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STATISTIKAS PADOMES SANĀKSMES PROTOKOLS
Nr. 3/2017
Rīgā

2017. gada 29. septembrī

Statistikas padomes 2017. gada 29. septembra protokols sastādīts saskaņā ar Statistikas padomes
nolikuma 12. punktu un 14.1. apakšpunktu.
2017. gada 29. septembra 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) pārstāve.
I. Skarbnieks - Latvijas Bankas (LB) pārstāvis (aizvieto A.
Cauni);
J. Krūmiņš – Augstākās izglītības padomes pārstāvis;
Z. Ķikāns - Zemkopības ministrijas (ZM) pārstāvis;
A. Salmiņš - Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvis
S. Siliņa - Labklājības ministrijas (LM) pārstāve;
I. Ozoliņa - Pārresoru koordinācijas centra (PKC) pārstāve;
B. Sloka - Latvijas Statistiķu asociācijas pārstāve;
Z. Balode - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) pārstāve (aizvieto D. Ozolu).

Pieaicinātie Pārvaldes nodarbinātie:

K. Misāns – Pārvaldes pārstāvis;
E. Vinciuna – Pārvaldes pārstāve.

Pieaicinātie citu iestāžu pārstāvji:

L. Zorgenfreija - LB pārstāve;
L. Fadejeva - LB pārstāve;
J. Lapiņš - LB pārstāvis.

Protokolē:

M. Deaks – Pārvaldes pārstāvis.

2017. gada 29. septembra sanāksmē nepiedalās šādi Padomes locekļi:
J. Salmiņš - Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāvis;
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L. Linabergs - Datu valsts inspekcijas (DVI) pārstāvis;
A. Caune – LB pārstāvis;
J. Atslens - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis;
D. Ozola - VARAM pārstāve;
I. Olafsone – Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis;
V. Vesperis - PKC pārstāvis.
Darba kārtība:
1. Latvijas mājsaimniecību finanšu struktūras un patēriņa aptaujas rezultāti;
2. “Konsultē vispirms” principa īstenošana CSP;
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. Padomes locekļi
papildus neapspriež darba kārtības jautājumus.
2. §
Latvijas mājsaimniecību finanšu struktūras un patēriņa aptaujas rezultāti
______________________________________________________

2.

LB pārstāvji L. Zorgenfreija un L. Fadejeva prezentē tēmu – Latvijas mājsaimniecību finanšu
struktūras un patēriņa aptaujas rezultāti. Prezentācija pieejama tīmekļa vietnē:
www.csb.gov.lv/padome.

3.

Jautājumi, atbildes, papildinājumi:
J. Lapiņš papildina: Aptauja eirozonā notiek reizi trīs gados un plānots to turpināt.
A. Žīgure akcentē šādas aptaujas nozīmību.
B. Slokas jautājums: Kāpēc šādu aptauju neveic Lietuvā.
J. Lapiņa atbilde: Lietuva plāno piedalīties nākamajā aptaujā.
L. Fadejeva norāda, ka aptaujā Igaunijai ir labāki rezultāti, jo datu analīzē ir pieejami komercbanku
dati par saistībām.
J. Lapiņš norāda, ka Igaunijā datu ieguves laikā nekustāmā īpašuma vērtība bija sasniegusi
pirmskrīzes cenas.
J. Lapiņš informē, ka šogad jau notiek lauku darbi 2017. gada aptaujai.
J. Krūmiņa jautājums: Kā mājsaimniecību piesaista fiziski vietai?
J. Lapiņš atbild: Izlasi veido no deklarētajām adresēm, bet aptaujā iekļauj visas personas, kas faktiski
dzīvo mājsaimniecībā.
I. Skarbnieka jautājums: Kāda bija bagātākā mājsaimniecība, kuru aptaujāja?
J. Lapiņa atbilde: Dažas bija ļoti bagātas. Pat bija jāskaidro, vai tās nav izslēdzamas no gala pētījuma,
jo rada lielu īpatsvaru uz rezultātiem.
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A. Žīgure papildina: Ar šo aptauju ir vieglāk piesaistīt turīgās mājsaimniecības, jo ir maz jautājumu
par patēriņu.
S. Siliņas jautājums: Vai rādītājs par mājsaimniecību, kurām ir noguldījumi/depozīti, zemo īpatsvaru
- 78,5% - varētu būt skaidrojams ar to, ka Latvijā nabadzības riskam ir pakļauti pat vairāk par 20%
iedzīvotāju?
J. Lapiņa atbilde: Rādītājs raksturo to, vai vispār ir bankā atvērts konts. Līdz ar to, šis rādītājs ir mazs.
L. Zorgenfreija piebilde: Iespējams, ka aptaujātājs atbild, ka nav konts, jo tur nav nauda.
I. Skarbnieka jautājums: Vai ir maksimālais skaits, cik bieži mājsaimniecība var piedalīties?
J. Lapiņa atbilde: Nav noteikts skaits.
3. §
“Konsultē vispirms” principa īstenošana CSP
_________________________________________________________________
4.

M. Deaks prezentē tēmu – “Konsultē vispirms” principa īstenošana CSP. Prezentācija pieejama
tīmekļa vietnē: www.csb.gov.lv/padome.

5.

Papildinājumi:
A. Žīgures papildinājums: jāakcentē atslēgas vārds “sadarbība”. Pārvalde ir uz sarunām orientēta
iestāde. Ir jādomā, kā sarunāties ar respondentu. Ir vairāki veidi, formas, kā sazināties ar respondentu.
Ir jābūt interesantiem, lai veidotu sadarbību.

6.
7.

4. §
Oficiālās statistikas programmas aktualitātes
_______________________________________________________________
E. Vinciuna prezentē tēmu – Oficiālās statistikas programmas aktualitātes. Prezentācija pieejama
tīmekļa vietnē: www.csb.gov.lv/padome.
Jautājumi, atbildes:
I. Ozoliņas jautājums: Kādas jaunas politikas izveidei plāno izvirzīt jaunus rādītājus?
E. Vinciunas atbilde: VARAM plāno iesniegt priekšlikumus jaunu rādītāju iekļaušanai Oficiālajā
statistikas programmā 2019.– 2021. gadam, ņemot vērā klimata politikas attīstību un jaunākos klimata
pārmaiņu politikas plānošanas dokumentus.
5. §
Citi jautājumi
_______________________________________________________________

8.

J. Krūmiņš aicina 2017. gada 12. oktobrī plkst. 13:00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā apmeklēt
priekšlasījumu par demogrāfijas un sociālajām prognozēm.

9.

B. Sloka informē par iespēju piedalīties bezmaksas kursos, kurus organizē “EUROPEAN COURSES
in ADVANCED STATISTICS”- ECAS – 2017. gada 19. un 20. oktobrī, Francijā par elektrības
patēriņa modelēšanu. Sīkāka informācija tīmekļa vietnē http://www.statistikuasociacija.lv

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

Padomes priekšsēdētāja
Deaks 67366642
Madars.Deaks@csb.gov.lv

Aija Žīgure

