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Finanšu ministrijai 
 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu 
amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu 
uzskaites sistēmu un citu valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības 
uzskaites sistēmu” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir iepazinusies ar Ministru 
kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu 
amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu un citu 
valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības uzskaites 
sistēmu” (tālāk – MK noteikumu projekts) un to nesaskaņo.  

LPS kategoriski iebilst pret Finanšu ministrijas vēlmi MK noteikumu 
projektā uzlikt pašvaldībām pienākumu ik mēnesi sagatavot papildu 
pārskatu par pašvaldību institūcijās un kapitālsabiedrībās nodarbināto 
personu atlīdzību. Ministru kabineta noteikumu projekta anotācijā norādīts, 
kādiem mērķiem Finanšu ministrijai prasītā informācija ir vajadzīga: 
“noteikumu projekts nosaka arī nosacījumus informācijas apjomam un 
iesniegšanas kārtībai, tādējādi nodrošinot iespēju Finanšu ministrijai veikt tai 
noteiktās funkcijas un uzdevumus – analizēt finansējuma pieprasījumus 
atlīdzībai, plānot un aprēķināt nepieciešamo finansējumu, izstrādājot kārtējā 
gada valsts budžeta likumprojektu un tiesību aktu projektus par atlīdzību, 
apzināt un kontrolēt esošo situāciju attiecībā uz amatu vietām un amatpersonu 
(darbinieku) atlīdzību, kā arī veikt finansējuma atlīdzībai izlietojuma analīzi”. 
Neviens no uzskatītajiem Finanšu ministrijas izvirzītajiem mērķiem nav 
saistīts ar pašvaldību, to institūciju vai kapitālsabiedrību realizēto atlīdzības 
politiku.  
Atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7. pantam pašvaldības savus 
budžetus izstrādā, apstiprina un izpilda patstāvīgi, ievērojot “Likumu par 
budžetu un finanšu vadību” un likumu “Par pašvaldībām”, kā arī citus 
likumus un Ministru kabineta noteikumus, tai skaitā patstāvīgi lemj par 
darbinieku/amatpersonu atlīdzības apmēru atbilstoši konkrētās pašvaldības 
budžeta iespējām. Tāpat valsts pārvaldes institūcijām nav tiesību iejaukties 
pašvaldības personāla politikas veidošanā un īstenošanā. Līdz ar to nav 
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saprotams, kāpēc pašvaldībām būtu jātērē papildu resursi jaunas atskaites 
nodrošināšanai, lai Finanšu ministrijai iesniegtu informāciju, kuru tā pēc 
būtības neizmantos un pēc kuras arī nav vajadzības. 

Līdzšinējā LPS un Finanšu ministrijas vienošanās paredz, ka 
informāciju par pašvaldību izdevumiem atlīdzībai Finanšu ministrija iegūst no 
“Pārskata par darbu”, ko pašvaldības reizi ceturksnī iesniedz Centrālajai 
statistikas pārvaldei (veidlapa nr. 2-darbs-pašvaldības “Pārskats par darbu”), 
bet informāciju par pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagogu atlīdzību 
ministrija iegūst no Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās Valsts 
izglītības informācijas sistēmas. Attiecībā uz pašvaldībām prasām saglabāt 
Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumos nr. 541 noteikto kārtību. 
Uzskatām, ka informācija, ko pašvaldības par atlīdzību sniedz Centrālajai 
statistikas pārvaldei, ir pietiekami plaša, lai Finanšu ministrija varētu novērtēt 
esošo situāciju un attīstības tendences, kā arī vajadzības gadījumā salīdzinātu 
atlīdzības izmaiņas valsts tiešās pārvaldes iestādēs un pašvaldībās.  

Pagājušajā gadā LPS Norvēģijas finanšu instrumenta projektā 
“Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” 
pasūtīja pētījumu “Rezultatīvo rādītāju iegūšanas iespējas, izmantojot 
pašvaldību budžeta informāciju”, ko veica SIA “Publiskās pārvaldes 
konsultācijas”. Viens no pētījuma secinājumiem bija: “Lai gan Latvijā 
pašvaldības sniedz biežas un detalizētas atskaites par budžeta izpildi, budžeta 
datu analīze gan centrālā līmenī, gan uz vietas tiek veikta mazā mērā. 
Pašvaldībās enerģija tiek patērēta detalizētajām atskaitēm, ko pēc tam 
neizmanto, un tām neatliek resursu budžetu analīzei, kas noderētu 
[pašvaldību] vadības lēmumu pieņemšanai”. Pētījuma autori iesaka samazināt 
pašvaldību sniegto budžeta atskaišu (pārskatu) apjomu. Piemēram, mēneša 
pārskatu vietā ieviest ceturkšņa pārskatus, bet ik mēnesi apkopot tikai 
informācija par kopējiem ieņēmumiem, izdevumiem, saistībām; gada pārskatā 
vadības ziņojumā ietvert tikai īsu, apjomā limitētu pamata informāciju u.c.  

Ja Finanšu ministrija izvirzīs prasības par jauniem pārskatiem, bet nevarēs 
pamatot, konkrēti kādiem mērķiem papildu informācija nepieciešama un kāds 
būs katras pašvaldības ieguvums no prasītās informācijas sagatavošanas, kā 
tas ir gadījumā ar konkrēto Ministru kabineta noteikumu projektu, LPS 
kategoriski iebildīs pret šādas informācijas sniegšanu.  
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