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STATISTIKAS PADOMES SANĀKSMES PROTOKOLS
Nr. 4
Rīgā

2016. gada 16.decembrī

Statistikas padomes 2016.gada 16.decembra protokols sastādīts saskaņā ar Statistikas padomes
nolikuma 12. punktu un 14.1. apakšpunktu.
2016. gada 16.decembra 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.
A. Caune - Latvijas Bankas (LB) Statistikas pārvaldes vadītājs;
I. Mežiniece - Briede - Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un
tiešā atbalsta departamenta direktora vietniece (aizvieto Z.
Ķikānu);
I. Olafsone – Latvijas
Tautsaimniecības eksperte;

Darba

devēju

konfederācijas

M. Sīmane - Pārresoru koordinācijas centra konsultante (aizvieto
V. Vesperi);
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;
Z. Balode - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) Vides aizsardzības departamenta vecākā referente
(aizvieto R. Veseri).
Pieaicinātie Pārvaldes nodarbinātie:

K. Misāns – Pārvaldes priekšnieka vietnieks;
U. Ainārs – Pārvaldes Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas
departamenta direktors;
G. Kuzmina - Pārvaldes Informācijas, izdevniecības un
poligrāfijas departamenta direktora vietniece;
D. Zariņa – Pārvaldes Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības
departamenta Resursu plānošanas, analīzes un koordinācijas
daļas projekta koordinatore;
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L. Arnicāne – Pārvaldes Eiropas Savienības lietu koordinācijas
daļas vecākā referente;
J. Dišereite – Pārvaldes Stratēģiskās plānošanas un resursu
vadības departamenta direktore;
J. Minkevica – Pārvaldes Statistikas metodoloģijas un kvalitātes
departamenta direktore.
M. Deaks – Pārvaldes Juridiskā un pārvaldes organizācijas
departamenta direktora vietnieks.

Protokolē:

2016. gada 16.decembra sanāksmē nepiedalās šādi Padomes locekļi:
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;
A. Salmiņš - Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomnieks tehnisko problēmu jautājumos;
J. Krūmiņš - Augstākās izglītības padomes pārstāvis, Latvijas Universitātes profesors;
R. Vesere - VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore.
Darba kārtība:
1. Granta projekti - mērķi un ieguvumi.
2. Statistikas kopienas loma ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu mērīšanā.
3. Komunikācija ar statistikas lietotājiem.
4. Citi jautājumi

Sanāksmi sāk plkst. 14:00

1. §
Sanāksmes atklāšana. Granta projekti - mērķi un ieguvumi. Jautājumu/atbilžu/diskusijas sesija
______________________________________________________
1.

Pārvaldes priekšniece A. Žīgure atklāj sanāksmi un iepazīstina ar darba kārtību.

2.

D. Zariņa prezentē tēmu – Granta projekti - mērķi un ieguvumi. Prezentācija pieejama tīmekļa vietnē:
www.csb.gov.lv/padome.

3.

A. Žīgure norāda, ka Granta projektu piesaiste ir papildu finansējums Pārvaldes budžetam, kas veicina
Pārvaldes un nodarbināto attīstību.

4.

Jautājumi, atbildes, diskusija:
I. Olafsones jautājums: Vai pietiekami saņemam Grantu projektus?
A. Žīgures atbilde: Ja piesakāmies, tad arī parasti saņemam. Ja nepieciešams, veidojam konsorciju ar
kaimiņu valstīm, lai izpildītu Granta līguma nosacījumus. Ir plašs Grantu piedāvājums.
I. Mežinieces – Briedes jautājums: Kas ir ESS.VIP projekti?
A. Žīgures atbilde: ESS.VIP projekti ir tādi paši projekti kā citi. Nosacījumi ir līdzīgi, bet darbības
lauks ir saistīts ar Eiropas statistikas sistēmas (ESS) Vīzijas 2020 izpildi. ESS Vīzijas infrastruktūras
programmas (VIP) dažādu statistikas jomu projektu mērķis ir izveidot kopēju infrastruktūru, kas vērsta
uz informācijas standartu un infrastruktūras attīstību ESS ietvaros.
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Padome diskutē par statistiskās informācijas uzskaites sistēmu Intrastat, kas nodrošina datu iegūšanu
par tirdzniecību ar ES dalībvalstīm. A. Caune interesējas par EES.VIP projekta SIMSTAT
(sagatavošanās ES iekšējās tirdzniecības mikrodatu apmaiņai starp dalībvalstīm un izmēģinājuma
testēšanas ieviešana mikrodatu apmaiņai kā jauna pieeja ES tirdzniecības statistikas vākšanai) attīstību.
A. Žīgures priekšlikums – Nākamās Padomes sanāksmes darba kārtībā var iekļaut tēmu par Intrastat.
S. Siliņas jautājums – Par pasažieru mobilitāti. Cik mums ir aktuāli dati?
K. Misāns atbild – Nav aktuālu datu. 2016. gada decembrī uzsākts Granta projekts “Pasažieru
mobilitāte un autoceļu satiksmes statistika”, kura ietvaros iegūs Latvijai raksturīgos pasažieru
pārvietošanās rādītājus, kas ir nepieciešami dažādām tautsaimniecības nozarēm: transportam, videi,
reģionālai un pilsētplānošanai.
Lai Granta projektā plašāk ietveru lietotāju datu vajadzības, 2017. gada I ceturksnī notiks sanāksme ar
pārstāvjiem no Satiksmes, Labklājības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijām,
Pašvaldību savienības, VSIA Autotransporta direkcijas, Vidzemes plānošanas reģiona un AS
“Pasažieru vilciena” par apsekojuma veidlapu jautājumiem, apsekojuma metodoloģiju un ārvalstu
pieredzi šādu Granta projektu īstenošanā.
2. §
Statistikas kopienas loma ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu mērīšanā.
Jautājumu/atbilžu/diskusijas sesija
_________________________________________________________________
5.

