Pasākumi administratīvā sloga mazināšanā un administratīvo datu avotu izmantošanā oficiālās statistikas nodrošināšanā
Nr.p.
Izpildes
Pasākums
k
termiņš
1. Tehnisko risinājumu izstrāde Gada 31.12.2018.
pārskatu datu pieejamībai
Līdz 2017. beigām Valsts ieņēmumu
dienests (turpmāk - VID) plāno sava
budžeta ietvaros izveidot jaunu servisu
- Gada pārskatu (turpmāk - GP) datu
nodošanai un realizācijai. Sākotnēji šo
servisu plānots publicēt tikai VID
informācijas sistēmu savietotājā (VID
ISS) un pārpublicēt Valsts informāciju
sistēmu savietotājā (turpmāk - VISS),
kad VISS tiks veikti pielāgojumi un
pārpublicēšanai
nebūs
vajadzīga
papildus izstrāde. Dati šādā gadījumā
tiek atgriezti XML formātā neatkarīgi
no tā, kurā Savietotājā ir publicēti
servisi.
Pārvalde, izmantojot jauno GP web
servisu, varētu iegūt nepieciešamo,
aktuālo informāciju. Ņemot vērā, ka
respondenti
pārskatus
aizpilda
elektroniski EDV, tad GP datus šajos
pārskatos varēs ielasīt no VID servisa.
GP informācijas saņemšana tiešsaistes
režīmā ļaus veikt datu operatīvu
priekšiedruku veidlapās, līdz ar to
respondents, aizpildīs tikai tukšās
rindas vai akceptēs jau esošos
ierakstus. Tā rezultātā samazināsies

Atbildīgās
Finansējuma avots
Darbības rezultāts
institūcijas
un apmērs
Valsts ieņēmumu Nodrošināta operatīva
Valsts ieņēmumu
dienests,
Gada pārskatu saņemšana dienesta un Centrālās
Centrālā
Pārvaldē, izmantojot
statistikas pārvaldes
statistikas
VISS vai VID ISS:
budžeta ietvaros
pārvalde
1. Samazināts 1-gada
“Kompleksais pārskats
par darbību” datu
vākšanas un apstrādes
laiks par 10 darba dienām;
2.Nodrošināta
informācijas
priekšiedruka, samazinot
pārskatos aizpildāmo
rindu skaitu par 20% un
respondentu patērēto laiku
pārskata 1- gada
“Kompleksais pārskats
par darbību” aizpildīšanā
par 20-30 minūtēm
vienam pārskatam.

1

Izpilde 2019.gadā
Attiecīgais serviss ir
izveidots un ir izmantojams
ekspluatācijas vidē kopš
04.06.2018 (serviss šobrīd ir
pieejams VID informācijas
sistēmu savietotājā (VID
ISS))

Nr.p.
k

2.

Pasākums

Izpildes
termiņš

patērētais
laiks
informācijas
sagatavošanai
un
veidlapas
aizpildīšanai, kā arī tiks iegūta papildu
informācija
datu
pārbaudei
un
saskaņošanai, bet Pārvalde rastu
iespēju optimizēt datu vākšanas un
apstrādes procesu un samazināt
administratīvo slogu.
Gada pārskatu sastāvdaļas - finanšu 31.12.2019.
pārskata pielikuma iesniegšana
elektroniskā
noraksta
formā
Saskaņā ar Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likumu
izdotie Ministru kabineta noteikumi
nosaka kārtību, kādā finanšu pārskata
pielikums tiek sagatavots (2016. gada
21. jūnijā Ministru kabineta noteikumi
Nr. 399 “Noteikumi par sabiedrību
sagatavoto finanšu pārskatu vai
konsolidēto
finanšu
pārskatu
elektroniskā noraksta formu” (turpmāk
- Noteikumi) 9. punkts). Noteikumu
10. punkts paredz, ka subjekti, kuriem
atļauts sagatavot gada pārskatu vai
konsolidēto gada pārskatu atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības
standartiem, kas pieņemti saskaņā ar
Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.
gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr.
1606/2002
par
starptautisko
grāmatvedības standartu piemērošanu,

Atbildīgās
institūcijas

Darbības rezultāts

Finanšu
ministrija, Valsts
ieņēmumu
dienests,
Centrālā
statistikas
pārvalde

2

Par 30% samazināts vākto
datu apjoms statistikas
pārskatiem 1- gada
“Kompleksais pārskats
par darbību” un 1ieguldījumi “Pārskats par
ieguldījumiem”, ko
nodrošina gada pārskatu
sastāvdaļas - finanšu
pārskata pielikuma
sabiedrību iesniegšana
EDS elektroniskā
noraksta formā.

