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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 2021. gada
Padomes sanāksmes, kopā četras, sasauca padomes priekšsēdētājs. Viena no paredzētajām
sanāksmēm nenotika sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju.

Padomes darba kārtība un apspriežamie jautājumi 2021. gadā
Ar Padomes sanāksmēs izskatītajiem jautājumiem, prezentētajām prezentācijām un protokoliem
var iepazīties Padomes interneta mājaslapā www.csb.gov.lv/statistikas-padome.

2021. gada Statistikas padomē izskatāmās tēmas un sanāksmju materiāli:
16.12.2021.
Ar Covid-19 saslimušo un pret Covid-19 vakcinēto datu apstrāde CSP
Nozīmīgākais 2020. gada Lauksaimniecības skaitīšanā
Protokols Nr. 4/2021
Videoieraksts
23.09.2021.
Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz oficiālo statistiku
Aktuālais sociālajā statistikā
Protokols 3/2021
Videoieraksts
17.06.2021.
Oficiālā statistikas programma (aktualitātes)
Statistikas datu izmantošana Nacionālā attīstības plāna izstrādē
Protokols Nr. 2/2021
Videoieraksts
25.03.2021.
Vienotā datu telpa
Protokols Nr. 1/2021
Videoieraksts
Padomes darbība mērķu sasniegšanai
2021. gads bija sestais Padomes darbības gads. Covid-19 infekcijas izplatīšanās ietekmē, visas
sanāksmes norisinājās attālināti.
Par katru sanāksmēs izskatāmo jautājumu Pārvalde, iesaistot speciālistus, sniedza prezentācijas.
Prezentācijas atrodamas Padomes interneta mājaslapā www.csp.gov.lv/statistikaspadome.
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 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.
2021. gadā neviena no statistikas iestādēm nepieprasīja Padomei konsultācijas statistikas iestādes
jautājumos, kas attiecas uz oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmu.
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Lai veicinātu pēc iespējas plašāku pieejamību informācijai, kas iegūstama Padomes sanāksmju
laikā, Pārvalde nodrošina Padomes sanāksmju norises video ierakstīšanu. Videoieraksti pieejami
Padomes interneta mājaslapā www.csp.gov.lv/statistikaspadome.

Padomes priekšsēdētāja

A. Žīgure
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