020. gadu sagatavošanai;

7. Pašvaldību informatīvo izdevumu izdošanai līdz ATR;

8. Par kārtību, kādā jāiesniedz dažādi pašvaldību pārskati un atskaites VID, CSP, LM, IZM, SM, 

FM, VARAM, KM, Valsts kancelejai;

9. Rīcībai ar pašvaldības kontiem Valsts kasē un komercbankās;

10. Atbalsts Iecavas un Kokneses novada pašvaldībām teritoriālā iedalījuma vienību robežu 

sakārtošanai pilsētas statusa noteikšanai Iecavai un Koknesei;

11. Rasta iespēja pašvaldībām pievienoties vienoto tīmekļvietņu platformas projektam – šobrīd 

dalību projektā uzsākušas 8 pašvaldības 
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gatavojoties 
pašvaldību 
apvienošanai



Vadlīnijas pašvaldībām

1. Domes darba uzsākšanai: vadlīnijas nolikuma izstrādei, lēmumu paraugi domes pirmajām sēdēm 

(piemēram, domes priekšsēdētāja, vietnieka,  ievēlēšanai, izpilddirektora iecelšanai), informācija 

par komiteju veidošanas principiem, administrācijas struktūras veidošanai, saistošo noteikumu 

izstrādei, budžeta apvienošanai, iedzīvotāju līdzdalības nodrošināšanai pašvaldības darbā;

2. Vienoto pašvaldību un valsts klientu apkalpošanas centru tīkla izveidošanai (VPVKAC);

3. Pārvaldes uzdevumu deleģēšanai;

4. Darba tiesisko attiecību organizēšanai, t.sk. atalgojuma izmaksai, atvaļinājumu kompensēšanai;

5. Atskaišu un pārskatu sniegšanu VID;

6. Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei, tai skaitā kopīgu (valstspilsēta + novads) 

dokumentu izstrādei; 

7. Pašvaldības ģerboņa un rekvizītu noteikšanai, pašvaldību iestāžu nosaukumu veidošanai;

8. Nekustamā īpašuma  un kustamās mantas pārreģistrācijai;

9. Grāmatvedības un lietvedības darba organizēšanai, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita 

izveidošanai;

10. Dotācijas saņemšanai par ATR administratīvajiem izdevumiem;

11. Nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanas kārtībai;
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darba 
uzsākšanai 
pēc 1. jūlija



Vadlīnijas pašvaldībām

12.Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas kārtību;

13.Kapitālsabiedrību darbības uzlabošanai;

14.Darbam ar jaunatni;

15.Kultūras un radošo industriju izglītības jomā;

16.Muzeju darba organizēšanai;

17.Dzimtsarakstu nodaļu darba organizēšanai;

18.Sociālo dienestu un bāriņtiesu darba organizēšanai;

19. Iepirkumu organizēšanai un iepirkumu komisiju darbībai;

20.Būvniecības uzraudzības procesa nepārtrauktības nodrošināšanai;

21.Datu aprites nodrošināšanai un pašvaldību līgumu ar datu turētājiem 
noslēgšanai;

22.Oficiālās elektroniskās adreses darbībai;

23.par adresācijas un administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora 
izmaiņām jaunajām teritorijām (t.sk. par piekļuvi  Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra datiem).
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darba 
uzsākšanai 
pēc 1. jūlija



Plānošanas reģionu robežu izmaiņas

Lai jaunie novadi varētu stiprināt sadarbību reģiona 
ietvaros, pašvaldībām būs pieejami MK noteikumi 
par jaunajām plānošanas reģionu robežām. 

Ministrija noteikumu projektu ir sagatavojusi 
atbilstoši pašvaldību priekšlikumiem un jaunajām 
robežām. Tie stāsies spēkā 01.07.2021.
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Citu institūciju atbalsts 
ATR ieviešanai: 

• Pašvaldībām ir pieejami VSIA "Latvijas Vēstnesis" sadarbībā ar 
TM izstrādātais metodiskais materiāls par saistošo noteikumu 
konsolidēšanu. Tiek plānoti semināri pašvaldībām. 