Finansējuma avots
un apmērs

Izpilde 2019.gadā

Finanšu ministrijas,
Valsts ieņēmumu
dienesta un Centrālās
statistikas pārvaldes
budžeta ietvaros

Finanšu ministrija: Pasākums
ir izpildīts, jo Ministru
kabineta 2016.gada 21.jūnija
noteikumi Nr.399
"Noteikumi par sabiedrību
sagatavoto finanšu pārskatu
vai konsolidēto finanšu
pārskatu elektroniskā
noraksta formu" attiecas uz
visiem uzņēmumiem, kuri
gada pārskatu vai
konsolidēto gada pārskatu
sagatavo atbilstoši Gada
pārskatu un konsolidēto gada
pārskatu likuma normām. No
noteikumiem izriet, ka šiem
uzņēmumiem gada pārskatu
sastāvdaļu - finanšu pārskata
pielikumu - par
2018.pārskatu gadu un
turpmākajiem pārskata
periodiem ir pienākums
iesniegt VID Elektroniskajā

Nr.p.
k

Pasākums

Izpildes
termiņš

Atbildīgās
institūcijas

Darbības rezultāts

finanšu
pārskata
pielikumu
elektroniskās deklarēšanas sistēmā
(EDS) var iesniegt kā papīra veidā
sagatavotā finanšu pārskata pielikuma
elektronisku
kopiju.
2018.gada
16.janvāra Ministru kabineta noteikumi
Nr.33 “Grozījumi Ministru kabineta
2016.gada
21.jūnija
noteikumos
Nr.399 "Noteikumi par sabiedrību
sagatavoto finanšu pārskatu vai
konsolidēto
finanšu
pārskatu
elektroniskā noraksta formu" nosaka,
ka visas sabiedrības pārskatus par
2017. gadu var iesniegt kā papīra veidā
sagatavotā finanšu pārskata pielikuma
elektronisku
kopiju.
Lai rastu iespējas mazināt slogu
respondentiem pārskatu 1- gada
“Kompleksais pārskats par darbību” un
1-ieguldījumi
“Pārskats
par
ieguldījumiem aizpildīšanā, sākot ar
2018. pārskata gadu nepieciešams
sabiedrības sagatavotā gada pārskatu
sastāvdaļu - finanšu pārskata pielikumu
2018. gadu elektroniskās deklarēšanas
sistēmā (EDS) iesniegt vienīgi
elektroniskā noraksta formā (kura
noteikta
Noteikumu
pielikumā),
izņemot subjektus, kuriem atļauts
sagatavot
gada
pārskatu
vai
konsolidēto gada pārskatu atbilstoši

Finansējuma avots
un apmērs

Izpilde 2019.gadā
deklarēšanas sistēmā (EDS)
elektroniskā noraksta formā.
Bez tam šajos noteikumos
paredzēta arī iespēja
noteiktam subjektu lokam,
t.i., uzņēmumiem, kuriem
atļauts sagatavot gada
pārskatu vai konsolidēto
gada pārskatu atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem,
atkāpties no iepriekšminētās
prasības par finanšu pārskata
pielikuma iesniegšanu VID
EDS elektroniskā noraksta
formā, un finanšu pārskata
pielikumu EDS var iesniegt
kā papīra veidā sagatavotā
finanšu pārskata pielikuma
elektronisku kopiju (skenētā
veidā).
Valts ieņēmumu dienests:
“Gada pārskatu sastāvdaļas finanšu pārskata pielikuma
iesniegšana elektroniskā
noraksta formā” – izpildīts
2019.gadā. Iesniedzot gada
pārskatus par 2018.pārskata
gadu, finanšu pārskatu
pielikumus EDS iespējams
iesniegt tikai strukturētā

3

Nr.p.
k

Pasākums
starptautiskajiem
standartiem.

3.

Izpildes
termiņš

Atbildīgās
institūcijas

Darbības rezultāts

Finansējuma avots
un apmērs

grāmatvedības

31.12.2019.
Sadarbības paplašināšana
administratīvo datu kvalitātes
uzlabošanai un administratīvā sloga
mazināšanā
Regulāras diskusijas par uzņēmumu
papildu administratīvo slogu pārskatu
iesniegšanā, tai skaitā dublējošas
informācijas
sniegšanu,
papildu
izmaksu veidošanos, administratīvo
datu kvalitātes uzlabošana nosaka
nepieciešamību izveidot pastāvīgu
forumu šo jautājumu risināšanā un
kopīga viedokļa formulēšanā. Svarīgi
ir arī iesaistīt uzņēmēju un grāmatvežu
asociācijas pārstāvjus, lai skaidrotu
esošās
datu/informācijas
ieguves
prasības un ar to saistītos nosacījumus,
pamatojumus, problēmas, kā arī
uzklausītu datu lietotājus.
Savukārt, VID datu noliktavas datu
papildu
validācijas
nosacījumu
ieviešana veicinās statistikas datu
apstrādes termiņu samazināšanu un

Centrālā
1. Administratīvo datu
statistikas
kvalitātes uzlabošanai un
pārvalde un
administratīvā sloga
Valsts ieņēmumu mazināšanai reizi
dienests, iesaistot ceturksnī nodrošinātas
uzņēmēju un
sanāksmes ar nozaru
grāmatvežu
asociāciju pārstāvjiem par
asociācijas
veicamajiem pasākumiem
administratīvo datu
kvalitātes pilnveidošanā
un uzlabošanā,
administratīvā sloga
mazināšanā;
2. Reizi gadā organizēta
tikšanās ar
nozīmīgākajiem datu
sniedzējiem un lietotājiem
aktuālākās informācijas
apmaiņai par paveikto
sloga mazināšanā un
administratīvo datu
izmantošanā;
3. Ikgadējais seminārs
4

