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STATISTIKAS PADOMES SANĀKSMES PROTOKOLS
Nr. 2/2017
Rīgā

2017. gada 16. jūnijā

Statistikas padomes 2017. gada 16. jūnija protokols sastādīts saskaņā ar Statistikas padomes
nolikuma 12. punktu un 14.1. apakšpunktu.
2017. gada 16. jūnija sanāksmē piedalās šādi Statistikas padomes (turpmāk – Padome) locekļi un
pieaicinātās personas:
Sanāksmi vada:
Padomes priekšsēdētāja
Sanāksmē piedalās
Padomes locekļi:

A. Žīgure - Centrālās statistikas pārvaldes (Pārvalde) priekšniece.
I. Skarbnieks - Latvijas Bankas (LB) Statistikas pārvaldes
vadītāja vietnieks (aizvieto A. Cauni);
I. Olafsone – Latvijas
Tautsaimniecības eksperte;

Darba

devēju

konfederācijas

S. Maže – Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta
departamenta Pārtikas nozares nodaļas vecākā referente (aizvieto
Z. Ķikānu);
V. Vesperis - Pārresoru koordinācijas centra Attīstības
uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs;
J. Salmiņš - Ekonomikas ministrijas (EM) Tautsaimniecības
struktūrpolitikas departamenta direktors;
S. Vasiļjeva – Labklājības ministrijas (LM) Sociālās politikas
plānošanas un attīstības departamenta direktora vietniece
(aizvieto S. Siliņu);
B. Sloka - Latvijas Statistiķu asociācijas prezidente, Latvijas
Universitātes profesore;

Pieaicinātie Pārvaldes nodarbinātie:

D. Ozola - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) Vides aizsardzības departamenta Piesārņojuma
novēršanas nodaļas vadītāja (aizvieto R. Veseri).
K. Misāns – Pārvaldes priekšnieka vietnieks;
N. Tālers – Pārvaldes priekšnieka vietnieks;
I. Začeste – Pārvaldes Juridiskā un pārvaldes organizācijas
departamenta direktore;
G. Kuzmina – Pārvaldes Informācijas, izdevniecības un
poligrāfijas departamenta direktora vietniece;
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D. Kļaviņš - Pārvaldes Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas
departamenta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists;
J. Minkevica – Pārvaldes Statikas metodoloģijas un kvalitātes
departamenta direktore.
M. Deaks – Pārvaldes Juridiskā un pārvaldes organizācijas
departamenta direktora vietnieks.

Protokolē:

2017. gada 30. marta sanāksmē nepiedalās šādi Padomes locekļi:
J. Krūmiņš – Augstākās izglītības padomes pārstāvis, Latvijas Universitātes profesors;
L. Linabergs - Datu valsts inspekcijas (DVI) Otrās uzraudzības daļas vecākais eksperts;
A. Salmiņš - Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomnieks tehnisko problēmu jautājumos;
A. Caune - LB Statistikas pārvaldes vadītājs;
S. Siliņa - Labklājības ministrijas (LM) Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā
eksperte;
Z. Ķikāns - Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktors;
K. Zariņa - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Politikas daļas direktore;
R. Vesere - VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore.
Darba kārtība:
1. Ģeotelpiskā statistika.
2. Datu lietotāja pieredze datu izmantošanā.
3. Oficiālās statistikas programmas aktualitātes.
4. Citi jautājumi.

Sanāksmi sāk plkst. 14:00

1. §
Sanāksmes atklāšana
______________________________________________________
1.

Pārvaldes priekšniece A. Žīgure atklāj sanāksmi un iepazīstina ar darba kārtību. A. Žīgure akcentē, ka
Pārvalde, organizējot sanāksmes, vēlas parādīt un informēt par Pārvaldes darbību. Padomes locekļi
papildus neapspriež darba kārtības jautājumus.
2. §
Ģeotelpiskā statistika
______________________________________________________

2.

D. Kļaviņš prezentē tēmu – Ģeotelpiskā statistika. Prezentācija pieejama tīmekļa vietnē:
www.csb.gov.lv/padome.

3.

Jautājumi, atbildes:
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D. Ozolas jautājums: Akcentē telpiskās statistikas nozīmīgumu, tai skaitā, ja to izmantotu
piesārņojuma analīzē. Kāpēc dalījumam režģa šūnās tika izvēlēta Rīga un tās apkaimes?
D. Kļaviņa atbilde: Dalījums 100x100 m režģa šūnās veikts tikai Rīgai un citām republikas pilsētām
lielāka iedzīvotāju blīvuma dēļ, lai detalizētāk attēlotu statistiskos rādītājus.
D. Ozolas jautājums: Vai iedzīvotāju mājokļu rādītāji ir saistīti ar iedzīvotāju skaitu?
D. Kļaviņa atbilde: Tie ir iegūti no tautas skaitīšanām, 2011. gadā par mājokļiem, 2000. gadā –
mājsaimniecībām, tādēļ savstarpēji nebūs salīdzināmi.
V. Vespera jautājums: Akcentē telpiskās statistikas nozīmīgumu. Vai režģi iespējams savienot ar
valsts reģistriem? Vai, neieskaitot Valsts ieņēmumu dienesta reģistru un Iedzīvotāju reģistru, ir
pieejami arī citi?
D. Kļaviņa atbilde: Datus, kas izmantoti režģa veida datu veidošanā, var savienot ar jebkuru reģistru,
kurā ir pieejami personas dati – identifikatori.
I. Skarbnieka jautājums: Vai režģī iedzīvotāji izvietoti pēc faktiskās vai deklarētās adreses?
D. Kļaviņa atbilde: Pēc faktiskās.
A. Žīgure papildina: Šobrīd virzāmies uz deklarētās adreses izmantošanu.
D. Ozolas jautājums: Vai režģi ir iespējams papildināt ar citu statistisko informāciju?
D. Kļaviņa atbilde: Jāvērtē konkrētais gadījums. Var, ja statistiskie dati ir kombinējami šādā veidā.
3. §
Datu lietotāja pieredze datu izmantošanā
_________________________________________________________________
4.

