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Oficiālās statistikas
nodrošināšanas
sistēma
Statistikas likuma
4. pants

IESTĀDES, KAS NODROŠINA
EIROPAS STATISTIKU (ONAs)
1. Agroresursu un ekonomikas institūts
2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
3. Slimību profilakses un kontroles centrs
4. Valsts robežsardze
5. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

6. Zemkopības ministrija
7. Nacionālais veselības dienests

EUROSTAT

Eiropas Statistikas sistēma
Eiropas Statistikas sistēma
(ESS) ir partnerība starp:
• Kopienas statistikas iestādi
– Komisiju (Eurostat)
• valstu statistikas iestādēm
(VSI) un
• citām valsts iestādēm, kas
katrā dalībvalstī ir atbildīgas
par Eiropas statistikas
izstrādi, sagatavošanu un
izplatīšanu.

8. Lauku atbalsta dienests

9. Valsts augu aizsardzības dienests

Regulas 223/2009
par Eiropas Statistiku
4. pants

EIROPAS STATISTIKA &
VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS
Regula 223/2009 par Eiropas Statistiku, 1. pants
• Iekļauta Eiropas 5-gadu Statistikas programmā un ikgadējā
Eurostat darba programmā (Produktu katalogā)

• Tiek sūtīta Eurostat
… Eiropas statistika ir tā statistika, kas vajadzīga Kopienas darbību veikšanai. Eiropas
statistika ir noteikta Eiropas Statistikas programmā.
To izstrādā, sagatavo un izplata saskaņā ar statistikas principiem, kas izklāstīti
Līguma 285. panta 2. punktā
un kas sīkāk izstrādāti Eiropas Statistikas prakses kodeksā saskaņā ar 11. pantu...
•
•
•
•
•
•

profesionālā neatkarība
taisnīgums
objektivitāte
ticamība
statistiskā konfidencialitāte
izmaksu lietderība

• principi un rādītāji institucionālajai videi,
statistikas procesiem un produktiem
• ikgadējā atskaitīšanās Eurostat un ESGAB
• detalizētā ekspertīze (Eiropas audits)
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VISPĀRĪGĀS
prasības iestādēm

ESPK
(Eiropas
Statistikas
prakses kodekss)

DETALIZĒTĀS
prasības statistikai

TA
(regulas u.c.)

Pārējā
oficiālā
statistika

Eiropas
Statistika

Vispārīgās
KVALITĀTES
prasības

22.02.2016. CSP rīkojums Nr.
2016/23
Par oficiālās statistikas
vispārīgajām kvalitātes prasībām

Nosaka prasības:
INSTITUCIONĀLAI VIDEI
-Profesionālā neatkarība
-Datu vākšanas pilnvarojums
-Resursu pietiekamība
-Kvalitātes saistības
-Statistiskā konfidencialitāte
-Neitralitāte un objektivitāte
STATISTIKAS PROCESIEM
-Pamatota metodoloģija
-Piemērotas statistiskās metodes
-Pārmērīga sloga neradīšana
respondentiem
-Izmaksu efektivitāte
STATISTIKAS PRODUKTIEM
-Atbilstība lietotāju vajadzībām
-Precizitāte
-Savlaicīgums un punktualitāte
-Saskaņotība un salīdzināmība
-Pieejamība un skaidrība

5

ESPK ieviešana
Oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmā
(2017 - 2019)
3 GADU CIKLS
1 GADS

Pašnovērtējums
(- anketa,
- uzlabojuma darbības, to ieviešanas grafiks)
Uzlabojuma darbību ieviešanas uzsākšana
Kopsavilkums
(CSP mājaslapā)

2, 3 GADS

Uzlabojuma darbību ieviešana

Atskaitīšanās par uzlabojuma darbību ieviešanu
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ESPK ieviešana
Oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmā
(2016)
ONAs
PILOTPROJEKTS

ESPK rokasgrāmata
(ar skaidrojumiem un piemēriem)

Pašnovērtējums
(- anketa,
- uzlabojuma darbības un to ieviešanas grafiks)

