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STATISTIKAS PADOMES SANĀKSMES PROTOKOLS
Nr.2
Rīgā

2016.gada 17.jūnijs

Statistikas padomes 2016.gada 17.jūnija protokols sastādīts saskaņā ar Statistikas padomes
nolikuma 12.punktu un 14.1.apakšpunktu.
2016.gada 17.jūnija sanāksmē piedalās šādi Statistikas padomes (turpmāk – Padome) locekļi:
Sanāksmi vada:
Padomes priekšsēdētāja
Sanāksmē piedalās
Padomes locekļi:

A.Žīgure – Pārvaldes priekšniece;
I.Skarbnieks – Latvijas Bankas Statistikas pārvaldes vadītāja
vietnieks (aizvieto A.Cauni);
Z.Ķikāns – Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta
departamenta direktors;
L.Linabergs - Datu valsts inspekcijas (DVI) Otrās uzraudzības
daļas vecākais eksperts;
A.Salmiņš - Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomnieks
tehnisko problēmu jautājumos;
J.Salmiņš - Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības
struktūrpolitikas departamenta direktors;
S.Siliņa - Labklājības ministrijas (LM) Sociālās politikas
plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte;
B.Sloka -Latvijas Statistiķu asociācijas prezidente, Latvijas
Universitātes profesore;
J.Krūmiņš - Augstākās izglītības padomes pārstāvis, Latvijas
Universitātes profesors;
Z.Hermansons - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (VARAM) Reģionālās ekonomikas nodaļas vecākais
eksperts (aizvieto R.Veseri);
G.Āboliņš - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
pārstāvis (aizvieto K.Zariņu);
I.Kārkliņa – Pārresoru koordinācijas centra (PKS) Attīstības
plānošanas nodaļas konsultante (aizvieto V.Vesperu).

Sanāksmē nepiedalās
V.Vesperis - Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks,
Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs;
K.Zariņa - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
Politikas daļas direktore;
J.Hermanis – Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperts;
A.Caune – LB Statistikas pārvaldes vadītājs.

2

Pieaicinātie eksperti:
J.Minkevica – Pārvaldes Statistikas metodoloģijas un kvalitātes
departamenta direktore;
U.Ainārs - Pārvaldes Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas
departamenta direktors;
N.Tālers – Pārvaldes priekšnieka vietnieks;
K.Misāns – Pārvaldes priekšnieka vietnieks;
J.Bruņenieks – Valsts reģionālās attīstības aģentūras Reģionālās
attīstības atbalsta departamenta vecākais statistiķis;
M.Pūķis – LPS vecākais padomnieks.
M.Deaks - Pārvaldes Juridiskā un pārvaldes organizācijas
departamenta direktora vietnieks.

I.Začeste – Pārvaldes Juridiskā un pārvaldes organizācijas
departamenta direktore.

Protokolē:

Darba kārtībā:
1. Sanāksmes darba kārtības apstiprināšana;
2. Pārvaldes pieaicināto ekspertu prezentācijas un informācijas. Atbilžu/jautājumu sesija:
2.1. Statistiskā konfidencialitāte un statistikas (datu) pieejamība (prezentācija);
2.2. Nacionālā oficiālā statistika – kādiem datiem jābūt Oficiālās statistikas programmā (prezentācija);
2.3. Oficiālās statistikas portāls – ar izstrādi saistīto jautājumu apspriešana (informācija);
2.4. Informatīvais ziņojums par administratīvo datu avotu izmantošanu oficiālās statistikas
nodrošināšanā (informācija).
3. Citi jautājumi

Sanāksmi sāk plkst. 14:00

1.§
Sanāksmes darba kārtības apstiprināšana
______________________________________________________
1.

Padomes priekšsēdētāja iepazīstina klātesošos ar sanāksmes darba kārtību.

2.

Padomes locekļiem nav iebildumu pret sanāksmes darba kārtību.
2.1.§
Statistiskā konfidencialitāte un statistikas (datu) pieejamība. Jautājumu /atbilžu sesija
______________________________________________________

3.

U.Ainārs prezentē tēmu – Statistiskā konfidencialitāte un statistikas (datu) pieejamība.

4.

Jautājumi un atbildes:
LPS jautājums: Vai Pārvalde neapsver iespēju, ka statistiku vajadzētu nodrošināt par vietējām
administratīvajām vienībām (LAU1 un LAU2 līmenī)? Tā kā pašreiz Pārvalde nepublicē informāciju
par LAU1 un LAU2 vienībām, tad šī informācija ir jāuzkrāj citās iestādēs, kas savukārt ir finanšu
resursu nelietderīga izlietošana.
Pārvaldes atbilde: LAU 1 – administratīvie rajoni tika likvidēti Administratīvi teritoriālās reformas
rezultātā. Atsevišķi statistiskie rādītāji tiek publicēti LAU 2 jeb novadu un republikas pilsētu līmenī.
Kamēr nav pieejams LPS nepieciešamais informācijas saraksts, nav iespējams atbildēt uz jautājumu,
vai Pārvalde var vai nevar nodrošināt statistiku par LPS interesējošajām vienībām. LPS ir aicināti
iesniegt šo sarakstu Pārvaldei, un tā sniegs atbildi par konkrētām iespējām.
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DVI komentārs: Vajag nodalīt statistikas nodrošināšanu no personu datu apstrādes. Pārvalde rīkojas
pareizi – izsniedz tikai tos datus, kur nav iespējams identificēt fizisku personu.
Pārvaldes komentārs: Konfidencialitāte attiecas uz juridiskām personām tik pat lielā mērā kā uz
fiziskām personām; statistikā šie subjekti netiek dalīti.