L. Arnicāne prezentē tēmu - Statistikas kopienas loma ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu mērīšanā.
Prezentācija pieejama tīmekļa vietnē: www.csb.gov.lv/padome.

6.

Jautājumi, atbildes, diskusija:
M. Sīmanes papildinājums: Ir vienošanās, ka tiks veikta kartēšana, iesaistot ministrijas, lai
noskaidrotu pašreizējo situāciju Latvijā ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai. Ir jānoskaidro,
kas Latvijā ir iekļauts plānošanas uzdevumos. Pārresoru koordinācijas centrs šajā jautājumā pieprasīja
un saņēma nepieciešamo informāciju no Pārvaldes.
A. Caunes jautājums: Kas skaitās ne statistiskie indikatori?
L. Arnicāne atbild: Piemēram, likumdošanas akti.
I. Mežinieces – Briedes jautājums: Kas koordinē ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu
Latvijā?
M. Sīmanes atbilde: Koordinē Pārresoru koordinācijas centrs, bet daļēji atbildīgas ir arī citas iestādes.
Piemēram, Pārvalde koordinē ar statistiku saistītos jautājumus.

3. §
Komunikācija ar statistikas lietotājiem. Jautājumu /atbilžu/diskusijas sesija
______________________________________________________
7.

G. Kuzmina prezentē tēmu – Komunikācija ar statistikas lietotājiem. Prezentācija pieejama tīmekļa
vietnē: www.csb.gov.lv/padome.

8.

Jautājumi, atbildes, diskusija:
I. Mežinieces – Briedes jautājums: Vai plānots sagatavot vairāk infografikas?
G. Kuzminas atbilde: Jau darām un turpināsim. Infografikas ir vairāk kā interesi piesaistošs produkts.
Pārvaldes papildinājumi: Arvien vairāk būs interaktīvas vizualizācijas. Pārvaldei ir savs Youtube
kanāls, kur visus video veidojumus var atrast. Pārvalde popularizēs iespēju statistikas lietotājiem
pieteikties uz jaunumu saņemšanu. Pārvaldes tīmekļa vietnē ir atrodams publikāciju kalendārs.
Pārvalde, veidojot tīmekļa vietni, pielāgojas lietotāju ieradumiem, analizējot, ko tieši viņi meklē
internetā.
B. Slokas papildinājums: Pārvaldei ir ļoti labas statistikas datu bāzes, kuras var izmantot augstskolās.
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M. Sīmanes papildinājums: Ir svarīgi, lai statistiskā informācija ir viegli izdrukājama.
A. Žīgures papildinājums: Ir jāstrādā ar skolotājiem, kā un kur izmantot statistiku, jo tās ir
ilgtspējīgākas zināšanas, kas tiek nodotas skolniekiem.
I. Mežinieces – Briedes jautājums: Vai ir paredzēts izstrādāt aplikāciju statistiskās informācijas
iegūšanai? Kā tiek komunicēts ar bērniem?
G. Kuzminas atbilde: Pašreiz aplikāciju nav plānots izstrādāt. Aplikācijas izstrādei ir nepieciešami
lieli finanšu resursi. Komunicējot ar skolām, Pārvalde pielāgojas skolām un stāsta par aktuālām tēmām.
Piemēram, par inflāciju, kad tas bija aktuāli.
B. Slokas jautājums: Vai Pārvalde var noorganizēt semināru doktorantūras studentiem par iespējām
datus izmantot pētniecībai.
Pārvaldes atbilde: Jā, par to varam vienoties.

4.§
Citi jautājumi
______________________________________________________
A. Žīgure aicina Padomes locekļus aktīvāk iesaistīties turpmāko sanāksmju darba kārtības veidošanā.
Intrastat ir viena no tēmām, ko nākamajā sanāksmē varētu izskatīt. Nākamā sanāksme plānojas 2017. gada
martā.

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

Padomes priekšsēdētāja

Deaks 67366642
Madars.Deaks@csb.gov.lv

Aija Žīgure

