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OFICIĀLĀS
STATISTIKAS
PROGRAMMAS
(OSP) DATU
PUBLICĒŠANA
2021. GADĀ
Centrālā statistikas
pārvalde

2021.–2023. GADA OSP NOTEIKTOS STATISTIKAS
RĀDĪTĀJUS NODROŠINA 41 IESTĀDE (NESKAITOT CSP)
Agroresursu un ekonomikas institūts
Akciju sabiedrība "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"
Dabas aizsardzības pārvalde
Finanšu izlūkošanas dienests
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Iepirkumu uzraudzības birojs
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Izglītības un zinātnes ministrija
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
Kultūras ministrija
Labklājības ministrija
Latvijas Nacionālais arhīvs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Lauksaimniecības datu centrs
Lauku atbalsta dienests
Nacionālais Kino centrs
Nacionālais veselības dienests
Nodarbinātības valsts aģentūra
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Slimību profilakses un kontroles centrs
Tiesu administrācija
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Valsts augu aizsardzības dienests
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Valsts darba inspekcija
Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Valsts izglītības satura centrs
Valsts kase
Valsts meža dienests
Valsts probācijas dienests
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Valsts robežsardze
Valsts SIA "Autotransporta direkcija"
Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Zāļu valsts aģentūra
Zemkopības ministrija

nav publicēts
12.7%

publicēts daļēji
18.4%

publicēts pilnībā
68.8%

OSP 2. TABULĀ NOTEIKTI 526 STATISTIKAS
RĀDĪTĀJI, KO ŠĪM IESTĀDĒM JĀNODROŠINA
2021. GADĀ, NO TIEM 362 (68.8%) IR
NODROŠINĀTI PILNĪBĀ (NOTEIKTAIS
RĀDĪTĀJS IR PUBLICĒTS NOTEIKTAJĀ
DETALIZĀCIJĀ UN PERIODISKUMĀ), 97
(18.4%) IR NODROŠINĀTI DAĻĒJI
(NEATBILST OSP NORĀDĪTAJAI
DETALIZĀCIJAI VAI PERIODISKUMAM), BET
67 (12.7%) NAV NODROŠINĀTI VISPĀR
(NAV ATRODAMI VAI JAUNĀKĀ STATISTIKA
NAV PUBLICĒTA).

PUBLICĒŠANA PLĀNOTAJĀ PUBLICĒŠANAS
TERMIŅĀ
OSP noteiktos statistikas rādītājus ir publicējušas
27 iestādes, no tām publicēšanu iepriekš
plānotajā laikā nodrošināja 25 iestādes. Daļu
statistikas rādītāju (35 – 93%) pēc plānotā
publicēšanas termiņa ir nodrošinājušas 13
iestādes, bet 1 iestāde nav nodrošinājusi OSP
noteikto statistikas rādītāju publicēšanu.

PUBLICĒTĀS STATISTIKAS PILNĪGUMS
OSP noteikto statistiku pilnībā (noteiktais
rādītājs ir publicēts noteiktajā detalizācijā un
periodiskumā) ir nodrošinājusi 21 iestāde, 19
iestādes ir daļēji nodrošinājušas OSP noteiktos
statistikas rādītājus, 1 iestāde nav nodrošinājusi
OSP noteikto statistikas rādītāju publicēšanu.

PUBLICĒŠANA OFICIĀLĀS STATISTIKAS
PORTĀLĀ
OS portālā statistikas rādītājus daļēji vai pilnībā
publicē 14 iestādes (neskaitot CSP).

MĒNEŠA DATI

59 statistikas rādītāji ir jānodrošina katru mēnesi,
no tiem 43 ir publicēti pilnībā, 4 publicēti daļēji,
bet 12 nav publicēti.
Ikmēneša statistikas rādītājus nodrošina 10
statistikas iestādes, no tām 6 tos nodrošina
pilnībā, 2 iestādes nodrošina pilnā apmērā vai
daļēji (40-50% no rādītājiem publicējot daļēji),
bet 2 iestādes nav publicējušas daļu no OSP
noteiktajiem rādītājiem (nav publicēti 5-73%
rādītāju).

CETURKŠŅA DATI
39 statistikas rādītāji ir jānodrošina katru
ceturksni, no tiem 33 ir publicēti pilnībā, 3 ir
publicēti daļēji, bet 3 nav publicēti.
Ceturkšņa statistikas rādītājus nodrošina 8
iestādes, no tām 4 nodrošina tos pilnībā, 1
iestāde nodrošina pilnā apmērā vai daļēji (20%
no rādītājiem publicējot daļēji), 3 iestādes nav
publicējušas daļu no OSP noteiktajiem rādītājiem
(nav publicēti 25-50% rādītāju).

GADA DATI

406 statistikas rādītāji ir jānodrošina katru gadu,
no tiem 282 ir publicēti pilnībā, 86 publicēti
daļēji, bet 38 nav publicēti.
Ikgadējos statistikas rādītājus publicē 38
iestādes, no tām 17 publicē pilnībā, 12 iestādes
nodrošina pilnā apmērā vai daļēji (7 - 100 % no
statistikas rādītājiem publicējot daļēji), 8
iestādes nav publicējušas daļu no OSP
noteiktajiem rādītājiem (nav publicēti 3-35%
rādītāju), 1 iestāde nav publicējusi noteikto
statistikas rādītāju.

CITA PERIODISKUMA DATI
22 rādītāji ir jānodrošina citā periodiskumā
(piemēram, reizi 2 gados), no tiem 4 ir publicēti
pilnībā, 4 publicēti daļēji, bet 14 nav publicēti.
Cita periodiskuma statistikas rādītājus publicē 7
iestādes, no tām pilnībā tos publicē 1 iestāde,
daļēji publicē 2 iestādes (100% statistikas
rādītājus publicējot daļēji), 3 iestādes nav
publicējušas daļu no OSP noteiktajiem rādītājiem
(nav publicēti 33 – 77 % rādītāju), bet 1 iestāde
nav publicējusi OSP noteiktos cita periodiskuma
statistikas rādītājus.

