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STATISTIKAS PADOMES 2016. GADA DARBĪBAS PĀRSKATS

Rīgā

2017. gada 3. martā

Padomes darbības juridiskais pamats
Statistikas padomi (turpmāk – Padome) saskaņā ar Statistikas likuma 9. panta otro daļu ir izveidojis
ekonomikas ministrs. Padomes sastāvs un darbības nolikums ir noteikts ekonomikas ministra 2016.
gada 25. janvāra rīkojumā Nr. 11.
Padomes sastāvs
Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) pārstāvis, Ekonomikas ministrijas pārstāvis,
Labklājības ministrijas pārstāvis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis,
Zemkopības ministrijas pārstāvis, Augstākās izglītības padomes pārstāvis, Datu valsts inspekcijas
pārstāvis, Pārresoru koordinācijas centra pārstāvis, Latvijas Bankas pārstāvis, Latvijas Darba
devēju konfederācijas pārstāvis, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis, Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kameras pārstāvis, Latvijas Statistiķu asociācijas pārstāvis.
Padomes darbības mērķis
Saskaņā ar Statistikas likuma 9. panta pirmo daļu un Padomes nolikuma 2. punktu Padome ir
konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmas
attīstību, sniegt statistikas iestādēm rekomendācijas par oficiālās statistikas nodrošināšanas
sistēmu, veicināt sadarbību starp statistikas iestādēm, respondentiem un oficiālās statistikas
lietotājiem, kā arī sniegt viedokli par oficiālās statistikas programmas projektu.

Padomes darba organizācija
Saskaņā ar Padomes nolikuma 7. punktu Padomes sekretariāta funkcijas veica un tās darbu
materiāltehniski nodrošināja Pārvalde ikgadējā budžeta līdzekļu ietvaros. Visas 2016. gada
Padomes sanāksmes, kopā četras, sasauca padomes priekšsēdētājs.
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Padomes darba kārtība un apspriežamie jautājumi 2016. gadā
Ar Padomes sanāksmēs izskatītajiem jautājumiem, prezentētajām prezentācijām un protokoliem
var iepazīties Padomes interneta mājaslapā www.csb.gov.lv/padome.
Sēdes datums, laiks, vieta

Apspriežamie jautājumi
Informatīvā daļa

Sēžu protokoli un citi materiāli

1. Granta projekti - mērķi un ieguvumi.
Protokols Nr.4
2. Statistikas kopienas loma ANO ilgtspējīgas Prezentācijas:
16.12.2016. plkst.: 14:00 attīstības mērķu mērīšanā.
Grantu projekti
Lāčplēša iela 1, Rīga,
Statistikas kopienas loma ANO ilgtspējīgas
504.kab.
attīstības mērķu mērīšanā
Komunikācija ar lietotājiem
Diskusijas daļa
Komunikācija ar statistikas lietotājiem.
Protokols Nr.3
Prezentācijas:
30.09.2016. plkst.: 14:00 1. Gatavošanās 2021. gada tautas skaitīšanai. Oficiālās statistikas programma 2017. 2. Datu kvalitāte oficiālās statistikas veidlapās.
Lāčplēša iela 1, Rīga, 3. Oficiālās statistikas programma 2017. -2019. 2019. gadam
504.kab.
Gatavošanās gaita 2021. gada tautas
gadam.
skaitīšanai
Datu kvalitāte oficiālās statistikas veidlapās
1. Statistiskā konfidencialitāte un statistikas
(datu) pieejamība.
2. Nacionālā oficiālā statistika - kādiem datiem Protokols Nr.2
17.06.2016. plkst.: 14:00 jābūt Oficiālās statistikas programmā?
Prezentācijas:
Lāčplēša iela 1, Rīga,
Nacionālā oficiālā statistika
3.
Oficiālās
statistikas
portāls
ar
izstrādi
504.kab.
Statistiskā konfidencialitāte un statistikas
saistīto problēmjautājumu apspriešana.
(datu) pieejamība
4. Dažādu citu jautājumu apspriešana.
1. Iepazīšanās ar Statistikas padomes sastāvu;
01.03.2016. plkst.: 14:00 2. Statistikas likuma prezentācija;
Lāčplēša iela 1, Rīga, 3. Ar darba organizāciju saistītu jautājumu
504.kab.
apspriešana;
4. Dažādu citu jautājumu apspriešana.

Protokols Nr.1
Prezentācijas:
Statistikas nodrošināšanas juridiskais
pamats
Oficiālās statistikas sistēmas koordinācija
Izmaiņas oficiālās statistikas izplatīšanā

Padomes darbības mērķu sasniegšanai
2016. gads bija pirmais Padomes darbības gads, kurā darbība vairāk bija vērsta uz Padomes locekļu
iepazīšanos ar statistikas sistēmu Latvijā. Darba organizēšana un apspriežamo jautājumu izvēle
galvenokārt balstījās uz Pārvaldes izvēli.
Pārvalde, iesaistot savus speciālistus, sniedza dažāda veida ar statistikas sistēmu saistītas
prezentācijas, kuru raksturs bija orientēts uz Padomes locekļu izglītošanu. Prezentācijas atrodamas
Padomes interneta mājaslapā www.csb.gov.lv/padome.
Pārvaldes sniegto prezentāciju mērķis bija orientēts uz Padomes mērķu sasniegšanu, proti,
informējot Padomes locekļus par dažādām ar statistikas sistēmu saistītām tēmām, Pārvaldes mērķis
bija nodrošināt, ka Padomes locekļi pēc iespējas labāk pārzina statistikas sistēmas nianses un katrs
Padomes loceklis individuāli var nodrošināt šādu Padomes mērķu sasniegšanu: konsultēt
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statistikas iestādes jautājumos, kas attiecas uz oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmu, sniegt
viedokli par oficiālās statistikas sistēmas racionalizācijas, uzlabošanas un modernizācijas
pamatvirzieniem, sniegt ierosinājumus statistikas iestādēm starptautiskās sadarbības attīstībai
statistikas jomā, veicināt Eiropas statistikas Prakses kodeksa principu ieviešanu un ievērošanu
oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmā, informēt plašsaziņas līdzekļus par Padomes
pieņemtajiem lēmumiem, kā arī izglītot sabiedrību statistikas jautājumos.
Padomes locekļi sniedza viedokli par oficiālās statistikas programmas projektu.
Pirmajā Padomes darbības gadā neviena no statistikas iestādēm nepieprasīja Padomei konsultācijas
statistikas iestādes jautājumos, kas attiecas uz oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmu. Lai
veicinātu statistikas iestāžu ieinteresētību izmantot Padomes potenciālās zināšanas, kas
izmantojamas statistikas sistēmas attīstībā, ir izvērtējama lietderība, ka Padomes sekretariāts
informāciju par Padomes interneta mājaslapā www.csb.gov.lv/padome pieejamajām
prezentācijām un Padomes sanāksmju protokoliem, nosūta visām statistikas iestādēm.

Padomes priekšsēdētāja

Deaks 67366642
Madars.Deaks@csb.gov.lv
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