Centrālās statistikas
pārvaldes un Valsts
ieņēmumu dienesta
budžeta ietvaros

Izpilde 2019.gadā
veidā (izņemot Gada
pārskatu un konsolidēto gada
pārskatu likumā noteiktos
izņēmumus). Ir izveidots arī
atsevišķs serviss Gada
pārskatu strukturēto
pielikumu datu nodošanai
caur VID ISS
1. - 3.punkts: Skatīt CSP
veiktie pasākumi
administratīvo datu
izmantošanas uzlabošanā un
respondentu sloga
mazināšanā 2019.gadā.
(https://www.csb.gov.lv/lv/d
okumenti/normativie-akti)
4.VID: Pašlaik nav tikuši
veikti pasākumi datu
pārņemšanai, sasaistot
Centrālās statistikas
pārvaldes un VID
informācijas sistēmas (nav
zināms datu pārņemšanas
virziens, pārņemamo datu
saturs, apjoms, datu
pārņemšanas regularitāte
u.tml.).
5.Sagatavots jauns CSP un
VID starpresoru vienošanās
projekts par datu apmaiņu.
2019. gadā uzsākta

Nr.p.
k

Pasākums

Izpildes
termiņš

Atbildīgās
institūcijas

Darbības rezultāts

iesaistīto iestāžu resursu racionālu
izmantošanu.

4.

Zemkopības ministrijas pārziņā
esošo administratīvo reģistru
saskaņošana un pilnveidošana1
Zemkopības ministrijas pārziņā esošo
administratīvo datu reģistri ir nozīmīgs

Zemkopības
ministrija,
Centrālā
statistikas
pārvalde

1

Finansējuma avots
un apmērs

Izpilde 2019.gadā

respondentiem par
veidlapu aizpildīšanas
praktiskajiem
jautājumiem;
4. Datu apmaiņas procesu
pilnveide, izstrādājot
algoritmu datu
pārņemšanai, sasaistot
Pārvaldes un VID datu
sistēmas.
5. Sagatavoti grozījumi
starpresoru vienošanās
pēc iepriekš minēto
pasākumu realizēšanas.

starpresoru vienošanos
grozījumu sagatavošana ar
Ceļu satiksmes drošības
direkciju, Nacionālo
veselības dienestu un
Autotransporta direkciju.
Parakstīti starpresoru
vienošanās grozījumi ar
Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūru
Izglītības un zinātnes
ministriju, Pilsonības un
migrācijas pārvaldi, Slimību
profilakses un kontroles
centru. Iesniegti atzinuma
saņemšanai EM starpresoru
vienošanās ar Uzturlīdzekļu
garantiju fondu un Tiesu
administrāciju.

Pilnveidoti Zemkopības
ministrijas pārziņā esošo
administratīvie reģistri

Pasākuma 4.1. īstenošana:
Tika precizēts un papildināts
projekta “ERAF darbības
programmas „Izaugsme un
nodarbinātība”

Zemkopības ministrija nodrošina informatīvā ziņojuma 1.tabulā minētā 4.1.pasākuma izpildi gadījumā, ja tiks piešķirts finansējums iesniegtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projekta ietvaros.

5

Nr.p.
k

Pasākums

Izpildes
termiņš

Atbildīgās
institūcijas

Darbības rezultāts

informācijas avots, lai nodrošinātu
kvalitatīvu informāciju 2020. gada
lauksaimniecības skaitīšanai un 2023.
un 2026. gada Integrētajai lauku
saimniecību
statistikai,
kā
arī
pilnveidotu CSP statistikas datu
apstrādes procesu un uzlabotu Lauku
saimniecību reģistra datu kvalitāti.
Galvenie reģistru saskaņošanas un
pilnveidošanas darba virzieni paredz
vairākus nozīmīgus pasākumus, kas
jārealizē līdz 2019. un 2020.gada
beigām:
4.1. Iestrādāt papildu datu kontroles 31.12.2020.
starp Lauku atbalsta dienesta Integrētās
administrēšanas un kontroles sistēmas
reģistra un Lauksaimniecības datu
centra (turpmāk – LDC) Bioloģiskās
lauksaimniecības reģistra informāciju;
pilnveidot LDC Lauksaimniecības
dzīvnieku reģistra informāciju par
bioloģiski audzēto dzīvnieku skaitu
ganāmpulkā;
LDC
Kautuvju
elektroniskās
ziņošanas
sistēmā
putniem un trušiem iekļaut ne tikai
nokauto dzīvnieku skaitu, bet arī
apjomu un vērtību.

Finansējuma avots
un apmērs

ERAF darbības
programmas
„Izaugsme un
nodarbinātība” 2.2.1.
specifiskā atbalsta
mērķa „Nodrošināt
publisko datu
atkalizmantošanas
pieaugumu un
efektīvu publiskās
pārvaldes un privātā
sektora mijiedarbību”
projekta
“Zemkopības
ministrijas un tās
pakļautībā esošo
iestāžu IKT attīstība”
2.kārtas finanšu
pieprasījuma
ietvaros.
103455 euro
6

Izpilde 2019.gadā
2.2.1. specifiskā atbalsta
mērķa „Nodrošināt publisko
datu atkalizmantošanas
pieaugumu un efektīvu
publiskās pārvaldes un
privātā sektora
mijiedarbību” projekta
“Zemkopības ministrijas un
tās pakļautībā esošo iestāžu
IKT attīstība” 2.kārtas
finanšu pieprasījuma
ietvaros” pieteikums.
Papildinātais un atkārtoti
precizētais projekta
pieteikums tika iesniegts
VARAM 03.02.2020.
Pasākuma 4.2. īstenošana:
1. 2019. gada 26. martā tika
pieņemti Ministru kabineta
noteikumi Nr.134
„Lauksaimniecības un
akvakultūras dzīvnieku, to
ganāmpulku un novietņu
reģistrēšanas un
lauksaimniecības dzīvnieku
apzīmēšanas kārtība”, kuros
Lauksaimniecības Datu
centram (turpmāk LDC) ir
noteikts papildināt novietņu
reģistru ar datiem par
novietnes un kūtsmēslu

Nr.p.
k

Pasākums

Izpildes
termiņš

Atbildīgās
institūcijas

Darbības rezultāts

4.2. Papildināt LDC Lauksaimniecības 31.12.2019.
dzīvnieku
novietņu
reģistru
ar
informāciju par kūtsmēslu krātuvēm
pēc veidiem un tilpuma - izmantota
2020. un 2026. gada Integrētās lauku
saimniecību statistikas nodrošināšanai,
kā arī emisiju aprēķiniem.

