Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, tālr. 67366850, fakss 67830757, e-pasts csb@csb.gov.lv, www.csb.gov.lv

STATISTIKAS PADOMES SANĀKSMES PROTOKOLS
Nr. 3
Rīgā

2016. gada 30. septembris

Statistikas padomes 2016.gada 30. septembra protokols sastādīts saskaņā ar Statistikas padomes
nolikuma 12. punktu un 14.1. apakšpunktu.
2016. gada 30. septembra sanāksmē piedalās šādi Statistikas padomes (turpmāk

–

Padome)

locekļi:
Sanāksmi vada:
Padomes priekšsēdētāja
Sanāksmē piedalās
Padomes locekļi:

Sanāksmē nepiedalās

A. Žīgure – Centrālās statistikas pārvaldes (Pārvalde) priekšniece;
A. Caune – Latvijas Bankas (LB) Statistikas pārvaldes vadītājs;
Z. Ķikāns – Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā
atbalsta departamenta direktors;
A. Salmiņš - Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomnieks
tehnisko problēmu jautājumos;
J. Salmiņš - Ekonomikas ministrijas (EM) 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;
R. Rimša - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu
nodaļas vecākā referente (aizvieto R. Veseri);
G. Āboliņš - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
(LTRK) pārstāvis (aizvieto K. Zariņu);
V. Vesperis - Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks,
Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs.
L. Linabergs - Datu valsts inspekcijas (DVI) Otrās uzraudzības
daļas vecākais eksperts;
K. Zariņa - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
Politikas daļas direktore;
J. Hermanis – Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperts.
J. Minkevica – Pārvaldes Statistikas metodoloģijas un kvalitātes
departamenta direktore;

Pieaicinātie eksperti:

R. Skakunova – Statistikas datu apstrādes departamenta
direktore;
M. Behmane – Sociālās statistikas departamenta direktore.
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I. Začeste – Pārvaldes Juridiskā un pārvaldes organizācijas
departamenta direktore.

Protokolē:

Darba kārtībā:
1.
2.
3.
4.

Gatavošanās 2021. gada tautas skaitīšanai.
Datu kvalitāte oficiālās statistikas veidlapās.
Oficiālās statistikas programma 2017. -2019.gadam.
Citi jautājumi.

Sanāksmi sāk plkst. 14:00

1. §
Gatavošanās 2021. gada tautas skaitīšanai. Jautājumu /atbilžu sesija
______________________________________________________
1.

M. Behmane prezentē tēmu – Gatavošanās 2021.gada tautas skaitīšanai. Prezentācija pieejama
interneta adresē: www.csb.gov.lv/padome.

2.

Jautājumi un atbildes:
J. Krūmiņa jautājums: Vai ir zināms no 2011. gada Tautas skaitīšanas datiem, kāda ir atšķirība
starp personām, kas nedzīvo savās deklarētajās dzīvesvietās.
Pārvaldes atbilde: 2015.gada tautas mikroskaitīšanas projekta rezultāti rāda, ka atšķirība ir 19%
iedzīvotāji, kas nedzīvo savās deklarētajās dzīvesvietās.
EM jautājums: Vai pastāv iespēja, ka Pārvalde iniciē deklarēšanas jautājuma sakārtošanu.
Pārvaldes komentārs: Pārvalde ir vairakkārt vērsusi uzmanību uz šī jautājuma aktualitāti savos
informatīvajos ziņojumus, taču Pārvaldei ir ierobežotas iespējas ietekmēt dzīvesvietas deklarēšanas
datu kvalitāti.
LPS komentārs: Arī Pašvaldību savienība vairākkārt ir neveiksmīgi vērsusies pie Iekšlietu
ministrijas par deklarēšanās jautājuma sakārtošanu.
M. Behmane: Norāda uz pašvaldību iesniegtajiem pārskatiem Valsts ieņēmumu dienestā, kur
pašvaldības attiecībā uz visām savām iestādēm norāda, ka tās visas pieder NACE O sadaļai – Valsts
pārvalde un aizsardzība. Pārvaldei ir jāiegulda papildu resursi, lai sadalītu pašvaldību iestādes
(piemēram, bērnudārzi, feldšeri u.c.) atbilstoši to darbības NACE kodam.
LPS komentārs: Norāda, ka varbūt ir nepieciešams sagatavot ieteikumus pašvaldībām par NACE
kodu piemērošanu pašvaldību iestādēm atbilstoši to darbības veidam.
EM jautājums: Vai ir zināms, kuras iestādes citās valstīs uztur studentu reģistru?
M. Behmane: Igaunijā un Lietuvā tā ir Izglītības ministrija. Bet, piemēram, Norvēģijā un Somijā tas
Statistikas birojs.
VARAM jautājums: Kas skaitās sekmīgi iegūta izglītība?
M. Behmane: Tā ir pabeigta izglītība un iegūts diploms.
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2. §
Datu kvalitāte oficiālās statistikas veidlapās. Jautājumu /atbilžu sesija
_________________________________________________________________
3.

