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Ekonomikas ministrijai 
 

 
Par likumprojektu „Statistikas likums” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo 
likumprojektu „Statistikas likums”,  jo ir šādi iebildumi: 

1. Iekļaut 5. panta 1.1. apakšpunktā norādi uz vietējo pašvaldību 
plānošanas dokumentu izstrādi un novērtēšanu. 

2. 7. panta 1.3. apakšpunktā nav nepieciešams īpaši norādīt, ka 
statistika jāgatavo neatkarīgi no politiskās un citu interešu grupu ietekmes. 

3. Likumā jāparedz Statistikas padomes un Valsts kontroles tiesības 
veikt datu pārbaudes un kvalitātes novērtēšanu. 

4. Statistikas padomē nepieciešams Ekonomikas ministrijas pārstāvis 
Statistikas pārvaldes pārstāvja vietā. Tas novērstu situāciju, kad Statistikas 
pārvalde lemj par tās paveikto darbu. 

5. Likumā noteikt, ka oficiālā statistikas programma ir obligāti 
finansējams objekts un nav pieļaujama datu neievākšana finansējuma trūkuma 
dēļ. 

6. Papildināt Statistikas padomes tiesības ar tiesībām uzdot veikt 
pētījumus, lai izstrādātu jaunu statistiku, kas nav iekļauta oficiālās statistikas 
programmā, un ieteikt iekļaut šo statistiku oficiālās statistikas programmā. 

Prasību par pašvaldībām nepieciešamo rādītāju vākšanu pamatojam  
ar to, ka, sākot ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2007. gada 18. decembra 
noteikumiem Nr. 882 „Noteikumi par valsts statistiskās informācijas 
programmu 2008. gadam”, statistiskās informācijas publicējamo 
kopsavilkumu detalizācija vairāk tiek koncentrēta uz valsts statistiku kopumā, 
bet reģioniem, statistikai par republikas pilsētām vai citām administratīvajām 
teritorijām atvēlot mazāk vietas statistikas programmās. Vienīgā Latvijas 
Republikas pilsēta, kam ir priekšrocības statistiskās informācijas detalizētā 
saņemšanā, ir Rīga, jo tā kvalificējas kā statistiskais reģions. Jau 2012. gadā 
tika konstatēts, ka, salīdzinot informāciju, kas iekļauta MK 2005. gada 
20. decembra noteikumos Nr. 961 „Noteikumi par valsts statistiskās 
informācijas programmu 2006. gadam” un MK 2010. gada 14. decembra 
noteikumos Nr. 1115 „Noteikumi par valsts statistiskās informācijas 
programmu 2011. gadam”, secināms, ka kopējais statistiskās informācijas 
rādītāju skaits ir samazinājies par 174 ierakstiem (–24,34%), t.sk. republikas 
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pilsētām par 31 ierakstu (–26,27%). Būtiskākais samazinājums ir vērojams 
tautsaimniecību raksturojošās statistikas rādītāju skaitā – samazinājums par 
63 ierakstiem (–34,24%), t.sk. republikas pilsētām – par 21 ierakstu (–
63,64%). Kopš 2012. gada nav informācijas, ka statistikas programmā būtu 
iekļauti jauni, pašvaldības interesējoši statistiskie rādītāji. 
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