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

“Dzīves kvalitāte pilsētās” (1-DzKPA)

◼

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?
Apsekojums “Dzīves kvalitāte pilsētās” tiek veikts granta projekta “Teritoriālās
un pilsētu statistikas datu vākšana” (Granta līguma Nr. 101052279 - 2021-LVCITY, projekta identifikācijas kods G-21.09) ietvaros.
Apsekojuma galvenais mērķis ir iegūt informāciju par dzīves kvalitāti
raksturojošiem faktoriem (apmierinātība ar izglītību, veselības aprūpi, pilsētas
sabiedrisko transportu, kultūras objektiem, drošību pilsētā, pašvaldības darbu,
pārvietošanās paradumiem) no deviņām Latvijas valstspilsētām (Daugavpils,
Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Ogre, Rēzekne, Valmiera, Ventspils). Rīga
apsekojumā netiek iekļauta, jo apsekojumu Rīgā veiks Eiropas Savienības
Statistikas birojs (Eurostat). Aptaujā iegūtos datus varēs izmantot pašvaldības,
pieņemot iedzīvotāju ikdienu ietekmējošus lēmumus.
Apsekojums “Dzīves kvalitāte pilsētās” Latvijā pēdējo reizi veikts 2017. gadā.

Kāds ir tiesiskais pamats oficiālās statistikas nodrošināšanai?
Apsekojums “Dzīves kvalitāte pilsētās” tiek veikts saskaņā ar noslēgto Granta
līgumu Nr. 101052279 - 2021-LV-CITY starp Eiropas Komisiju un Pārvaldi
(Statistikas likuma 8. panta otrās daļas 1. punkts).

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?
Apsekojuma “Dzīves kvalitāte pilsētā” rezultātu sagatavošanā netiek izmantoti
administratīvie datu avoti.
Lai nodrošinātu telefoninterviju un klātienes interviju veikšanu, mājsaimniecību
adreses tika iegūtas no Valsts zemes dienesta adrešu reģistra. Informācija par
respondenta vārdu un uzvārdu tika iegūta no Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes fizisko personu reģistra.
Respondenta tālruņa numuri tika iegūti no Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta, Ceļu satiksmes drošības direkcijas,
Nodarbinātības valsts aģentūras un elektronisko sakaru komersanta “Tele2”.

Kam ir jāiesniedz dati?
Apsekojumā izlases veidā iekļauti Latvijas patstāvīgie iedzīvotāji vecumā no 15
gadiem, aptverot deviņas Latvijas valstspilsētas.
Pamatizlases apjoms ir 7201 mājsaimniecība.
Izlases izveidošanas standarts:
◼

Metodoloģiskais materiāls

Kur publicē oficiālo statistiku?
◼

Oficiālās statistikas portālā (šobrīd ir pieejami 2017. gada apsekojuma
dati)

Kas ir galvenie oficiālās statistikas lietotāji?
◼

Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat)

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.