S. Vasiļjeva prezentē tēmu – Datu izmantošana Labklājības ministrijas darbā. Prezentācija pieejama
tīmekļa vietnē: www.csb.gov.lv/padome.

5.

A. Žīgures papildinājums: LM Pārvaldes savāktos datus izmanto svarīgās nozarēs. Akcentē pozitīvo,
ka LM pārstāvji tiekas ar Pārvaldes intervētājiem, kas nodrošina komunikāciju starp pašiem datu
vācējiem un datu izmantotājiem.

6.

Jautājumi, atbildes:
I. Skarbnieka jautājums: Kā izdodas savienot divas datu bāzes sistēmā LabIS, ja tās ir anonimizētas?
S. Vasiļjevas atbilde: Sistēmā LabIS tiek sniegti dažādos datu avotos uzkrāti personas līmeņa dati,
kur unikālais pakalpojuma/ pabalsta saņēmējs visās sistēmās tiek identificēts pēc personas koda. Lai
nodrošinātu turpmāko datu subjekta anonimitāti, sistēmā LabIS sākotnējā datu apstrādes posmā
personas datu anonimizēšana notiek starpvidē, kur ar programmatūras palīdzību tiek veikta personas
datu neatgriezeniska transformācija. Šajā transformācijas procesā personas dati (personas kods, vārds,
uzvārds) tiek aizstāti ar identifikatoru. Sistēmas LabIS lietotāji strādā tikai ar anonimizētiem datiem.
I. Olafsones jautājums: Kura ir tā informācija, kurā ir vislielākā atšķirība starp pieņēmuma un
reālajiem datiem?
S. Vasiļjevas atbilde: Pasaules bankas pētījums 2013.gada pētījums „Latvija: kurš ir bezdarbnieks,
ekonomiski neaktīvais vai trūcīgais?”, kura ietvaros tika krustoti un analizēti Valsts ieņēmumu
dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un iedzīvotāju
reģistra dati, daudz dziļāk ļāva atklāt mērķa grupu situāciju, kā arī apgāzt sabiedrībā un arī publiskajā
pārvaldē esošus stereotipus par sociālās palīdzības pabalstu atkarību. Piemēram, analizējot
nodarbinātības jautājumus, tika izdalītas tādas personu grupas ar pastāvīgām problēmām iekļauties
darba tirgū, kas tradicionāli netiktu analizētas no nodarbinātības politikas viedokļa, specifiski
raksturojot šo grupu dažādas pazīmes (vecums, dzimums, veselības stāvoklis, izglītība u.tml.). Šo
grupu identificēšana ļāva skaidrāk saprast, kurām grupām nav nepieciešams būtisks valsts atbalsts, jo
pašas var atrisināt problēmu, vai ar nelielu valsts iejaukšanos, kā arī kuru grupu atbalstam būtu jāvirza
lielāks valsts atbalsts. Tāpat skaidrāk parādījās arī tās problēmas, kuru risināšanai, iespējams, primāri
būtu jāvirza citu jomu atbalsts, piemēram, veselības aprūpe dažādu atkarības problēmu risināšanai,
hronisku saslimšanu ārstēšanai.
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4. §
Oficiālās statistikas programmas aktualitātes
7. J. Minkevica informē par Oficiālās statistikas programmas aktualitātēm. J. Minkevica norāda, ka
Oficiālās statistikas programmas projektu izsutīs Statistikas padomes locekļiem izvērtēšanai jūlija
sākumā, atbildes gaidīs uz e-pasta adresi oficiala.statistikas@csb.gov.lv.
8. Jautājumi, atbildes:
A. Žīgures jautājums: Sūtīsim Oficiālās statistikas programmas pilnu apjomu vai izmaiņas?
J. Minkevicas atbilde: Pilnu apjomu ar atkāpēm uz būtiskākajām izmaiņām.
A. Žīgures jautājums: Forma paliek iepriekšējā?
J. Minkevicas atbilde: Jā.
A. Žīgure padomes locekļiem: Kā atvieglot iesniegšanu?
D. Ozolas jautājums: Vai iespējams, tās vietas, kuras papildinātas, identificēt?
J. Minkevicas atbilde: Papētīsim, vai tas ir tehniski iespējams.

5.§
Citi jautājumi
______________________________________________________
A. Žīgure aicina Padomes locekļus izteikt priekšlikumus nākamo sanāksmju tēmām, sūtot informāciju uz
Padomes e-pasta adresi padome@csb.gov.lv. Nākamā sanāksme plānota septembrī. Viena no tēmām, ko
izskatīsim, būs Statistikas padomes locekļu atzinumi par Oficiālās statistikas programmu.

Sanāksmi slēdz plkst. 15:20.
Protokols sastādīts 1 (vienā) eksemplārā.

Padomes priekšsēdētāja

Deaks 67366642
Madars.Deaks@csb.gov.lv

Pilina 67366773
Guna.Pilina@csb.gov.lv

Aija Žīgure

