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Statistikas jautājumi Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā
(OECD)
2013. gada 30. maijs, Parīze - OECD Padomes sēdē OECD dalībvalstis pilnvaroja
organizācijas ģenerālsekretāru uzsākt sarunas ar Latviju par pievienošanos
organizācijai

•

Centrālā statistikas pārvalde ir atbildīga par
Latvijas interešu pārstāvēšanu Statistikas un
statistikas politikas komitejā

•Darbs statistikas jomā ir decentralizēts sektorālo
komiteju un to direktorātu ietvaros
•

OECD Statistikas un statistikas politikas
komiteja un OECD Statistikas direktorāts
koordinē statistikas jautājumus OECD

•Centrālā statistikas pārvalde – OECD jautājumu
statistikas jomā koordinatore Latvijā
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Sadarbība Ilgtspējīgas attīstības
mērķu mērīšanas ietvara izstrādē
-

17 mērķi, 169 apakšmērķi*
Apvienoto Nāciju Organizācijas mandāts ANO
Statistikas komisijai indikatoru ietvara izstrādei
- 2015.gada pavasarī sagatavots indikatoru
ietvara pirmais projekts - ap 300 indikatoru
-

2015.gada novembrī – aktualizēta indikatoru
ietvara aktualizēta versija
-

-

Laiks komentāriem ~3 dienas!
Sarakstā ap 220 indikatoru (t.sk. ap 165
«zaļie» indikatori)
- Diskusijas turpinās
Indikatoru ietvara gala versija (final draft) tiks
iesniegta apstiprināšanai 2016.gada ANO
Statistikas komisijas 47.sesijas laikā

*https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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Statistikas kopienas izaicinājumi
Ilgtspējīgas attīstības mērķu mērīšanā
- Šobrīd indikatoru ietvars ir globāla mēroga; nākamajā
stadijā tiks ņemti vērā reģionālie un nacionālie aspekti
- Rādītāji, kas neattiecas uz Latviju – 38* (piemēram, mērķis vai
rādītājs skaidri formulēts attiecībā uz attīstības valstīm; problēma
nav raksturīga Eiropas valstīm)

- Svarīgs metodoloģiskais darbs: indikatoriem pēc
iespējas jābūt balstītiem uz starptautiski atzītiem un
saskaņotiem standartiem
- Neskaidri formulēti rādītāji – 58* (piemēram, rādītājs formulēts kā
dažādu rādītāju uzskaitījums)

- Nacionālo statistikas iestāžu koordinējošās lomas tālāka
stiprināšana
- Atbalsts ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, sniedzot padomu
par datu pieejamību un kvalitāti
- CSP dati – 72 rādītāji* (19 visticamāk prasītu papildus aprēķinus);
citu institūciju dati – 84 radītāji* (25 visticamāk prasītu papildus
aprēķinus)
- Sadarbība ar institūcijām, sabiedrību, akadēmiskajām aprindām,
privāto sektoru
* Saskaņā ar CSP sākotnējo indikatoru ietvara novērtējumu
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Paldies par uzmanību!

Ieva Zemeskalna
international@csb.gov.lv
67 366 602
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