5.

Finansējuma avots
un apmērs

Centrālās statistikas
pārvaldes un
Zemkopības
ministrijas budžeta
ietvaros

Valsts un pašvaldību iestāžu reģistra 01.06.2018. Tieslietu
ministrija,
izveide/izstrāde

1. Izveidots publisko
personu un iestāžu
7

ERAF darbības
programmas

Izpilde 2019.gadā
uzglabāšanas
apsaimniekošanu, lai
turpmāk šos datus izmantotu
Centrālās statistikas
pārvaldes (CSP) statistikas
vajadzībām, tostarp 2020.,
2023., un 2026.gada
skaitīšanai par lauku
saimniecību integrētu
statistiku, kā arī nodrošinātu
prasību izpildi, kas noteiktas
ES normatīvos aktos par
siltumnīcefekta izraisošo
gāzu (SEG) emisijām, tostarp
dati tiks izmantoti Latvijas
nacionālā inventarizācijas
ziņojuma par SEG emisijām
lauksaimniecības sektorā
sagatavošanu un
aprēķināšanu.
2. Pamatojoties uz augstāk
minētiem noteikumiem LDC
tika izveidots - Novietņu
infrastruktūras reģistrs,
kurā tiek uzturēta un
atjaunota informācija par
lauksaimniecības dzīvnieku
turēšanas un kūtsmēslu
uzglabāšanas veidu novietnē.
Izpildīts.
Publisko personu un iestāžu

Nr.p.
k

Pasākums
CSP sastopas ar problēmām, nosakot
statistisko vienību loku, kas jāiekļauj
katrā no institucionālo sektoru
klasifikācijas pozīcijām. Īpaši tas
attiecas uz valsts un pašvaldību
iestādēm, jo šobrīd joprojām nepastāv
valsts un pašvaldību iestāžu vienota
reģistrācija, bet tiek veikta to
administratīvā uzskaite, atbilstoši
atsevišķu
institūciju
vajadzībām.
Vienkopus nav pieejama informācija
par visu valsts un pašvaldības iestāžu
juridisko izveidošanu, reorganizāciju
vai likvidāciju, padotību un cita
informācija.

Izpildes
termiņš

Atbildīgās
institūcijas
Uzņēmumu
reģistrs

Darbības rezultāts
saraksts, uzsākta tā
kārtošana;
2. Dati ir publiski
pieejami.
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Finansējuma avots
un apmērs
„Izaugsme un
nodarbinātība” 2.2.1.
specifiskā atbalsta
mērķa „Nodrošināt
publisko datu
atkalizmantošanas
pieaugumu un
efektīvu publiskās
pārvaldes un privātā
sektora mijiedarbību”
2.2.1.1. pasākuma
„Centralizētu
publiskās pārvaldes
IKT platformu
izveide, publiskās
pārvaldes procesu
optimizēšana un
attīstība” projekta
„Vienotā datu telpa”
(Nr.2.2.1.1/17/I/009)
ietvaros.
150 tūkst. euro

Izpilde 2019.gadā
saraksts ir izveidots, saraksts
regulāri tiek aktualizēts, kā
arī saraksta dati kopš 2018.
gada 1. jūnija ir publiski
pieejami. Atzīmējams, ka
visi sarakstā iekļautie dati
tiek nodoti Valsts reģionālās
attīstības aģentūrai oficiālo
elektronisko adrešu kontu
izveidei, pamatojoties uz
Oficiālās elektroniskās
adreses likumā noteikto.
Ar grozījumiem likumā “Par
Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistru”, kas
stājās spēkā 2017. gada 27.
jūnijā, tika noteikts, ka
Uzņēmumu reģistrs ved
(veido un uztur) publisko
personu un iestāžu sarakstu,
un tajā iekļautās ziņas par
valsts iestādēm un
pašvaldībām brīvi un bez
maksas ir pieejamas
ikvienam interesentam.
Sarakstā tiek iekļauta
informācija par Saeimu un
Valsts prezidenta kanceleju,
tiesām un prokuratūrām,
tiešajām pārvaldes iestādēm,
atvasinātām publiskām

