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Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
(ATAVL), kas stājās spēkā 2020. gada 23. jūnijā,
nosaka jaunu administratīvi teritoriālo iedalījumu.
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PAŠVALDĪBAS

❖ no 01.07.2021. - 42 pašvaldības:*
• 7 valstspilsētu pašvaldības
• 35 novadu pašvaldības (kuros ir vēl 3 valstspilsētas)
-

-

Administratīvās vienības = pašvaldības
Teritoriālās vienības (TV) = (novadu) pagasti, pilsētas, valstspilsētas
(t.sk. Jēkabpils, Ogre, Valmiera)
Valstspilsētas = 10

- 35 novadu pašvaldības veido pārgrupētas esošās TV, izņemot:
• Kokneses pagasts => Koknese + atlikušais pagasts
• Iecavas novads => Iecava + Iecavas pagasts

❖ ATVK 2021 projekts => csp web
* Gaidam Satversmes tiesas lēmumus
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REĢIONI

❖ Statistiskie reģioni (= NUTS 3)
[28.04.2004. MK rīkojums Nr. 271;
20.10.2005. EPP regula Nr. 1888/2005]
Regulu groza 1x3 gados;
nākamā reize – 2022.g. ar stāšanos spēkā 2024.g.
* No 01.07.2021. Varakļānu novads no Vidzemes tiek pievienots
Latgalei (gaidam Satversmes tiesas lēmumu)

❖ Plānošanas reģioni
•
Līdz 30.06.2021. - 05.05.2009. MK noteikumi Nr. 391
•
No 01.07.2021. – VSS-317
❖ Administratīvie reģioni (ATAVL)
•29.04.2021. nav joprojām definēti
•ATVK pirmās 2 zīmes = nulle
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❖ Esošie statistiskie
(NUTS 3) reģioni

❖ Jaunie plānošanas reģioni
(VARAM priekšlikums (VSS-317)

Rīgas reģionu veido Rīgas tiešas sociālekonomiskās ietekmes teritorijas (Rīga, Ropažu novads,
Ādažu novads, Salaspils novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Jūrmala, Saulkrastu novads,
Olaines novads un Siguldas novads), savukārt, Limbažu novads un Ogres novads tiek pievienoti
Vidzemes reģionam, bet Tukuma novads – Kurzemes reģionam.
? Administratīvie = NUTS 3 = statistiskie = plānošanas
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Ietekme uz datu ražošanu
ATR ietekmēs jebkurus datus, kas ir grupēti pa teritorijām,
tādēļ katram datu turētājam ir jāpadomā par to, kā atbildīgā
iestāde vai datu turētājs nodrošinās salīdzināmus datus pēc
2021. gada 1. jūlija.

• Izmaiņas datu sniedzējiem (pašvaldībām)
• Iesniedzēji tie paši / citi
• Pieslēgšanās e sistēmām
• Lietotāju tiesības
• Iepriekšējo periodu dati
• ….
• Izmaiņas statistikas iestādēm
• Izejas dati – reģistri vai izlases
• Jauno / veco datu apstrāde
• Publicēšana [robežas]
• ….

• Izmaiņas ir gada vidū..
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Informācija
datu lietotājiem
• OSP 2021-2023 plānotais = vai izpildīsim?
• Jāsagatavo info par datu pieejamību un laikrindām
[iespējas + lietotāju vajadzības]:
✓ Statistikas tēma/ produkts [rādītāji-OSP]
✓ Cik ilgi/ par kuriem periodiem publicēs pa vecam
✓ No kura brīža/ par kuriem periodiem publicēs pa
jaunam
✓ Kad būs pieejamas jaunās laikrindas, cik garas

• Informēšanas kampaņa
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Jūsu jautājumi, komentāri, ieteikumi

