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STATISTIKAS PADOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr. 1
Rīgā

2016.gada 1.marts

Statistikas padomes 2016.gada 1.marta protokols sastādīts saskaņā ar Statistikas padomes
nolikuma 12.punktu un 14.1.apakšpunktu. 2016.gada 1.marta sanāksmē piedalās šādi Statistikas padomes
(turpmāk – Padome) locekļi:
Sanāksmi vada:
Padomes priekšsēdētāja
Sanāksmē piedalās
padomes locekļi vai to
pārstāvji:

Komisijas locekļi, kas
nepiedalās sanāksmē:

Pieaicinātie eksperti:

A.Žīgure – Centrālās statistikas pārvaldes (Pārvalde) priekšniece;
A. Caune – Latvijas Bankas (LB) Statistikas pārvaldes vadītājs;
J. Hermanis – Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) eksperts;
Z. Ķikāns – Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta
direktors;
L. Linabergs - Datu valsts inspekcijas Otrās uzraudzības daļas vecākais
eksperts;
M. Pūķis - Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvis (aizvieto
A.Salmiņu);
J. Salmiņš - Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas
departamenta direktora vietnieks;
S. Siliņa - Labklājības ministrijas (LM) Sociālās politikas plānošanas un
attīstības departamenta vecākā eksperte;
B. Sloka -Latvijas Statistiķu asociācijas (LSA) prezidente, Latvijas
Universitātes profesore;
J. Krūmiņš - Augstākās izglītības padomes (AIP) pārstāvis, Latvijas
Universitātes profesors;
R. Rimša - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve
(aizvieto R.Veseri);
K. Zariņa - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Politikas daļas
direktore.
V. Vesperis - Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, Attīstības
uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs;
Aino Salmiņš - Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks;
Rudīte Vesere - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides
aizsardzības departamenta direktore.
J. Minkevica – Pārvaldes
departamenta direktore;

Statistikas

metodoloģijas

un

kvalitātes

U. Ainārs
- Pārvaldes Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas
departamenta direktors;
M. Deaks – Pārvaldes Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta
direktora vietnieks.
Protokolē:

I. Začeste – Pārvaldes Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta
direktore.
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Darba kārtībā:
1. Padomes priekšsēdētājas uzruna un iepazīšanās ar Padomes locekļiem;
2. Pārvaldes pieaicināto ekspertu prezentācijas. Atbilžu/jautājumu sesija;
3. Par Padomes darbības virzieniem;
4. Citi jautājumi.
Sēdi sāk plkst. 14:00

1.§
Padomes priekšsēdētājas uzruna un iepazīšanās ar Padomes locekļiem
______________________________________________________
1.

Padomes priekšsēdētāja atklāj pirmo Padomes sēdi un iepazīstina klātesošos ar Padomes izveides
mērķi. Aicina Padomes locekļus komunikācijas nolūkos izmantot speciāli izveidoto Padomes epastu: padome@csb.gov.lv.

2.

Padomes locekļi iepazīstina klātesošos ar sevi.
2.§
Pārvaldes pieaicināto ekspertu prezentācijas. Atbilžu/jautājumu sesija
______________________________________________________

3.

M.Deaks prezentē Statistikas likumu – jaunos un unikālos regulējumus, kas nodrošinās oficiālās
statistikas sistēmas darbību. M.Pūķis (LPS) uzdod jautājumu – vai likuma regulējums attiecas arī uz
privātās statistikas nodrošināšanu. Pārvaldes pārstāvji sniedz skaidrojumu, ka šī likuma mērķis nav
regulēt privātās statistikas apkopošanu, bet attiecas tikai uz to statistiku, kura, pēc izvērtēšanas un
iekļaušanas oficiālās statistikas programmā, kļūst par oficiālo statistiku.

4.