Nr.p.
k

Pasākums

Izpildes
termiņš

Atbildīgās
institūcijas

Darbības rezultāts

Finansējuma avots
un apmērs

Izpilde 2019.gadā
personām, pastarpinātām
pārvaldes iestādēm, kā arī
citām valsts institūcijām, kas
nav padotas Ministru
kabinetam. Tādējādi sarakstā
ir apkopota informācija par
visām valsts iestādēm (tai
skaitā pašvaldībām un to
institūcijām). Sarakstā netiek
ierakstītas ziņas par iestāžu
struktūrvienībām Datus
publisko personu un iestāžu
sarakstā ievada publiskās
personas un iestādes pašas,
izmantojot epakalpojumu.
Iestādēm 8 Nr.p. k.
Pasākums Izpildes termiņš
Atbildīgās institūcijas
Darbības rezultāts
Finansējuma avots un
apmērs Izpilde 2018.gadā
jānorāda informācija arī par
privātpersonām, kurām tā
deleģējusi valsts pārvaldes
uzdevumus (Uzņēmumu
reģistra reģistros ierakstīto
tiesību subjektu nosaukums
un reģistrācijas numurs) un
augstskolu filiālēm. Ikreiz,
kad mainās dati, bet ne vēlāk
kā trīs darbdienu laikā no
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Nr.p.
k

Pasākums

Izpildes
termiņš

Atbildīgās
institūcijas

Darbības rezultāts

Finansējuma avots
un apmērs

Izpilde 2019.gadā
izmaiņu rašanās brīža, datu
subjektam jāveic sarakstā
izmaiņas par sevi. Par
ievadīto datu pareizību ir
atbildīgi paši datu subjekti.
Uzņēmumu reģistrs neveic
datu pareizības pārbaudi. Tā
kā saraksts ir publiski
pieejams ikvienam
interesentam, tādēļ ikviens
sabiedrības loceklis var
kontrolēt datu pareizību. Dati
ir publiski pieejami šeit:
https://info.ur.gov.lv/#/datase
arch

6.

Informācijas uzkrāšana par ārvalstīs 31.12.2020. Izglītības un
zinātnes
iegūto akadēmisko grādu un
ministrija,
izglītības dokumentu, tai skaitā arī
Akadēmiskās
vidējo
izglītību
apliecinošu
informācijas
dokumentu atzīšanu Latvijā.
Akadēmiskais informācijas centrs
centrs
(turpmāk - AIC) neuzkrāj datus
personu līmenī par ārvalstīs iegūto
izglītības dokumentu un grādu atzīšanu
Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu
un grādu atzīšana nav obligāta. Šīm
procedūrām personas piesakās tad, kad
tas konkrēti katram ir vajadzīgs. Spēkā
esošais
normatīvais
regulējums
neuzliek par pienākumu AIC apkopt

1. Izveidots “Ārvalstīs
Izglītības un zinātnes
izglītību ieguvušo personu ministrijas un
reģistrs” un uzsākta datu Akadēmiskās
ievade.
informācijas centra
2. Sākot ar 2018.gadu, par budžeta ietvaros
70% samazināts gada
pārskata 1-PROF
“Profesionālās izglītības
iestādes pārskats
2017./2018. mācību gada
sākumā” rādītāju skaits.
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1. Pasākuma “Ārvalstīs
izglītību ieguvušo personu
reģistrs” un uzsākta datu
ievade (izpildes termiņš –
31.12.2020.) 2018.gada
augustā VSS tika izsludināts
Izglītības un zinātnes
ministrijas izstrādāts
likumprojekts “Grozījumi
Izglītības likumā” (VSS-915)
(MK 30.08.2018. prot. Nr.
34 38.§ ) un Ministru
kabinets 2018. gada 8.
novembrī iesniedza
saskaņotu likumprojektu

Nr.p.
k

Pasākums

Izpildes
termiņš

Atbildīgās
institūcijas

Darbības rezultāts

informāciju par Latvijas iedzīvotājiem
ar ārvalstīs iegūtu izglītību, līdz ar to tā
nav pieejama administratīvajos datu
avotos. Vienīgais datu avots, kurā kaut
daļēji šo informāciju varētu uzkrāt ir
AIC apkopotā informācija. Bet tam ir
nepieciešams veikt izmaiņas Izglītības
likumā un iekļaut tajā deleģējumu
izveidot attiecīgu reģistru un uzkrāt
šādu
informāciju
identificējamu
personu (ar personas kodu) līmenī AIC
par
tiem
Latvijas
pastāvīgiem
iedzīvotājiem,
kuri
iesnieguši
pieprasījumu par akadēmisko grādu un
ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu
atzīšanu un noteikt, ka reģistrs ir Valsts
izglītības
informācijas
sistēmas
sastāvdaļa. Tādā veidā būs iespējam
iegūt, kaut vai daļēji, datus, kas būs
saskaņojami/savietojami
ar
citos
reģistros
pieejamajiem
datiem,
nodrošinās pilnīgāku informāciju par
Latvijas iedzīvotāju izglītības līmeni,
kas ir būtisks valsts sociāli ekonomisko
situāciju raksturojošs rādītājs, un līdz
ar to arī nodrošinās 2021. gada tautas
skaitīšanas programmā kā obligātu
iekļautā jautājuma par iedzīvotāju
sasniegto izglītības līmeni pilnīgāku
sagatavošanu.
Informācija par profesionālās izglītības

Finansējuma avots
un apmērs

Izpilde 2019.gadā
“Grozījumi Izglītības
likumā” (MK 05.11.2018.
prot. Nr. 51 35. §) Saeimā
(Nr: 21/Lp13);
2. PROF-1 pārskats ir
CSP pārziņā un sākot ar
2018./2019. mācību gadu,
informācijas iegūšanai par
profesionālo izglītību tiek
izmantota saīsināta veidlapa
Liela daļa pārskatam
nepieciešamās informācijas
tiek ņemta no IZM Valsts
izglītības informācijas
sistēmas (VIIS), ko saskaņā
ar starpresoru vienošanos
IZM sagatavo un nodod CSP
2019. gadā turpināts darbs
pie pārskatā prasītās
informācijas samazināšanas
un tas ir samazināts aptuveni
par 70%.
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Nr.p.
k

7.