• Valsts Zemes dienests pašvaldībām nodrošinās piekļuvi 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un 
Valsts adrešu reģistra datiem ar tehniskās piekļuves rekvizītiem, 
kas izsniegti esošajiem novadiem, saglabājot datu pieejamību 
atbilstoši administratīvi teritoriālo vienību iedalījumam pirms 
ATR. Līdz jaunu sadarbības līgumu ar Valsts zemes dienestu 
pārslēgšanai, paliek spēkā ar pašvaldībām noslēgtie sadarbības 
līgumi.
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Tieslietu 
ministrija



Citu institūciju atbalsts 
ATR ieviešanai: 

• Pašvaldību vajadzībām tika sagatavotas katastrofu riska novērtēšanas rekomendācijas, 

lai veiktu katastrofu riska novērtējumu un izstrādātu sadarbības teritoriju civilās 

aizsardzības plānus (https://www.vugd.gov.lv/lv/media/340/download); 

• Sagatavotas rekomendācijas pašvaldībām sadarbības teritoriju civilās aizsardzības 

komisiju nolikuma izstrādei, organizējot sadarbības teritoriju civilās aizsardzības 

komisiju darbu (https://www.vugd.gov.lv/lv/media/349/download);

• Pašvaldībām ir pieejamas vadlīnijas rīcībai katastrofu vai to draudu gadījumā, 

organizējot iedzīvotāju evakuācijas pasākumus epidemioloģiskās drošības apstākļos;

• Līdz š.g. 1.jūlijam tiek plānots sagatavot informatīvu materiālu, informējot pašvaldības 

par izmaiņām Valsts policijas iecirkņu apkalpojamajās teritorijās un citiem būtiskiem 

jautājumiem, kas var interesēt reorganizējamās pašvaldībās dzīvojošos iedzīvotājus;

• Pēc 2021.gada 1.jūlija organizēs pirmo attiecīgās sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijas sēdi, lai noteiktu minētās komisijas priekšsēdētāju, tās sastāvu, 

apstiprinātu nolikumu, apziņošanas kārtību/shēmu, un tālāk tiks organizēts darbs, lai 

precizētu vai izstrādātu jaunu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu.
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Iekšlietu
ministrija

https://www.vugd.gov.lv/lv/media/340/download)
https://www.vugd.gov.lv/lv/media/349/download


Citu institūciju atbalsts 
ATR ieviešanai: 

• Pašvaldībām ir pieejami LM sagatavotie ieteikumi 
pašvaldību sociālo dienestu darbības sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības organizēšanai pēc administratīvi 
teritoriālās reformas (iekļauti Metodikā).

• Noris regulāras sanāksmes par aktuālajiem jautājumiem ar 
sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekciju, Latvijas Nacionālo arhīvu un 
Iekšlietu ministriju, Valsts darba inspekciju.
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Labklājības 
ministrija



Citu institūciju atbalsts 
ATR ieviešanai: 

• Pašvaldībām būs pieejami informatīvi materiāli / vadlīnijas par 
izglītības pārvalžu darbību no 2021. gada 1. jūlija. 

• Par aktuālajiem jautājumiem, kas attiecināmi uz pašvaldībām 
vispārējās izglītības jomā, tostarp izmaiņām normatīvajā regulējumā, 
informācija tiek sniegta pašvaldību izglītības pārvalžu un izglītības 
speciālistu semināros, kurus ministrija organizē reizi ceturksnī. 

• Pašvaldības varēs izmantot informāciju informatīvā un jautājumu un 
atbilžu formā  saistībā ar pienākumu lemt (ja nepieciešams) par 
precizējumiem izglītības iestāžu nosaukumos un apstiprināt / grozīt 
izglītības iestādes nolikumus atbilstoši Izglītības un zinātnes 
ministrijas apstiprinātajiem jaunajiem paraugnolikumiem, saistībā ar 
nepieciešamību sakārtot informāciju / ierakstus par izglītības 
iestādēm Valsts izglītības informācijas sistēmā, pārbaudīt to 
precizitāti.
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Izglītības un 
zinātnes ministrija



Citu institūciju atbalsts 
ATR ieviešanai: 

• Tiek plānots īstenot kursus izglītības iestāžu dibinātājiem (jūlijā), 
informējot arī par jautājumiem, kas skar administratīvi teritoriālo 
reformu. 

