Projekts
LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2018. gada __. ___
Rīgā

Noteikumi Nr. __
(prot. Nr. __ __. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos
Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu
aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Izdoti saskaņā ar Statistikas
likuma 11. pantu
Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812
“Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas
un iesniegšanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2016, 251. nr; 2017, 255. nr)
šādus grozījumus:
1. Izteikt 2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.8. veidlapa Nr.1-dzelzceļš “Pārskats par dzelzceļa transportu 20__.
gadā”, kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. aprīļa
Regulas (ES) Nr. 2018/643 par dzelzceļa transporta statistiku (turpmāk – Eiropas
Parlamenta un Padomes Regula Nr. 2018/643), prasību piemērošanu (8.
pielikums);”;
2. Izteikt 2.16. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.16. veidlapa Nr. 1-IKT un e-komercija “Pārskats par informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos”, kura nodrošina arī Eiropas
Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 808/2004
attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (turpmāk – Eiropas
Parlamenta un Padomes Regula Nr.808/2004), prasību piemērošanu (16.
pielikums);”;
3. Svītrot 2.19. apakšpunktu;
4. Aizstāt 2.24. apakšpunktā skaitli un vārdus “Nr. 1-puķes/stādi” ar skaitli
un vārdiem “Nr. 1-puķes un stādi”;
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5. Aizstāt 2.43. apakšpunktā vārdus un skaitļus “Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas Nr. 91/2003” ar vārdiem un skaitļiem “Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas Nr. 2018/643”;
6. Aizstāt 2.65. apakšpunktā vārdus “Pārskats par būvatļaujām, uzsāktiem
būvdarbiem un ēku pieņemšanu ekspluatācijā” ar vārdiem “Pārskats par
būvatļaujām un ēku pieņemšanu ekspluatācijā”;
7. Aizstāt 2.66. apakšpunktā vārdus “Pārskats par būvniecību” ar vārdiem
“Pārskats par uzņēmumu saviem spēkiem veikto būvniecību”;
8. Svītrot 2.78. apakšpunktu;
9. Aizstāt 2.90. apakšpunktā skaitli un burtus “Nr. 2-bkj” ar skaitli un
burtiem “Nr. 2-BKJ”;
10. Aizstāt 2.91. apakšpunktā skaitli un burtus “Nr. 5-pkj” ar skaitli un
burtiem “Nr. 5-PKJ”;
11. Aizstāt 2.103. apakšpunktā vārdus un skaitļus “Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas Nr. 91/2003” ar vārdiem un skaitļiem “Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas Nr. 2018/643”;
12. Izteikt 2.116. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.116. veidlapa Nr. IKT-personas “Datoru un interneta lietošanas
apsekojums 2019. gadā”, kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas Nr. 808/2004 prasību piemērošanu (116. pielikums);”;
13. Svītrot 2.121. apakšpunktu;
14. Aizstāt 2.123. apakšpunktā vārdus “Veidlapa par inovācijām
uzņēmējdarbībā” ar vārdiem “Inovācijas uzņēmējdarbībā”;
15. Papildināt noteikumus ar 2.136., 2.137., 2.138., 2.139., 2.140., 2.141.,
2.142., 2.143., 2.144., 2.145. un 2.146. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.136. veidlapa Nr.4-EU-SILC (2019) “Trūkuma pārmantošana no
paaudzes paaudzē”, kura nodrošina arī Komisijas 2018. gada 2. februāra Regulas
(ES) Nr. 2018/174, ar ko attiecībā uz to 2019. gada sekundāro mērķa mainīgo
lielumu sarakstu, kas saistīti ar trūkumu pārmantošanu no paaudzes paaudzē,
mājsaimniecības sastāvu un ienākumu attīstību, īsteno Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz
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ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC), prasību piemērošanu (136.
pielikums);
2.137. veidlapa Nr. 1-ER “Pārskats par enerģētisko resursu izlietošanu
rūpniecības sektorā 2018. gadā” (137. pielikums);
2.138. veidlapa Nr. 5-darbs “Pārskats par darba samaksas struktūru
2018. gadā”, kura nodrošina arī Padomes 1999. gada 9. marta Regulas (EK) Nr.
530/1999 par strukturālo statistiku attiecībā uz izpeļņu un darbaspēka izmaksām,
Komisijas 2000. gada 8. septembra Regulas (EK) Nr. 1916/2000, ar ko īsteno
1999. gada 9. marta Padomes Regulu (EK) Nr. 530/1999 attiecībā uz strukturālo
statistiku par izpeļņu un par darbaspēka izmaksām, kas attiecas uz informācijas
par izpeļņas struktūru definēšanu un nodošanu (turpmāk – Komisijas Regula Nr.