Pasākums

Izpildes
termiņš

iestāžu audzēkņiem ir iekļauta Valsts
izglītības informācijas sistēmā, bet
2017. gadā katra iestāde iesniedza arī
individuālo pārskatu CSP. 2018. gadā
Pārvalde ir plānojusi veikt šajā reģistrā
iekļautās informācijas
kvalitātes
novērtējumu (datu pilnība, atbilstība
klasifikācijām) un pozitīva vērtējuma
gadījumā paredzēta pārskata 1-PROF
“Profesionālās
izglītības
iestādes
pārskats 2017./2018. mācību gada
sākumā” būtisku saīsināšana.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra 31.12.2021.
informācijas sistēmas (NĪVKIS)
datu kvalitātes uzlabošana
Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas
sistēmas
(NĪVKIS) 31.12.2019.
informācijas papildināšana par būvju
ekspluatācijas
uzsākšanas
un
ekspluatācijā pieņemšanas gadiem, un
inženiertehnisko
aprīkojumu
(labiekārtojumiem)
nodrošinās
2021.gada tautas skaitīšanai un
īpašuma kadastrālās vērtēšanas modeļu
pilnveidošanai nepieciešamos datus.
Neiekļaujot
papildu
pasākumus
NĪVKIS
kvalitātes
uzlabošanai,
ierobežotā finansējuma dēļ, pastāv
risks, ka 2021.gada tautas skaitīšanai
nepieciešamā
informācija
netiks
nodrošināta pilnā apjomā un atbilstošā

Atbildīgās
institūcijas

Valsts zemes
dienests

Valsts zemes
dienests un
Būvniecības
valsts kontroles
birojs

Darbības rezultāts

Finansējuma avots
un apmērs

1.Būvju dati papildināti ar Valsts zemes dienesta
to ekspluatācijas
budžeta ietvaros
uzsākšanas un
ekspluatācijā pieņemšanas
gadiem un to
labiekārtojumiem.
2. Nodrošināta
informācijas apmaiņa
starp BIS un NĪVKIS par
jauniem ekspluatācijā
nodotiem mājokļiem.
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Izpilde 2019.gadā

Tieslietu ministrija izstrādāja
grozījumus Ministru kabineta
2012. gada 10. aprīļa
noteikumos Nr. 263
"Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi",
kas tika apstiprināti Ministru
kabineta 2019.gada
3.decembra sēdē (Prot. Nr.56
28.§), kas stājās spēkā
2019.gada 6.decembrī. Ar
šiem grozījumiem cita starpā
ir noteikts, ka Nekustamā
īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā
aktualizē būves vai telpu
grupas datus atbilstoši valsts
informācijas sistēmām.

Nr.p.
k

Pasākums

Izpildes
termiņš

Atbildīgās
institūcijas

Darbības rezultāts

kvalitātē.

Finansējuma avots
un apmērs

Izpilde 2019.gadā
Atbilstoši Valsts adrešu
informācijas sistēmai tiek
aktualizēta kadastra objekta
adrese, ja noteikta jauna vai
mainīta esošā adrese,
savukārt, atbilstoši
Būvniecības informācijas
sistēmai tiek norādīts
ekspluatācijā pieņemšanas
gads.
Šobrīd izstrādes stadijā
ir grozījumi Ministru
kabineta 2015. gada 28. jūlija
noteikumos Nr. 438
"Būvniecības informācijas
sistēmas noteikumi", lai
nodrošinātu būves
ekspluatācijā pieņemšanas
gada saņemšanu no BIS tā
reģistrācijai no sistēmas uz
sistēmu. Minētā procesa
ietvaros nav paredzēta
inženiertehniskā aprīkojuma
(labiekārtojumu) saņemšana
no BIS un reģistrācija
Kadastra informācijas
sistēmā.
Valsts zemes dienests
2019.gadā no Tiesu
administrācijai pieprasīja
informāciju par 21 000
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Nr.p.
k

Pasākums

Izpildes
termiņš

Atbildīgās
institūcijas

Darbības rezultāts

Finansējuma avots
un apmērs

Izpilde 2019.gadā
objektiem, kuriem
Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā
nav reģistrēts ēkas
ekspluatācijā pieņemšanas
gads. Šobrīd no Tiesu
administrācijas saņemta
informācija ar 6 700
ierakstiem. Lai no saņemtās
informācijas varētu veikt
ekspluatācijā pieņemšanas
gada reģistrāciju Nekustamā
īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā,
nepieciešams liels manuāls
apstrādes darbs. Šo darbu
Valsts zemes dienests plānot
veikt 2020.gadā.

8.

