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DARBA PIEREDZE
1998 – šobrīd

Priekšniece
Centrālā statistikas pārvalde

1995 – 1998

Priekšnieka vietniece
Valsts statistikas komiteja

1993 – 1995

Departamenta direktore
Cenu statistikas departaments, Valsts statistikas komiteja

1988 – 1993

Nodaļas vadītāja
Tirdzniecības un cenu statistikas nodaļa, Valsts statistikas komiteja

1985 – 1988

Nodaļas vadītāja
Tirdzniecības statistikas nodaļa, Valsts statistikas pārvalde

1978 – 1985

Galvenā ekonomiste un nodaļas priekšnieces vietniece
Kopsavilkumu nodaļa, Valsts statistikas pārvalde

1976 – 1978

Vecākā ekonomiste
Kopsavilkumu nodaļa, Valsts statistikas pārvalde

1975 – 1976

Ekonomiste
Reģionālās statistikas nodaļa, Valsts statistikas pārvalde

1974 – 1975

Vecākā grāmatvede
Valsts statistikas pārvalde

1972 – 1973

Laborante
Politekonomijas katedra, Latvijas Valsts universitāte

AKADĒMISKĀ PIEREDZE
2017 – šobrīd
1999 – 2006

Biznesa augstskolas “Turība” docētāja, kurss “Statistisko pētījumu metodes”
Biznesa augstskolas “Turība” docētāja, kurss “Kvantitatīvās metodes ekonomikā”

STARPTAUTISKIE AMATI
07.2021 – šobrīd

ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas Eiropas Statistiķu konferences biroja locekle
Birojs nosaka redzējumu un virzību visām Eiropas Statistiķu konferences aktivitātēm. Biroja darbības
mērķis ir sekmēt inovācijas ANO EEK reģionā un ārpus tā statistikas jomās, kurās nepieciešami
uzlabojumu jaunu parādību mērīšanai, kā arī veicināt statistikas darbību koordināciju nacionālo
statistikas iestāžu noslodzes mazināšanai.
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07.2018 – 06.2020

Aija Žīgure

Eiropas Statistikas sistēmas Partnerības grupas locekle
Partnerības grupa ievēlētu nacionālo statistikas iestāžu vadītāju sastāvā nodrošina ESS attīstību
augstākajā līmenī, nodrošinot efektīvu Eiropas Statistikas sistēmas komitejas funkcionēšanu, veicinot
ESS stratēģisko veiktspēju, kā arī sekmējot sadarbību ESS ietvaros un ārpus tās.

2016 – 2019

ANO Ekonomikas un sociālo lietu padomes Statistikas komisijas locekle,
komisijas ziņotāja
Komisija ir pasaulē augstākā lēmējinstitūcija statistikas jautājumos.

2016 – 2019

ES Statistikas biroja Eurostat Augsta līmeņa darba grupas par statistikas kvalitātes
jautājumiem vadītāja vietniece
Sniegts ieguldījums Eiropas statistikas sistēmas Kvalitātes deklarācijas izstrādē un Eiropas statistikas
prakses kodeksa pārskatīšanā.

2014 – šobrīd

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Statistikas un statistikas
politikas komitejas biedre
Latvijas pievienošanās intervijā 18.06.2015. prezentēts pārskats par nacionālo statistikas sistēmu
un atbildēti delegāciju jautājumi.

2009 – šobrīd

Eiropas Statistikas sistēmas komitejas locekle, pārstāv Latvijas nacionālo statistikas
iestādi
Eiropas Statistikas sistēmas komiteja sniedz profesionālu virsvadību Eiropas statistikas izstrādes,
sagatavošanas un izplatīšanas jautājumos.

1999 – šobrīd

ANO Eiropas Ekonomiskās Komisijas (EEK) Eiropas Statistiķu konferences
dalībniece
2017., 2019., un 2021. gada konferencē A. Žīgure kā pieredzes bagātākā statistikas iestādes vadītāja
reģionā tika iesaistīta konferences biroja izveidē. Šis goda pienākums ir starptautiska atzinība
A. Žīgures ieguldījumam statistikas jomā.

01/2015 – 06/2015

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā Padomes statistikas darba
grupas sanāksmju vadītāja
Ar CSP ekspertu komandas atbalstu Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā novadītas 5 Padomes
statistikas darba grupas sanāksmes.

