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Ekonomikas ministrijai 

Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu „Grozījumi Ministru 
kabineta 2006. gada 6. novembra 
noteikumos nr. 922 „Valsts 
statistikas pārskatu un anketu 
veidlapu paraugu apstiprināšanas 
noteikumi”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 
kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 
6. novembra noteikumos nr. 922 „Valsts statistikas pārskatu un anketu 
veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi””, jo ir šādi iebildumi: 

 
1)    Ar grozījumiem tiek ieviesta jauna veidlapa “Veidlapa nr. 2-darbs-

pašvaldības “Pārskats par darbu”” (27. pielikums). Līdz šim 
pašvaldības pildīja “Veidlapu nr. 2-darbs “Pārskats par darbu”” 
(30. pielikums spēkā esošajā MK noteikumu redakcijā). No saturiskā 
viedokļa jaunajā veidlapā sniedzamās ziņas ir praktiski tādas pašas kā 
veidlapā nr. 2-darbs, ar jauno veidlapu atsevišķi tiek izdalīta pašvaldību 
grupa. Līdz ar to būtu precizējama norādījumu veidlapa nr. 2-darbs 
„Pārskats par darbu” aizpildīšanai 1. punkts: “Respondents ir 
komercsabiedrība, individuālais komersants, zemnieku vai zvejnieku 
saimniecība, iestāde (izņemot pašvaldību iestādes), organizācija, 
nodibinājums, biedrība vai fonds, kas reģistrēts Valsts ieņēmumu 
dienestā kā nodokļu maksātājs un sagatavo un iesniedz individuālos 
statistikas datus pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 
pieprasījuma.” 

2)    2013. gada 19. februārī Ministru kabinets atbalstīja grozījumus 
Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumos nr. 541 “Noteikumi par 
valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
uzskaites sistēmu” (TA-2597), vienlaikus protokollēmumā paredzot, ka 



 

 

2 
Finanšu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju (Centrālo 
statistikas pārvaldi) un Latvijas Pašvaldību savienību ir jāizvērtē 
iespēja administratīvā sloga mazināšanai pašvaldībām samazināt 
iesniedzamo pārskatu skaitu un finanšu ministram līdz 2013. gada 
1. jūlijam iesniegt attiecīgus priekšlikumus Ministru kabinetā. LPS 
priekšlikums bija atteikties no Ministru kabineta 21.06.2010. 
noteikumos nr. 541 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu” noteiktā 
pārskata “Pārskats par atlīdzību”, ko pašvaldības reizi mēnesī iesniedz 
Finanšu ministrijā, kas būtībā dublē ziņas, kuras pašvaldības sniedz 
CSP pārskatā “2-darbs”. Ņemot vērā, ka protokollēmumā noteiktais 
termiņš atlīdzības pārskatu skaita samazināšanas izvērtēšanai ir pagājis, 
iebilstam pret Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi 
Ministru kabineta 2006. gada 6. novembra noteikumos nr. 922 “Valsts 
statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas 
noteikumi”” tālāku virzību, kamēr nav izskatīts jautājums par 
pašvaldībām nododamo darba samaksas pārskatu optimizēšanu.  
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