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• likumu,
• Ministru kabineta tiesību aktu,
• Eiropas Savienības tieši piemērojamo
tiesību aktu vai
• Latvijai saistošu starptautisko līgumu.
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Statistikas nodrošināšana ir pamatota ar:
• likumu,
• Ministru kabineta tiesību aktu,
• Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību
aktu vai
• Latvijai saistošu starptautisko līgumu.

NACIONĀLĀ (OFICIĀLĀ) STATISTIKA?

Valstij nepieciešami DATI valsts funkciju pildīšanai

Administratīvie
dati
«Nacionālās īpatnības»

Oficiālā statistika

Starptautiski salīdzināma

Maksimālā pieeja => visi valsts iestāžu saražotie dati
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NACIONĀLĀ (OFICIĀLĀ) STATISTIKA?
Maksimālā pieeja

Visus datus,
kuru ražošana pamatota ar:
• likumu,
• Ministru kabineta tiesību aktu

iekļaujam OSP?

 Oficiālā statistika
 Iestādei jāpilda visas SL prasības
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NACIONĀLĀ (OFICIĀLĀ) STATISTIKA?
(dažas) prasības Statistikas iestādei

•

(7.p.) ... piemēro
jomas standartus;

statistikas

•

nosaka
datu
pārbaudes
un
kvalitātes novērtēšanas metodes;

Statistikas metodoloģija,
definīcijas, jēdzieni ...

Min = Prakses kodekss

•

nodrošina
statistisko
konfidencialitāti
šajā
likumā
noteiktajā kārtībā;

Tikai kopsavilkumi

•

19 (2) oficiālo statistiku publicē
iepriekš noteiktā brīdī sabiedrībai
pieejamā veidā ... līdz oficiālās
statistikas publicēšanas brīdim šo
statistiku nepublisko.

Visiem reizē
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NACIONĀLĀ (OFICIĀLĀ) STATISTIKA?

Valstij nepieciešami DATI valsts funkciju pildīšanai

Administratīviem
mērķiem
«Nacionālās īpatnības»

Statistiskiem
mērķiem
Starptautiski salīdzināmi

Maksimālā pieeja => visi valsts iestāžu saražotie dati

Minimālā pieeja => statistikas mērķiem ražotā statistika

NACIONĀLĀ (OFICIĀLĀ) STATISTIKA?
Minimālā pieeja

Tikai datus,
kuri salīdzināmi:
• Eiropas,
• pasaules mērogā

iekļaujam OSP?

Statistiskiem mērķiem sagatavotie dati
nebūs pietiekami nacionālajām vajadzībām
Nav vienkopus pieejama informācija par
adm. mērķiem ražoto statistiku
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NACIONĀLĀ (OFICIĀLĀ) STATISTIKA?

Valstij nepieciešami DATI valsts funkciju pildīšanai

Administratīviem
mērķiem
«Nacionālās īpatnības»

Statistiskiem
mērķiem
Starptautiski salīdzināmi

Maksimālā pieeja => visi valsts iestāžu saražotie dati

Minimālā pieeja => statistikas mērķiem ražotā statistika

NACIONĀLĀ (OFICIĀLĀ) STATISTIKA?

Valstij nepieciešami DATI valsts funkciju pildīšanai

Administratīviem
mērķiem
«Nacionālās īpatnības»

Statistiskiem
mērķiem
Starptautiski salīdzināmi

Kopsavilkumi

Optimālā pieeja => statistikas mērķiem ražotā statistika +
administratīviem mērķiem vākto datu kopsavilkumi
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NACIONĀLĀ (OFICIĀLĀ) STATISTIKA?
Optimālā pieeja

statistikas mērķiem ražotā statistika +

administratīviem mērķiem vākto datu kopsavilkumi

LIETOTĀJI NOSAKA NEPIECIEŠAMĪBU PĒC DATIEM

 iekļaujam OSP
 attiecinam prasības
•
•
•

metadati
laikrindas
...
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Oficiālās
statistikas
PROGRAMMA

SL 10.p. (4)
Pirms oficiālās statistikas programmas projekta
izsludināšanas valsts sekretāru sanāksmē
to izskata Statistikas padome

2016.gada jūnijs / jūlijs

Pieteikumi
izslēgšanai no OSP

Oficiālās
statistikas

 5 pieteikumi
Iestāde

PROGRAMMA
Iestāžu atbildībā esošie VSIP 2016
ieraksti
1) Droša elektroniskā paraksta lietotāju skaits;
2) Izmantoto laika zīmogu skaits;
3) Dokumentu, kas parakstīti ar drošu
elektronisko parakstu, veikto pārbaužu skaits