2008 – 2012

UNESCO Statistikas institūta valdes locekle
Institūts sagatavo informāciju par izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas jautājumiem
dalībvalstu vajadzībām lēmumu pieņemšanā minētajās jomās. Tas atbalsta dalībvalstis to statistiskās
un analītiskās kapacitātes uzlabošanā. UNESCO Statistikas institūta valdē tiek ievēlēti 12 dalībvalstu
pārstāvji uz četriem gadiem.

2005 – 2009

ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas Eiropas statistiķu konferences biroja locekle
Birojs izvērtē ANO EEK statistikas darba programmu, kā arī veic padziļinātus pētījumus dažādās
statistikas jomās un piedalās Eiropas statistiķu konferences darba sagatavošanā.

2004 – 2009

Eurostat Statistisko programmu komitejas locekle

2004 – 2008

Starptautiskā statistikas institūta Starptautiskās oficiālās statistikas asociācijas
viceprezidente
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Aija Žīgure

IZGLĪTĪBA
2002 – 2006

Studijas doktorantūrā
Latvijas universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte

1970 – 1975

Diploms par augstāko izglītību ekonomikā, statistikā
Maģistra grādam pielīdzināta akadēmiskā augstākā izglītība – ekonomists statistiķis.
Latvijas Valsts universitāte, Ekonomikas fakultāte

PRASMES
Dzimtā valoda
Citas valodas

Latviešu
SAPRATNE

RUNĀŠANA

RAKSTĪŠANA

Klausīšanās

Lasīšana

Dialogs

Monologs

Angļu

C1

C1

C1

C1

B2

Krievu

C1

C1

C1

C1

C1

Līmeņi: A1/A2: Pamatlīmenis – B1/B2: Vidējais līmenis – C1/C2 Augstākais līmenis
Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei

PAPILDU INFORMĀCIJA
Apbalvojumi un atzinības

Kursi

• Ievēlēta par LU goda biedri saskaņā ar Senāta lēmumu – par lielo ieguldījumu Latvijas
Universitātes studiju kvalitātes nodrošināšanā un pētniecības attīstībā (2020)
• Latvijas Zinātņu akadēmijas Pateicības raksts (2019)
• Ministru kabineta Pateicības raksts par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot veiksmīgu Latvijas
iestāšanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) (2016)
• Ministru kabineta balva par ilggadēju un profesionālu darbu, kā arī inovatīvu pieeju valsts
statistikas sistēmas attīstībā (2015)
• Ekonomikas ministrijas Atzinības raksts par ieguldījumu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības
Padomē nodrošināšanā (2015)
• Ministru prezidenta Valda Dombrovska Pateicības raksts par lielu ieguldījumu valsts statistikas
iestādes attīstībā (2012)
• Atzinības krusts par nopelniem valsts statistikas pārvaldes attīstībā, lielo personīgo ieguldījumu
statistikas standartu un metodoloģijas izstrādāšanā, veicinot Latvijas statistikas sistēmas
iekļaušanu ES statistikas sistēmā (2010)
•
•
•
•
•
•

Valsts administrācijas skolas (VAS) kurss “Jaunie datu avoti – lielie dati” (2015)
VAS kurss ,,Procesu vadīšana. Procesu mērīšana, analizēšana un optimizēšana” (2015)
VAS kurss ,,Vadības meistarības pilnveide” (2014)
Eiropas statistiķu apmācības kurss „Pievienotā vērtība caur stratēģisko vadību” (2000)
ASV Darba departamenta Darba statistikas apmācību kurss „Ekonomiskie rādītāji” (1997)
Starptautiskā statistikas institūta kurss vadošajiem statistiķiem „Starptautiskā statistikas sistēma”
(1996)
• Zviedrijas konsultantu kompānijas OMNIA programma „Vadības izmaiņas un attīstība” (1995)
• ASV Darba departamenta Darba statistikas biroja apmācību kurss „Cenu indeksu veidošana un
analīze” (1995)
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Publikācijas, ziņojumi

