Centrālās statistikas pārvaldes (Pārvalde)
apsekojuma mērķis, tiesiskais pamatojums un iegūto datu
izmantošana

Ar dzimumu saistītas vardarbības apsekojums (1-DSVA)

◼

Kāpēc nepieciešams sniegt datus un kādam nolūkam izmanto
oficiālo statistiku?

◼

Kāds ir tiesiskais pamats oficiālās statistikas nodrošināšanai?

◼

Kur ir noteikts pienākums iesniegt datus?

◼

Vai Pārvalde izmanto administratīvajos datu avotos (piemēram,
valsts reģistros) pieejamo informāciju?

◼

Kam ir jāiesniedz dati?

◼

Kur publicē oficiālo statistiku?

◼

Kas ir galvenie oficiālās statistikas lietotāji?

◼

Vai Pārvalde ievēro datu konfidencialitāti?

◼

Vai Pārvalde ievēro Vispārējo datu aizsardzības regulu?

Kāpēc nepieciešams sniegt datus un kādam nolūkam izmanto
oficiālo statistiku?
Pārvalde lūdz iesniegt datus, lai nodrošinātu lietotāju vajadzības, kas definētas
Oficiālās statistikas programmas pielikuma 11. punktā (Likumpārkāpumu un
sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika).
Apsekojuma galvenais mērķis ir iegūt datus par dažādu vardarbības formu
izplatību Latvijā.
Apsekojuma datus izmanto, lai pēc iespējams precīzāk novērtētu situāciju ar
vardarbības izplatību Latvijā, lai varētu izstrādāt mehānismus cīņai ar vardarbību
un atbalstam no vardarbības cietušajām personām.

Kāds ir tiesiskais pamats oficiālās statistikas nodrošināšanai?
Oficiālo statistiku nodrošina, lai izpildītu šādus tiesību aktus:
◼

G20.10 “Starppersonu un ar dzimumu saistītas vardarbības apsekojums
(pilnais apsekojums)”, līguma numurs 101017988-2020-LV-GBV Survey.

Kur ir noteikts pienākums iesniegt datus?
Pienākums iesniegt datus izriet no Statistikas likuma 14. panta pirmās daļas,
kurā noteikts, ka Pārvaldei ir tiesības pieprasīt, lai respondents sagatavo un
sniedz datus par statistisko vienību, arī ierobežotas pieejamības informāciju, lai
nodrošinātu oficiālo statistiku. Respondents statistikas iestādei tās noteiktajā
termiņā, formā un apjomā sniedz patiesus datus. Pēc statistikas iestādes
pieprasījuma respondents sniedz rakstveida vai mutvārdu paskaidrojumus par
šiem datiem.

Vai Pārvalde izmanto administratīvajos datu avotos (piemēram,
valsts reģistros) pieejamo informāciju?
Par ar dzimumu saistītu vardarbību administratīvo datu nav.
Lai nodrošinātu apsekojuma veikšanu, informāciju par respondenta vārdu,
uzvārdu, dzimšanas datumu, personas kodu, dzimumu, vecumu, pilsonību un
dzimšanas valsti iegūstam no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju
reģistra, bet informāciju par respondentu izglītības līmeni iegūstam no Pārvaldes
apkopotās informācijas.

Kam ir jāiesniedz dati?
Apsekojuma izlasē iekļautas 11 500 personu – gan vīrieši, gan sievietes
(pastāvīgie iedzīvotāji, kas pārskata periodā dzīvo privātās mājsaimniecībās un
ir 18-74 gadus veci), aptverot visu Latvijas teritoriju.
Izlases izveidošanas standarts:
◼

Izlases apjoms un tajā ietveramās nozares izriet no Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 812 ”Oficiālās statistikas
veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un
iesniegšanas noteikumi”. Šo noteikumu grozījumi, kuros ietverta precīza
informācija par veidlapu “Ar dzimumu saistītas vardarbības apsekojums”
(1-DSVA), ir apstiprināšanas procesā.

Kur publicē oficiālo statistiku?
◼

Oficiālās statistikas portālā (plānots publicēt 2022. gada 3. ceturksnī)

Kas ir galvenie oficiālās statistikas lietotāji?
◼

Labklājības ministrija

◼

Nevalstiskās organizācijas, piemēram,
konsultācijas centrs “Skalbes”

◼

Eiropas dzimuma līdztiesības institūts (EIGE)

◼

Pētnieki un citi datu lietotāji

Centrs

Marta

un

krīžu un

Vai Pārvalde ievēro datu konfidencialitāti?
Pārvalde ievēro datu konfidencialitāti. Pārvaldes nodarbinātajiem aizliegts
izpaust datus un citu ierobežotas pieejamības informāciju, kas viņiem kļuvusi

zināma, pildot dienesta vai darba pienākumus. Tas attiecas arī uz personām,
kuras uz laiku ir iesaistītas oficiālās statistikas nodrošināšanā vai ar kurām
izbeigtas darba vai dienesta tiesiskās attiecības.
Pārvalde veic nepieciešamās darbības, lai novērstu neatļautu piekļuvi datiem, to
sagrozīšanu vai izplatīšanu, nejaušu vai neatļautu iznīcināšanu.
No respondentiem iegūtos datus izmanto oficiālās statistikas nodrošināšanai, tas
nozīmē, ka datus, kas primāri iegūti statistikas nodrošināšanai, nedrīkst izmantot
civilprocesā, administratīvajā procesā, kriminālprocesā vai komercdarbībā.

Vai Pārvalde ievēro Vispārējo datu aizsardzības regulu?
Pārvalde ievēro Vispārējo datu aizsardzības regulu.
Pārvalde pieprasa un apstrādā datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ
Direktīvu 95/46/EK 6. panta 1. punkta c) un e) apakšpunktu un 89. panta 1. un
2. punktu normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildei vai sabiedrības
interesēs.
Vairāk par informācijas drošību un datu aizsardzību var atrast Pārvaldes
mājaslapā:https://www.csp.gov.lv/lv/informacijas-drosiba-un-datu-aizsardziba.

