Pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT)
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros
Lielākā daļa pašvaldību IKP tērē
līdz 0,75% no kopējiem izdevumiem

IKT izdevumi pašvaldībās – 16,2 milj. eiro gadā*
no 1 – 1,4 milj. eiro
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no 100 – 199 tūkst. eiro
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no 50 – 99 tūkst. eiro
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no 10 – 49 tūkst. eiro
līdz 10 tūkst. eiro
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0,02% – 0,75% 0,76% – 1,50% 1,51% – 2,30%

*izņemot Rīgas un Jūrmalas pilsētas, kuras netika revīzijā aptaujātas, jo tās reforma neietekmē, kā
arī Vaiņodes un Pāvilostas novadus, kuri aptaujas anketā datus par izdevumiem nenorādīja

1. IKT vide pašvaldībās
Pirms reformas

Pēc reformas

119 pašvaldības, no tām 117 pašvaldībās
(izņemot Rīgu un Jūrmalu):
• 68 448 datori
• 630 serveri
• 164 serveru telpas (pašvaldībā un ārpakalpojumā)
• dažādas IS un programmas
• dažāda pieeja IKT pārvaldībai (no centralizētas līdz decentralizētai)

42 pašvaldības, no tām 40 pašvaldībās
(izņemot Rīgu un Jūrmalu):
• 68 448 datori
• ? optimizēts serveru skaits
• ? optimizēts serveru telpu skaits
• ? pāreja uz vienotu IS un optimizēts programmu skaits
• ? piemērotākais IKT pārvaldības veids

2. Izaicinājumi IKT funkcijas nodrošināšanai pārmaiņu laikā
IKT resursu pārņemšana

IS darbības nodrošināšana

IKT atbalsta nodrošināšana

• aktualizēt izmantotās
programmatūras reģistru

• izvērtēt, kuru IS un programmu
izmantot turpmāk

• izvērtēt, kā turpmāk organizēt IKT
pārvaldību un atbalsta funkciju

• apzināt pārņemamos
IKT resursus un to atrašanās vietu

• identificēt izmaiņas IS, kuras
nepieciešamas ieviest saistībā
ar reformas īstenošanu

• savlaicīgi veikt jaunā novadā
datortīkla, datortehnikas un
lietotājtiesību kontu konfigurāciju

• salāgot sistēmas un organizēt
datu pieejamību

• sagatavot rīcības plānu un aplēst
nepieciešamo finansējumu

• apzināt izveidotās serveru telpas un
noslēgtos ārpakalpojuma līgumus
• nodrošināt IKT resursu pārņemšanu,
t.sk., pārliecināties par attaisnojuma
dokumentiem un licencēm
programmatūras lietošanai

• sagatavot rīcības plānu un aplēst
nepieciešamo finansējumu, papildu
licenču iegādei, darbinieku apmācībai

• izvērtēt iespējas tehnisko resursu
optimizēšanai un izmitināšanai

• pēc vienotas pieejas pārvērtēt IS
noteikto drošības klasi

APZINĀŠANA
īstais brīdis
saprast
situāciju

PLĀNOŠANA
īstais brīdis
optimizēšanai

NODROŠINĀŠANA
īstais brīdis parādīt
labu IKT pārvaldību
jaunajā ietvarā

PĀRSKATĪŠANA
īstais brīdis
pašnovērtējumam

IKT IR TIKAI VIENA NO JOMĀM, KURĀS PAŠVALDĪBĀM JĀVEIC
SAGATAVOŠANĀS DARBI. TĀPĒC JĀPLĀNO UN JĀSTRĀDĀ LAICĪGI!
ATBILDĪBA, ATKLĀTĪBA, ATTĪSTĪBA

