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Oficiālās statistikas portāla noteikumi
Izdoti saskaņā ar
Statistikas likuma 20. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:
1.1. oficiālās statistikas portāla (turpmāk – portāls) tehniskās un
uzturēšanas prasības;
1.2. oficiālās statistikas publicēšanas prasības.
2. Portāls nodrošina vienotu piekļuvi:
2.1. oficiālajai statistikai, kas noteikta oficiālās statistikas programmā
(turpmāk – programma), kuru apstiprinājis Ministru kabinets, un kuru sagatavo
programmā norādītās statistikas iestādes (turpmāk – autorizētie lietotāji);
2.2. metadatiem par oficiālo statistiku;
2.3. oficiālās statistikas publicēšanas kalendāram;
2.4. informācijai par netieši identificējamiem datiem, kuri ir pieejami
izmantošanai pētnieciskam darbam;
2.5. preses ziņojumiem par oficiālo statistiku.
3. Portāla adrese tīmeklī ir www.stat.gov.lv. Portāla pārzinis ir Centrālā
statistikas pārvalde (turpmāk – pārvalde), kas nodrošina portāla tehnisko un
organizatorisko darbību.
II. Portāla tehniskās un uzturēšanas prasības
4. Portālā šo noteikumu 2.1.-.2.4. apakšpunktā minēto informāciju
(turpmāk – dati) iekļauj autorizētā lietotāja nodarbinātais.
5. Autorizētā lietotāja nodarbinātais portālā aizpilda lietotāja izveidošanas
pieteikumu, sniedzot par sevi šādu informāciju:
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5.1. iestādes nosaukums;
5.2. nodarbinātā vārds un uzvārds;
5.3. nodarbinātā ieņemamais amats un struktūrvienība;
5.4. nodarbinātā kontaktinformācija.
6. Autorizētā lietotāja nodarbinātajiem tiesības iekļaut, mainīt un
apskatīties datus pirms to publicēšanas portālā (turpmāk – tiesības) piešķir
pārvalde ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no lietotāja izveidošanas pieteikuma
aizpildīšanas portālā. Tiesību piešķiršanu pārvaldes paziņo ar autorizācijas saišu
nosūtīšanu uz autorizētā lietotāja nodarbinātā elektroniskā pasta adresi. Pirms
tiesību piešķiršanas pārvalde var pārbaudīt saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu
sniegto ziņu patiesumu, pieprasot informāciju autorizētajam lietotājam. Pārvaldei
ir tiesības nepiešķirt tiesības, informējot autorizēto lietotāju par iemesliem.
7. Pārvalde autorizētā lietotāja nodarbinātā tiesības anulē, ja:
7.1. autorizētais lietotājs nav noteikts programmā;
7.2. autorizētā lietotāja nodarbinātais ir pārtraucis darba attiecības ar
autorizēto lietotāju;
7.3. izmantojot portālu, autorizētā lietotāja nodarbinātais pārkāpis portāla
lietošanas noteikumus.
8. Autorizētajam lietotājam ir pienākums informēt pārvaldi elektroniski par
tiesību anulēšanu nodarbinātajam, kas pārtraucis darba attiecības ar autorizēto
lietotāju.
9. Autorizējoties portālā pirmo reizi, autorizētā lietotāja nodarbinātais
piekrīt portāla lietošanas drošības noteikumiem.
10. Pārvalde nodrošina portālā esošo datu, tai skaitā personas datu,
drošības pasākumu īstenošanu.
11. Pārvalde:
11.1. konsultē autorizētā lietotāju nodarbinātos par metadatu sagatavošanu;
11.2. sniedz atbalstu autorizētā lietotāja nodarbinātajam par datu
sagatavošanu iesniegšanai portālā;
11.3. nodrošina portālā iesniegto portāla gala lietotāju jautājumu
pārsūtīšanu autorizētajam lietotājam.
III. Datu iesniegšana portālā un portālā publicēto datu
izmantošana
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12. Autorizētais lietotājs iesniedz datus portālā šādā kārtībā:
12.1. sadarbībā ar pārvaldi izveido un iesniedz datu tabulu strukturālos
metadatus, kas ir identifikatori datu kolonnām un to vērtībām;
12.2. izveido un iesniedz datu publicēšanas kalendāru;
12.3. iesniedz nepieciešamos aprakstošos metadatus, kas skaidro portālā
iesniegtos datus un sniedz to kvalitātes aprakstu;
12.4. datu sagatavošanā izmanto portālā aprakstītos strukturālos metadatus.
13. Autorizētais lietotājs iesniedz portālā datus, ievērojot datu publicēšanas
kalendārā noteiktos termiņus.
14. Portāla gala lietotāju konsultēšanu koordinē pārvalde sadarbībā ar
autorizētajiem lietotājiem.
15. Pārvalde nodrošina portāla gala lietotāja konsultācijas pieprasījuma
apstiprināšanu vienas darbdienas laikā un atbildes sniegšanu normatīvajos
aktos noteiktajos termiņos.
16. Pārvalde portāla gala lietotāju atbalstu nodrošina darba dienās savā
darba laikā.
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