J.Minkevica prezentē oficiālās statistikas sistēmas koordinācijas jautājumus – iepazīstina ar
regulējumu attiecībā uz veidlapu un oficiālās statistikas programmas sagatavošanu, Eiropas prakses
kodeksu (vispārīgās kvalitātes prasības), statistiskajām klasifikācijām. M.Pūķis (LPS) uzdod
jautājumu par statistisko kļūdu novērtēšanu statistikas rādītājiem. Pārvaldes pārstāvji norāda, ka lielai
daļai rādītāju kvalitātes prasības, tai skaitā kļūdu novērtēšana, ir noteikta caur Eiropas Savienības
normatīvajiem aktiem, kuri paredz sagatavot kvalitātes ziņojumus, kuros, tai skaitā, jāsniedz
informācija par kļūdu novērtējumu.

5.

U.Ainārs prezentē Statistikas portāla izstrādes jaunumus un citus statistikas izplatīšanas jaunumus.
3.§
Par Padomes darbības virzieniem
______________________________________________________

6.

B.Sloka (LSA) sniedz Padomes locekļiem informāciju par savu dalību Eiropas statistikas
padomdevēju komitejā (the European Statistical Advisory Committee).

7.

J.Hermanis (LDDK) uzdod jautājumu, vai nav plānots izveidot kopīgu Baltijas valstu statistikas datu
portālu. Pārvaldes pārstāvji atbild, ka pašreiz šāds risinājums netiek izskatīts un statistikas izplatīšana
(tai skaitā tehniskie risinājumi) paliks katras individuālās valsts ziņā. Padomes locekļi apspriež, cik
liela ir nepieciešamība pēc citu Baltijas valstu statistikas datiem, cik ērti tie ir pieejami konkrētās
valsts statistikas iestādes mājaslapās.

8.

J.Krūmiņš (AIP) izsaka viedokli, ka Padomes darbs varētu būt noderīgs tādu jautājumu risināšanā,
kas skar piekļuvi administratīvo datu avotu datiem (starpresoru jautājumi) un to kvalitāti, it sevišķi,
ņemot vērā, ka 2021.gadā Pārvaldei ir jāveic tautas un mājokļu skaitīšana. Padomes priekšsēdētāja
norāda, ka šis ir patiešām aktuāls jautājums, jo 2016.gada nogalē Pārvaldei jāiesniedz Ministru
kabinetā informatīvais ziņojums par administratīvo datu avotu datu izmantošanu oficiālās statistikas
nodrošināšanā. Tāpat viņa norāda, ka Padomei varētu būt liela loma izpratnes veicināšanā par
administratīvo datu nepieciešamību oficiālās statistikas nodrošināšanā.
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9.

J.Hermanis (LDDK) diskutē par datu konfidencialitāti un atsevišķi datu pieejamību, minot konkrētu
piemēru par ārvalstu tiešajām investīcijām (nav pieejami dati pa nozarēm). A.Caune (LB) norāda, ka
datu nepieejamība ir saistīta ar konfidencialitātes apsvērumiem. Pēc individuāla pieprasījuma LB
izvērtē gadījumus, kad datus var sniegt. Padomes priekšsēdētāja norāda, ka konfidencialitātes
jautājumi arī varētu būt Padomes dienas kārtībā.

10. S.Siliņa (LM) norāda, ka Pārvalde varētu sniegt metodoloģisko atbalstu pārējām statistikas iestādēm,
piemēram, organizējot izglītojošus seminārus konkrētās iestādēs.
11. J.Hermanis (LDDK) diskutē par statistikas kvalitāti – Eiropas Statistikas birojs galvenokārt publicē
datus par Latviju NUTS 2 dalījumā (Latvija kopā), no kā ir neiespējami novērtēt reģionu atšķirības.

4.§
Citi jautājumi
______________________________________________________
12. Padomes priekšsēdētāja informē, ka Padomes sanāksmes notiks reizi ceturksnī.

Sanāksmi slēdz plkst. 15:45.
Protokols sastādīts 1 (vienā) eksemplārā.

Padomes priekšsēdētāja

Protokoliste

/paraksts/

/paraksts/

Aija Žīgure

Ieva Začeste