• Pašvaldībām tiek piedāvāts ar Latvijas Jaunatnes padomi 
izstrādāts informatīvs materiāls par darbu ar jaunatni apvienotās 
pašvaldībās.

• Tiek gatavotas vadlīnijas pieaugušo izglītības koordinatoriem 
“Ceļvedis pašvaldībām pieaugušo izglītības pārvaldībai”.
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Izglītības un 
zinātnes ministrija



Citu institūciju atbalsts 
ATR ieviešanai: 

• Centrālā statistikas pārvalde izstrādājusi jaunu 
Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators 
(ATVK).

• Centrālā statistikas pārvalde uzsākusi sagatavošanos un 
sniedz metodisku atbalstu statistikas iestādēm darbam ar 
datiem pirms/pēc ATR.

• Būvniecības valsts kontroles birojs informējis pašvaldības 
par  darbu ar Būvniecības informācijas sistēmu pēc 2021. 
gada 1. jūlija, rīko regulāras sanāksmes.
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Ekonomikas 
ministrija



Citu institūciju atbalsts 
ATR ieviešanai: 

• Sniegti ieteikumi muzeju darbībai pēc administratīvi 
teritoriālās reformas.

• Latvijas Nacionālais arhīvs sniedzis informāciju darbībai pēc 
administratīvi teritoriālās reformas.

• Latvijas Nacionālais kultūras centrs ar pašvaldībām 
sadarbojas jautājumos par kultūras un radošās industrijas 
izglītību, nemateriālo kultūras mantojumu, dziesmu un 
deju svētku tradīciju (t.sk. svētku sagatavošanu un 
sarīkošanu) un ar to saistītajām tautas mākslas jomām.
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Kultūras 
ministrija



Citu institūciju atbalsts 
ATR ieviešanai: 

• Pašvaldības var izmantot sagatavotos un nosūtītos 
ieteikumus to autonomās funkcijas – veicināt iedzīvotāju 
veselīgu dzīvesveidu un sportu – īstenošanai
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Veselības 
ministrija



Finansiāls atbalsts pašvaldību darbam 
pie kopīgu dokumentu izstrādes

Pašvaldībām izmaksāti 367 000 eiro 

administratīvās struktūras projektu izstrādei (70% 

no kopējās summas) un 525 000 eiro plānošanas 

dokumentu izstrādei (50% no kopējās summas). 
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Apvienoto 
administratīvo 
teritoriju skaits

Kopējais 
dotācijas 
apmērs līdz

2 131 822 euro

3 197 733 euro

4 263 644 euro

6 395 466 euro

7 461 377 euro

8 527 288 euro

2020. gadā

2021. gadā
• Pašvaldībām, ko skar ATR, izmaksāja atlikušās 

dotācijas par administratīvās struktūras 
projektiem 157500 eiro (30%) un 525 000 eiro 
plānošanas dokumentu izstrādei (50% no kopējās 
summas)

• vienreizēja dotācija, lai līdzfinansētu 
administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas 
rezultātā radušos administratīvos izdevumus 
6 920 655 eiro, kas atkarīga no apvienoto 
pašvaldību skaita:



Iesaistītās puses veiksmīgai ATR 
ieviešanai
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Būvniecības valsts 
kontroles birojs

Centrālā 
statistikas 
pārvalde

Ekonomikas 
ministrija

Iekšlietu 
ministrija

Izglītības un zinātnes 
ministrija

Kultūras 
ministrija

Labklājības 
ministrija

Latvijas 
Nacionālais 

arhīvs

Latvijas Pašvaldību 
savienība

Tieslietu 
ministrija

Valsts bērnu 
tiesību 

aizsardzības 
inspekcija

Valsts darba 
inspekcija

Valsts kase Valsts kontrole
Valsts zemes 

dienests
Veselības 
ministrija



pasts@varam.gov.lv

Tālrunis: 66016740

Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija 
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