Detalizētās ekspertīzes CSP ierosināto rekomendāciju izpildes statuss uz
31.12.2017.
Līdz 2017. gada beigām CSP ir izpildījusi deviņas detalizētās ekspertīzes ierosinātās
rekomendācijas1.
Ir izstrādāts un stājies spēkā jauns Statistikas likums, ir izveidota un darbojas
Statistikas padome. CSP ir sākusi organizēt ceturkšņu tikšanās un izglītojošus
seminārus statistikas iestādēm par dažādiem aktuāliem jautājumiem, veidojot
saliedētu, uz savstarpēju sadarbību vērstu nacionālo oficiālās statistikas
nodrošināšanas sistēmu.
CSP statistikas iestādēm ir noteikusi uz Eiropas Statistikas prakses kodeksu
(turpmāk – ESPK) balstītas vispārīgās kvalitātes prasības un ieviesusi procesu to
izpildes uzraudzībai. CSP ir sagatavojusi novērtējumu par Eiropas statistiku
ražojošo iestāžu atbilstību ESPK prasībām.
Statistiskās informācijas izplatīšanas veidu dažādošanai un statistikas lietošanas
iespēju popularizēšanai, kā arī mērķauditorijas paplašināšanai, CSP regulāri rīko
seminārus un citas aktivitātes lietotājiem par dažādām statistikas tēmām,
piemēram, konferences, atvērto durvju dienas, ēnu dienas un datu ekspedīcijas.
CSP ir ieguvusi Kvalitātes vadības sistēmas ārējo novērtējumu par tās atbilstību
standartam EN ISO 9001:2015 un atbilstoši rezultātiem ievieš nepieciešamos KVS
pilnveidojumus.
Statistikas iestāžu darbinieku zināšanu, kompetenču un prasmju pilnveidošanai un
paplašināšanai CSP sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu izstrādāja divu līmeņu
mācību kursa “Datu analīze” programmu, kuras realizācija tika sākta 2017. gadā.
CSP ir pieņēmusi lēmumu 2018. gadā izstrādāt mācību moduli saviem jaunajiem
darbiniekiem, kā arī ieviest īstermiņa CSP darbinieku rotāciju citās struktūrvienībās,
lai darbinieki padziļinātu savas zināšanas saistītajās statistikas jomās.
CSP turpina septiņu rekomendāciju ieviešanu, veicot:
• Oficiālās statistikas portāla izstrādi. Portālā plānots publicēt visu Latvijas
statistikas iestāžu nodrošināto oficiālo statistiku, tās publicēšanas
kalendāru, paskaidrojošos metadatus un informāciju par zinātniskiem
mērķiem izmantojamas anonimizētas individuālās statistiskās informācijas
iegūšanu. Oficiālās statistikas portālu plānots ieviest 2020. gada 1. janvārī;
• kvalitātes prasību iekļaušanu līgumos ar administratīvo datu īpašniekiem,
lai uzlabotu saņemto datu kvalitāti;
• Eiropas statistiku ražojošo iestāžu izvērtēšanu ar mērķi noteikt, vai to
sagatavotās statistikas nodrošināšana varētu tikt nodota CSP;
• jaunās CSP mājaslapas, kas ir pielāgota arī mobilajām ierīcēm, ieviešanu.

Pēc Eiropas Savienības Statistikas biroja Eurostat iniciatīvas 2014. gadā neatkarīgu ekspertu
komanda Latvijā veica izvērtējumu jeb detalizēto ekspertīzi par CSP atbilstību visiem ES Prakses
kodeksa principiem. Latvijā eksperti ierosināja 16 rekomendācijas CSP darbības pilnveidošanai. To
ieviešanai CSP noteica uzlabojumu darbības ar gala termiņu 2019. gadā.
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