2.2.§
Nacionālā oficiālā statistika – kādiem datiem jābūt Oficiālās statistikas programmā .
Jautājumu /atbilžu sesija
5.

J.Minkevica prezentē tēmu - Nacionālā oficiālā statistika – kādiem datiem jābūt Oficiālās
statistikas programmā. Diskusijas jautājums Padomes locekļiem – kādu nacionālo statistiku ir
jāiekļauj Oficiālās statistikas programmā?

6.

Jautājumi un atbildes:
LPS komentārs: Vajadzētu oficiālās statistikas programmā iekļaut statistiku par divu līmeņu
administratīvi teritoriālajām vienībām.
VARAM jautājums: Vēlas precizēt, kādu informāciju būs iespējams iegūt oficiālās statistikas
programmas ietvaros un kura būs tā informācija, par kuru būs papildus jāmaksā. Kāda ietekme ir
Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.751 “Statistikas izstrādes, datu iegūšanas,
apstrādes, analīzes un izplatīšanas pakalpojumu nodrošināšanas izmaksu apmērs” (turpmāk-MK
noteikumi Nr.751).
Pārvaldes atbilde: Saskaņā ar Statistikas likumu MK noteikumi Nr.751 izstrādāti, lai regulētu tos
gadījumus, kad citai valsts iestādei ir nepieciešams unikāla (jauna) apsekojuma veikšana – datu
iegūšana un statistikas nodrošināšana, kas nav paredzēta Oficiālās statistikas programmā. Tātad, ja
statistikas ir jānodrošina situācijā, kad ir jāiegūst papildus dati (jāveic apsekojums), ir jāsedz tās
nodrošināšanas izmaksas. Ja iestādei ir nepieciešama informācija, kura tiek vākta saskaņā ar
Oficiālās statistikas programmu, bet tajā nav minēta iestādei nepieciešamā statistikas detalizācijas
pakāpe un to var nodrošināt, tad Pārvalde šādu informāciju iestādei sagatavo uz pieprasījuma pamata,
izvērtējot, vai par informācijas sagatavošanu ir nepieciešams kompensēt izmaksas.
DVI jautājums: Kādā veidā Padome panāks kopīgu viedokli par Oficiālās statistikas programmu.
Pārvaldes atbilde: Pārvalde plāno apkopot viedokļus elektroniski. Tiks izvērtēti priekšlikumi un
nepieciešamības gadījumā sasaukta Padomes sēde programmas apspriešanai klātienē.
2.3.-2.4.§
Oficiālās statistikas portāls un MK informatīvais ziņojums
______________________________________________________

7.

N.Tālers informē par Oficiālās statistikas portāla (turpmāk-OSP projekts) izveides gaitu. Oficiālās
statistikas portāla izveidi finansēs Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–
2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “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” ietvaros, ja OSP projekta
iesniegums atbildīs projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta 2015.gada
17.novembra noteikumos Nr.653 “Darbības programmas “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” īstenošanas
noteikumi” iekļautajiem nosacījumiem. Notiek OSP detalizēta projekta apraksta saskaņošana ar
VARAM.

8.

K.Misāns informē par MK Informatīvā ziņojuma par administratīvo datu avotu izmantošanu
statistikas nodrošināšanā sagatavošanas gaitu. Informatīvais ziņojums sastāvēs no trīs daļām: 1)
informācija par administratīvajiem datu avotiem, kurus lieto Pārvalde; 2) informācija par to, kādus
administratīvos datu avotus Pārvalde nelieto un kāpēc; 3) informācija par administratīvo datu avotos
esošās informācijas kvalitāti.
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3.§
Citi jautājumi
______________________________________________________
9.

LM informē Padomes locekļus par semināru Labklājības ministrijas darbiniekiem un tās padotības
iestāžu darbiniekiem, kuru vadīja Pārvaldes pārstāvji. Semināra tēmas – oficiālās statistikas sistēmas
koordinācija, juridiskais ietvars, statistikas publicēšanas iespējas, ANO ilgtspējīgas attīstības
indikatori un OECD statistiskie pieprasījumi.

10. Pārvalde aicina izteikties Padomes locekļus par savu ieguldījumu Padomes mērķu sasniegšanā.
PKC: redz savu iesaisti Oficiālās statistikas programmas izvērtēšanā.
VARAM jautājums: Kā Pārvalde plāno sadarboties ar OECD.
Pārvaldes atbilde: Ar OECD Statistikas departamentu ir vienošanās, ka koordinators Latvijā
sadarbībai ar OECD statistikas jautājumos ir CSP. Problēma ir, ka tikai puse no statistikas atbildībā
esošajiem jautājumiem tiek koordinēti minētajā OECD departamentā, bet pārējie citos tematiskajos
departamentos. Lai nodrošinātu pilnu informāciju par nepieciešamajiem statistikas datiem citu
Latvijas institūciju atbildībā, esam paredzējuši tuvākajā laikā izsūtīt vēstules ar lūgumu informēt CSP
par sadarbību ar OECD statistikas jomā.

Sanāksmi slēdz plkst. 16:00.
Protokols sastādīts 1 (vienā) eksemplārā

Padomes priekšsēdētāja

Protokoliste

Aija Žīgure

Ieva Začeste