Būvniecības informācijas sistēmas 31.12.2019. Būvniecības
valsts kontroles
(BIS) pilnveidošana
2015.gada 31.decembrī noslēdzies
birojs
Eiropas Reģionālā attīstības fonda
projekts “Būvniecības informācijas
sistēmas izstrāde”2, kura ietvaros

1. Nodrošināta datu
Būvniecības valsts
iegūšana par būvniecības kontroles biroja
stadijā esošiem jauniem budžeta ietvaros
(būvatļauja ar atzīmi par
būvdarbu uzsākšanas
nosacījumu (BUN)

2

8. pasākuma 1. un 2.
darbības rezultāti: Procesā
- ir veikta divu jaunu datu
kubu izstrāde un šobrīd
notiek abpusēja testēšana, lai
nodrošinātu Centrālo

Projekts īstenots ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes
“Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros
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Nr.p.
k

Pasākums
izstrādāts BIS publiskais portāls
www.bis.gov.lv, kurā
pieejami 25
elektroniskie pakalpojumi būvniecības
un mājokļu jomā, tajā skaitā
elektroniska dokumentu iesniegšana,
sākot no būvniecības ieceres līdz būves
pieņemšanai ekspluatācijā.
BIS sistēmā, 2016.gada laikā ir uzsākta
datu ievadīšana par būvniecības stadijā
esošajām ēkām un ekspluatācijā
nodotiem mājokļiem. Par ekspluatācijā
nodotiem mājokļiem sistēmā tiek
ievadīti dati: ēkas uzcelšanas gads,
tips, kopējo platība, kā arī citi dati.
Sākot ar 2017. gadu 1.janvāri BIS
uzturēšana,
tālākās
darbības
uzlabošana un attīstība ir nodota
Būvniecības valsts kontroles biroja
(BVKB) pārziņā.
2016. gadā tika iesākts darbs pie
Būvniecības informācijas sistēmas
(BIS) datu izmantošanas būvniecības
statistikas nodrošināšanā par izdotajām
būvatļaujām un ēku pieņemšanu
ekspluatācijā, tiek veikta pieejamo datu
izvērtēšana statistikas pielietošanā un
veidlapas ''1-BA" - pārskats par
būvatļaujām, uzsāktiem būvdarbiem un
ēku pieņemšanu ekspluatācijā, datu
aizstāšanā, mazinot slogu pašvaldību
būvvaldēm.

Izpildes
termiņš

Atbildīgās
institūcijas

Darbības rezultāts
izpildi) un ekspluatācijā
nodotiem mājokļiem
(ēkas uzcelšanas gads,
tips, apkures veids, ūdens
apgādes sistēma,
labierīcības, kopējā
platība, u.c.) 2021.gada
tautas skaitīšanai.
2. BIS dinamiskajā
atskaišu modulī easyBI
uzlabota funkcionalitāte
un nodrošināta iespēja
iegūt datus par personas
(būvspeciālistu) profesiju
un izglītības līmeni,
“Profesija” un “Personas
augstākais sekmīgi
iegūtais izglītības
līmenis” nodarbinātajām
personām 2021. gada
tautas skaitīšanai,
3.BIS dinamiskajā
atskaišu modulī easyBI
uzlabota funkcionalitāte,
kas paredz iespēju
Pārvaldei operatīvi iegūt
datus par izsniegtajām
būvatļaujām,
apliecinājuma kartēm un
paskaidrojuma rakstiem
un būvēm, kas pieņemtas
15

Finansējuma avots
un apmērs

Izpilde 2019.gadā
statistikas pārvaldi (turpmāk
– Pārvaldi) ar Būvniecības
informācijas sistēmā
(turpmāk – BIS) pieejamo
informāciju par personas
(būvspeciālista) profesiju un
izglītības līmeni, kā arī datus
par būvēm;
8. pasākuma 3. darbības
rezultāts: Izpildīts Pārvaldei ir nodrošināta
iespēja saņemt panelī
atskaites (par izsniegtajām
būvatļaujām, apliecinājuma
kartēm un paskaidrojuma
rakstiem un būvēm, kas
pieņemtas ekspluatācijā),
kurās dati automātiski
atjaunojas reizi diennaktī.
Pārvalde tagad ērti var filtrēt
datus pēc būvvaldēm vai
administratīvām teritorijām,
kā arī aktuāliem pārskata
periodiem;
8. pasākuma 4.,5.,6.
darbības rezultāti: Izpildīti
iepriekšējā atskaites periodā;
8. pasākuma 7. darbības
rezultāts: Procesā - No
2019. gada februāra visas
būvvaldes strādā BIS (Rīgas

Nr.p.
k

Pasākums
2017. gada respondentu sarakstā netika
iekļautas 29 būvvaldes, jo BIS
pieejamā informācija atbilda statistikas
prasībām. Šobrīd CSP arvien vairāk
izmanto BIS pieejamos datus, kas tiek
precizēti sazinoties ar būvvaldēm.
Būvniecības valsts kontroles birojs
regulāri
tiek
informēts
par
konstatētajām
problēmām
un
nepilnībām.
Lai nodrošinātu pilnīgu BIS pieejamo
datu atbilstību statistikas vajadzībām,
nepieciešams pilns datu pārklājums gan iekļaujot datus par visām
būvvaldēm,
gan
visiem
nepieciešamajiem statistikas rādītājiem
(izsniegto būvatļauju un ekspluatācijā
pieņemto ēku skaitu un to platību,
dzīvokļu skaitu). Šobrīd BIS nav
pieejami dati par Rīgas būvvaldi, bet
citām būvvaldēm nevar noteikt, vai
dati nav ievadīti vai arī vērtība ir nulle.
Datos visbiežāk tiek konstatētas
neatbilstības ēku platības lielumam un
plānoto
dzīvokļu
skaitam
daudzdzīvokļu namos, kas nav
norādīti. Strādājot ar BIS, būtu
jāparedz iespēju veikt būvatļauju atlasi
pēc ēkas galvenā lietošanas veida, jo
sistēmā vienai būvatļaujai atbilst
vairāki
ēku
veidi
(piemēram,