R. Skakunova prezentē tēmu - Datu kvalitāte oficiālās statistikas veidlapās. Prezentācija pieejama
interneta adresē: www.csb.gov.lv/padome.

4.

Jautājumi un atbildes:
LB jautājums: Vai Pārvalde organizē arī datu lietotāju aptauju?
A. Žīgure: Pārvalde katru otro gadu organizē datu lietotāju aptauju, tāpat Pārvaldes mājaslapā
regulāri ir iespējams sniegt atsauksmes.
LPS jautājums: Kāda procentuāli ir Eiropas statistikas daļa un kāda ir nacionālo vajadzību daļu
statistikas produktos?
Pārvaldes atbilde: Nacionālās statistikas daļa nav liela, un jāatceras, ka Eiropas statistika ir pilnībā
izmantojama arī nacionālajām vajadzībām.
LTRK jautājums: Vai nevar automatizēt grāmatvedības programmas, lai nodrošinātu datu
automātisku ielasīšanu Pārvaldes Elektroniskajā datu vākšanas sistēmā?
Pārvaldes atbilde: Pagaidām visaptverošu risinājumu nav iespējams izstrādāt, lai gan ir bijušas
sarunas ar lielāko grāmatvedības programmu izstrādātājiem. Tajā pašā laikā Pārvaldes mājaslapā ir
pieejams skripts, kuru var izmantot, lai respondents savā lokālajā grāmatvedības programmā ieviestu
iespēju datu automātiskai ielasīšanai Pārvaldes Elektroniskajā datu vākšanas sistēmā.

3. §
Oficiālās statistikas programma 2017. -2019.gadam
______________________________________________________
5.

J. Minkevica prezentē tēmu - Oficiālās statistikas programma 2017. -2019.gadam. Prezentācija
pieejama interneta adresē: www.csb.gov.lv/padome.

6.

Komentāri: Padomes dalībnieki izsaka komentārus, ka Oficiālās statistikas programmas projekta
izsūtīšana jūlijā – augustā priekšlikumu sniegšanai nav piemērots laiks, jo darbinieki pārsvarā ir
atvaļinājumos, tādēļ 2017. gadā būtu nepieciešams to izsūtīt apspriešanai jau jūnijā.
4.§
Citi jautājumi
______________________________________________________

7.

B. Sloka: Informē par statistikas terminoloģijas darba grupas darbu. 2016. gada decembrī darba
grupa varētu publicēt statistikas terminoloģijas vārdnīcu. Š.g. 24. oktobrī Latvijas Universitātē notiks
M. Behmanes lasījums par aktualitātēm sociālajā statistikā.

8.

A. Žīgure: Informē, ka 21. oktobrī ir Eiropas statistikas diena. Līdz gada beigām ir plānota vēl viena
Statistikas padomes sēde.

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

Padomes priekšsēdētāja

Protokoliste

Aija Žīgure

Ieva Začeste