Aija Žīgure

• LU konference – referāts “Jauni datu avoti, jaunas metodes, jauni statistikas produkti” (02/2020)
• LU konference – referāts “Jaunās iespējas un izaicinājumi statistisko datu izmantošanai”
(02/2019)
• LU konference – referāts “Jaunumi statistikas datu ražošanā un datu kvalitātē” (02/2018)
• LU konference – ziņojums “Izaicinājumi un attīstības virzieni oficiālajā statistikā” (02/2017)
• Eiropas statistikas konference Budapeštā – ziņojums ,,Statistiskās informācijas izmantošana un
izaicinājumi statistiskās informācijas izplatīšanā” (10/2016)
• LU konference – ziņojums ,,Statistikas darba procesu un metožu attīstības virzieni” (02/2014)
• LU konference – ziņojums ,,Pieaugošā statistisko datu nozīmība uzņēmējdarbības attīstības
analīzē (01/2014)
• LU konference – ziņojums ,,Kvalitāte un metodoloģija oficiālajā statistikā” (02/2010)
• Eiropas statistiķu konferences 57.sesija Ženēvā (Šveice) – ziņojums „Latvijas Statistikas pieredze
darba tirgus prognozēšanā” (06/2009)
• Ziņojums augsta līmeņa seminārā Kairā (Ēģipte) par Eiropas statistikas prakses kodeksu un ANO
oficiālās statistikas pamatprincipiem projekta „Galvenās valsts mobilizācijas un statistikas
aģentūras (CAPMAS) institucionālās kapacitātes celšana un statistikas tiesiskā pamata izstrāde
Ēģiptē” ietvaros (03/2009)
• Nīderlandes Statistikas konference Hāgā (Nīderlande) par 2006.g. Eiropas nacionālo statistikas
institūtu vadītāju dibināto speciālo darba grupu sagatavotajām rekomendācijām Eiropas
statistikas sistēmas (ESS) tālākai attīstībai; ziņojums (01/2009)
• UNESCO Statistikas institūta valdes 10.sesija Monreālā (Kanāda); ziņojums (11/2008)
• Eiropas Statistiķu konferences Skopjē (Maķedonija) Forums par personāla resursu pārvaldīšanu
un apmācību statistikas sistēmā; ziņojums par Latvijas Statistikas pieredzi minētajā jomā
(09/2008)
• UNSD/Eurostat/Pasaules Bankas/Norvēģijas Statistikas starptautiska konference Oslo (Norvēģija)
„Klimata izmaiņas un oficiālā statistika”; ziņojums (04/2008)
• Eurostat speciālās darba grupas sanāksme Briselē (Beļģija) „Statistikas izaicinājumi”; priekšlikumi
ESS tālākai attīstībai (07/2007)
• Starptautiskā statistikas institūta (ISI) Oficiālās statistikas starptautiskās asociācijas (IAOS )
konference Otavā (Kanāda); ziņojums (09/2006)
• Eurostat konference Luksemburgā „Uz zināšanām balstīta ekonomika – izaicinājums statistiskajai
novērtēšanai” (12/2005)
• ES nacionālo statiskas institūtu vadītāju 91.konference Kopenhāgenā (Dānija); ziņojums
„Statistiskās informācijas izplatīšanas izmaiņas” (05/2005)
• Latvijas Statistikas institūta zinātniskie raksti – publikācija „Efektīva apmācību sistēma – oficiālās
statistikas uzlabošanas priekšnosacījums” (2005)
• Latvijas Universitātes zinātniskie raksti – publikācija „Statistikas un vadības problēmas”
• publikācija „Neformālo datu lietotāju interešu analīze” (2005)
• OECD forums Palermo (Itālija) par svarīgākajiem rādītājiem konferences „Statistika, zināšanas un
politika” ietvaros; ziņojums (11/2004)
• Konference Zagrebā (Horvātija) „Oficiālās statistikas attīstība: loma tirgus 4 sabiedrībā un pārejas
process”; ziņojums par Latvijas Statistikas pieredzi pārejas procesā (05/2004)
• Eurostat forums Briselē (Beļģija) „Statistikas nozīme ES paplašināšanās procesā”; ziņojums
(02/2003)
• Starptautiskā Statistikas institūta 53.sesija Seulā (Koreja); ziņojums „Kā uzlabot statistiskas
tehniskās sadarbības aktivitāšu efektivitāti” (08/2001)
• ES nacionālo statistikas institūtu vadītāju 87.konference Madridē (Spānija) „Stratēģiskā
plānošana paplašināšanās kontekstā”; ziņojums „Kandidātvalstu integrēšanās tagadējā lēmumu
pieņemšanas procesā. Jauns modelis strādāšanai kopā ESS” (06/2001)
• Eiropas Statistiķu konference Ženēvā (Šveice); ziņojums „Statistikas sagatavošana mazās valstīs –
Latvijas pieredze” (06/2001)
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