Izpildes
termiņš

Atbildīgās
institūcijas

Darbības rezultāts
ekspluatācijā;
4.Precizēts kubs, kur
Pārvalde var atlasīt
būvatļaujas, kurām
izpildīti BUN konkrētā
periodā;
5.Izveidota sadaļa par
teritoriālo dalījumu, kur
var ielasīt un atlasīt
interesējošos novadus un
izveidot savu sagatavi;
6. “BIS dinamiskajā
atskaišu modulī easyBI
uzlabots datu kubs
“Vienkāršotais
būvniecības process” ar
iespēju atlasīt
apliecinājuma kartes un
paskaidrojuma rakstus.
7.Sākot ar 2020.gadu,
pilnībā atcelta veidlapa 1BA “Pārskats par
būvatļaujām, uzsāktiem
būvdarbiem un ēku
pieņemšanu
ekspluatācijā”;
8. Nodrošināta
informācijas apmaiņa
starp BIS un NĪVKIS.
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Finansējuma avots
un apmērs

Izpilde 2019.gadā
pilsētas būvvaldes pēdējā
noslēdza līgumu par BIS
lietošanu). Sākot no
01.01.2020 visa jauna
būvniecība ierosināma tikai
elektroniski BIS, līdz ar to
datus var nākties vākt par
tām būvniecībās lietām,
kuras tika ierosinātas papīra
dokumenta formātā un nav
notikusi pāreja uz
elektronisko dokumentu
apriti, izmantojot vēsturisko
dokumentu iesniegumu.

Nr.p.
k

9.

Pasākums

Izpildes
termiņš

dzīvojamā ēka un palīgēka - garāža).
Līdz ar to katra būvatļauja tiek skatīta
individuāli, kam nepieciešams liels
laika patēriņš.
Nepieciešams uzlabot funkcionalitāti
BIS dinamiskajam atskaišu modulim,
lai CSP varētu ātri un operatīvi iegūt
datus, kas jau ir citas iestādes valsts
informācijas sistēmā, lai nodrošinātu
Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija
rīkojumā Nr. 280 ”Par Pasākumu plānu
2021.
gada
tautas
skaitīšanas
sagatavošanai
un
organizēšanai“
noteikto, ka 2021. gada tautas
skaitīšana jāveic, visu nepieciešamo
informāciju
iegūstot
no
administratīvajiem datu avotiem.
Regulāra sabiedrības informēšana 30.06.2018.
par
veiktajiem
pasākumiem
administratīvo datu izmantošanas
uzlabošanā un respondentu sloga
mazināšanā
Pārvalde šobrīd izmanto 131 dažādu
administratīvo datu avotu un to
kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji ik
gadu uzlabojas. Pārvalde uzrauga
administratīvo datu avotu izmaiņas,
pilnveidošanas procesus un, balstoties
uz normatīvajiem aktiem, darbojas, lai
informācija
būtu
pilnvērtīgāk
izmantojama
oficiālās
statistikas

Atbildīgās
institūcijas

Centrālā
statistikas
pārvalde,
sadarbībā ar
administratīvo
datu turētājiem

Darbības rezultāts

Finansējuma avots
un apmērs

Centrālās statistikas
Centrālās statistikas
pārvaldes tīmekļa vietnē pārvaldes budžeta
divas reizes gadā
ietvaros
publicētas administratīvo
datu izmantošanas
uzlabošanas aktivitātes un
darbības rezultāti.

17

Izpilde 2019.gadā

1. Publicēts apkopojums par
CSP paveikto respondentu
sloga mazināšanā un
administratīvo datu
izmantošanā
https://www.csb.gov.lv/lv/do
kumenti/normativie-akti
Sagatavota un CSP
mājaslapā publicēta
infografika, tai skaitā arī
sadaļā Respondentiem, “Kā
rodas statistika?
”https://www.csb.gov.lv/lv/R
espondentiem/Uznemumiem

Nr.p.
k

Pasākums

Izpildes
termiņš

Atbildīgās
institūcijas

Darbības rezultāts

veidošanā.
Administratīvie dati personu līmenī
tiek izmantoti gan mājsaimniecību
apsekojumos,
gan
sagatavojot
iedzīvotāju skaita novērtējumu, gan
gatavojoties
2021.
gada
tautas
skaitīšanai, kurā paredzēts atteikties no
iedzīvotāju anketēšanas.
Pārvalde katru gadu izvērtē iespējas
samazināt respondentu administratīvo
slogu un plāno un īsteno datu ieguves
uzlabojumus
konkrētam
gadam.
Iesaistot
šajās
aktivitātēs
arī
administratīvo
datu
turētājus,
respondentiem un datu lietotājiem tiktu
nodrošināta informācija par Pārvaldes
plānotajiem
pasākumiem
administratīvo
datu
izmantošanā,
tādējādi veicinot savstarpējo izpratni
un ieinteresētību
šī jautājuma
realizācijā.

Finansējuma avots
un apmērs

Izpilde 2019.gadā
2. CSP regulāri sagatavo
informāciju par
administratīvo datu
izmantošanas iespējām 2021.
gada tautas skaitīšanā,
kas tiek prezentēta gan EM
vadītajā darba grupā, gan
semināros Latvijā un
ārvalstīs.
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