Pamatojums
LVRTC informē, ka LVRTC rīcībā nav datu un statistikas, kas
atbilstu Statistikas likuma 5.panta minētajiem merķiem un
1
kritērijiem un būtu iekļaujama Oficiālās statistikas programmā
VAS “Latvijas
2017.-2019.gadam. LVRTC apkopo Ministru kabineta
Valsts radio un
22.12.2015. noteikumu Nr.750 “Noteikumi par Valsts statistikas
televizijas centrs” informacijas programmu 2016.gadam” noradīto informāciju
administratīviem merķiem saskaņā ar LVRTC iekšējo lēmumu,
attiecīgi šie dati nav uzskatāmi par statistiku Statistikas likuma
izpratnē.
Izvērtējot vēstulē minēto un VVD RDC iepriekš gatavoto
Radioaktīvās vielas, kodolmateriāli un citi
statistiku atbilstoši statistikas programmai, kā arī ES prasības
jonizējošā starojuma avoti
2
radiācijas drošības jomā, VVD RDC informē, ka turpmāk
Valsts vides
neplāno iekļaut oficiālajā statistikas programmā informāciju par
dienests Radiācijas jonizējošā starojuma avotiem.
drošības centrs
Jebkurā gadījumā informācija par izsniegtajām
licencēm/reģistrācijas apliecībām darbībām ar jonizējošā starojuma
avotiem ir pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē
(www.vvd.gov.lv).
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Pieteikumi
izslēgšanai no OSP

Oficiālās
statistikas
PROGRAMMA

Iestāde

Iestāžu atbildībā esošie VSIP 2016
ieraksti
1) Droša elektroniskā paraksta lietotāju skaits;
2) Izmantoto laika zīmogu skaits;
3) Dokumentu, kas parakstīti ar drošu
elektronisko parakstu, veikto pārbaužu skaits

Pamatojums
LVRTC informē, ka LVRTC rīcībā nav datu un statistikas, kas
atbilstu Statistikas likuma 5.panta minētajiem merķiem un
1
kritērijiem un būtu iekļaujama Oficiālās statistikas programmā
VAS “Latvijas
2017.-2019.gadam. LVRTC apkopo Ministru kabineta
Valsts radio un
22.12.2015. noteikumu Nr.750 “Noteikumi par Valsts statistikas
televizijas centrs” informacijas programmu 2016.gadam” noradīto informāciju
administratīviem merķiem saskaņā ar LVRTC iekšējo lēmumu,
attiecīgi šie dati nav uzskatāmi par statistiku Statistikas likuma
izpratnē.
Izvērtējot vēstulē minēto un VVD RDC iepriekš gatavoto
Radioaktīvās vielas, kodolmateriāli un citi
statistiku atbilstoši statistikas programmai, kā arī ES prasības
jonizējošā starojuma avoti
2
radiācijas drošības jomā, VVD RDC informē, ka turpmāk
Valsts vides
neplāno iekļaut oficiālajā statistikas programmā informāciju par
dienests Radiācijas jonizējošā starojuma avotiem.
drošības centrs
Jebkurā gadījumā informācija par izsniegtajām
licencēm/reģistrācijas apliecībām darbībām ar jonizējošā starojuma
avotiem ir pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē
(www.vvd.gov.lv).
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Pieteikumi
izslēgšanai no OSP

Oficiālās
statistikas
PROGRAMMA

Iestāde

3
Veselības
inspekcija

Iestāžu atbildībā esošie VSIP 2016
Pamatojums
ieraksti
Inspekcija veic dzeramā ūdens un peldvietu ūdens monitoringu,
1) Dzeramā ūdens kvalitāte lielajās ūdens
ņemot ūdens paraugus un veicot to analīzi laboratorijā.
apgādes sistēmās 2014.-2016.gadā (ūdens
Monitoringa veikšanas nepieciešamību, kā arī tā informācijas
apgādes sistēmu īpatsvars, kurās piegādātais
pieejamību iedzīvotājiem nosaka Eiropas Savienības un nacionālie ūdens ir ar atbilstošu kvalitāti) (apsekojums
normatīvie akti. Tajā skaitā, atbilstoši Eiropas Parlamenta un
būs pieejams 2017.gada beigās);
Padomes direktīvas 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās
2) Peldūdeņu kvalitāte 2016.gadā (peldvietu
informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE),
skaits ar izcilu, labu, pietiekamu un zemu
prasībām, šo informāciju paredzēts ziņot arī nacionālajā
kvalitāti);
Ģeoportālā. Ģeoportālā izveidotais metadatu katalogs veido
3) Dzeramā ūdens kvalitāte 2016.gadā (ūdens
analoģisku sarakstu par vides kvalitātes monitoringiem, kādu
apgādes sistēmu īpatsvars, kurās piegādātais
statistikas jomā tās parastajā izpratnē paredz Oficiālā statistikas
ūdens ir ar atbilstošu kvalitāti)
programma.
Līdz ar to, lai novērstu dublēšanu un nevajadzīgu administratīvo
slogu, inspekcija piedāvā monitoringā iegūstamo informāciju par
dzeramo ūdeni un peldūdeņiem neiekļaut Oficiālajā statistikas
programmā 2017.-2019.gadam.
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Pieteikumi
izslēgšanai no OSP