1916/2000), kā arī Komisijas 2005. gada 21. oktobra Regulas (EK) Nr.
1738/2005, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1916/2000 attiecībā uz informācijas par
izpeļņas struktūru definēšanu un nosūtīšanu (turpmāk – Komisijas Regula Nr.
1738/2005), prasību piemērošanu (138. pielikums);
2.139. veidlapa Nr. 5-darbs-MkU “Pārskats par darba samaksas struktūru
2018. gadā”, kura nodrošina arī Komisijas Regulas Nr. 1916/2000, kā arī
Komisijas Regulas Nr. 1738/2005 prasību piemērošanu (139. pielikums);
2.140. veidlapa Nr. 5-darbs-VTP “Pārskats par darba samaksas struktūru
2018. gadā”, kura nodrošina arī Komisijas Regulas Nr. 1916/2000, kā arī
Komisijas Regulas Nr. 1738/2005, prasību piemērošanu (140. pielikums);
2.141. veidlapa Nr. 1-MBA “Mājsaimniecības aptauja”, kura nodrošina arī
Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regulas (ES) Nr. 2016/792
par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un mājokļu cenu indeksu, un ar ko
atceļ Padomes 1995. gada 23. oktobra Regulu (EK) Nr. 2494/95 (turpmāk –
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 2016/792), prasību piemērošanu
(141. pielikums);
2.142. veidlapa Nr. 1-MBA Pielikums “Personu identifikācija” (142.
pielikums);
2.143. veidlapa Nr. 2-MBA “Mājsaimniecības patēriņa izdevumu
dienasgrāmata”, kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.
2016/792 prasību piemērošanu (143. pielikums);
2.144. veidlapa Nr. 1-pesticīdi “Pesticīdu lietošana kultūraugu sējumos un
stādījumos”, kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25.
novembra Regulas (EK) Nr. 1185/2009 attiecībā uz statistiku par pesticīdiem,
prasību piemērošanu (144. pielikums);
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2.145. veidlapa Nr. 1-lauku saimniecība “Lauku saimniecību darbība 2019.
gadā” (145. pielikums);
2.146. veidlapa Nr. 1-DSP 4. pielikums (2019) “Darba organizācija un
darbalaiks”, kura nodrošina arī Komisijas 2016. gada 14. jūnija Deleģētās Regulas
(ES) Nr. 2016/1851, ar ko pieņem 2019., 2020. un 2021. gada ad hoc moduļu
programmu darbaspēka izlases veida apsekojumam, kas paredzēts Padomes
Regulā (EK) Nr. 577/98, un Komisijas 2017. gada 19. decembra Īstenošanas
Regulas (ES) Nr. 2017/2384, ar ko attiecībā uz darbaspēka izlases veida
apsekojumu saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 precizē tehniskos
rādītājus 2019. gada ad hoc modulim par darba organizāciju un darba laika
režīmu, prasību piemērošanu (146. pielikums).”;
16. Izteikt 8. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);
17. Izteikt 12. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums);
18. Izteikt 13. un 14. pielikumu jaunā redakcijā (3. un 4. pielikums);
19. Izteikt 16. pielikumu jaunā redakcijā (5. pielikums);
20. Izteikt 18. pielikumu jaunā redakcijā (6. pielikums);
21. Svītrot 19. pielikumu;
22. Izteikt 23. un 24. pielikumu jaunā redakcijā (7. un 8. pielikums);
23. Izteikt 32. pielikumu jaunā redakcijā (9. pielikums);
24. Izteikt 35. pielikumu jaunā redakcijā (10. pielikums);
25. Izteikt 65., 66. un 67. pielikumu jaunā redakcijā (11., 12. un 13.
pielikums);
26. Svītrot 78. pielikumu;
27. Izteikt 82., 83., 84. un 85. pielikumu jaunā redakcijā (14., 15., 16. un
17. pielikums);
28. Izteikt 89., 90., 91. un 92. pielikumu jaunā redakcijā (18., 19., 20. un
21. pielikums);
29. Izteikt 105. pielikumu jaunā redakcijā (22. pielikums);
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30. Izteikt 116. pielikumu jaunā redakcijā (23. pielikums);
31. Svītrot 121. pielikumu;
32. Izteikt 123. pielikumu jaunā redakcijā (24. pielikums);
33. Izteikt 132. pielikumu jaunā redakcijā (25. pielikums);
34. Izteikt 135. pielikumu jaunā redakcijā (26. pielikums);
35. Papildināt noteikumus ar 136., 137., 138., 139., 140., 141., 142., 143.,
144., 145. un 146. pielikumu (27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. un 37.
pielikums).
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