Oficiālās
statistikas
PROGRAMMA

Iestāde

Pamatojums

Iestāžu atbildībā esošie VSIP 2016 ieraksti

4

Ņemot vērā aviācijas specifiku,
iegūstās statistikas lietotāju loks ir
ļoti šaurs, kā arī ICAO parauga
aviokompāniju atskaites satur
konfidenciālu informāciju, kuras
plaša izpaušana var nodarīt
kaitējumu aviokompāniju
konkurētspējai.

1) Latvijā reģistrēto regulāro gaisa pārvadātāju komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms –
ICAO pieprasījums
2) Latvijā reģistrēto gaisa pārvadātāju (regulāro un neregulāro) komerciālo gaisa
pārvadājumu apjoms – ICAO pieprasījums;
3) Regulāro gaisa pārvadātāju pārvadāto pasažieru, kravu un pasta apjomi starp pilsētu
pāriem – ICAO pieprasījums;
4) Gaisa pārvadājumi regulāro lidojumu maršrutu posmos – ICAO pieprasījums;
5) Aviokompāniju gaisakuģu parks un personāls – ICAO pieprasījums;
6) Gaisa pārvadātāju komerciālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījums;
7) Lidostas apkalpoto pasažieru, gaisa kuģu skaits, kravas, pasta apjoms – ICAO
pieprasījums;
8) Lidostu finansiālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījums;
9) Aeronavigācijas pakalpojumu apjoms – ICAO pieprasījums;
10) Gaisa satiksmes vadības dienesta finansiālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījums ;
11) Gaisa kuģu patērētās degvielas un komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms – ICAO
pieprasījums;
12)Aviācijas personāla sertificēšana un apmācība – ICAO pieprasījums;
13) Latvijā reģistrētie civilie gaisa kuģi – ICAO pieprasījums
17

Satiksmes
ministrija

Pieteikumi
izslēgšanai no OSP

Oficiālās
statistikas
PROGRAMMA

Iestāde

5
Valsts
Robežsardze

Pamatojums

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes 2016.gada
25.aprīļa vēstuli Nr.1802-01/561 “Par Oficiālās statistikas
programmu 2017. - 2019.gadam” informēju, ka Valsts
robežsardze nenodarbojas ar statistiskās informācijas
publicēšanu, līdz ar to Valsts robežsardzei nav saistoša
Centrālās statistikas pārvaldes vēstulē pievienotā Oficiālās
statistikas programmas 2017. - 2019.gadam datne
OSP_2017.-2019._projekts_CSP.xlsx.

Iestāžu atbildībā esošie VSIP 2016 ieraksti

1) Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu
skaitu, kuriem atteikta ieceļošana dalībvalsts teritorijā uz
ārējās robežas;
2) Statistika par trešo valstu piederīgo personu skaitu,
kuras nelegāli uzturas dalībvalsts teritorijā saskaņā ar
imigrācijas likumiem;
3) Statistika par pieņemtajiem lēmumiem trešo valstu
pilsoņiem atstāt ES dalībvalstis un faktiski dalībvalstis
atstājušiem trešo valstu pilsoņiem

Valsts robežsardze ir atbildīga par Padomes Regulas (EK) Nr. 862/2007 5. un 7. panta 1 b)
punktā noteiktās informācijas apkopošanu un nosūtīšanu Eiropas Komisijai (Eurostat).
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Oficiālās
statistikas

OSP projekta
izskatīšana
Statistikas Padomē

PROGRAMMA

 CSP izsūta projektu visiem SP locekļiem

 2 nedēļas
 Atbildi iesūtīt uz e-pasta adresi
oficiala.statistika@csb.gov.lv

 Ja atbilde noteiktajā laika periodā netiek saņemta =
konceptuāls saskaņojums
 Kopsavilkums 3. SP sēdē
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Oficiālās
statistikas
PROGRAMMA

Aicinām izteikties par:

 OSP iekļaujamo nacionālo (oficiālo) statistiku
 Statistikas Padomes viedokļa (par OSP
projektu) sniegšanas organizēšanu

