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Par Informācijas sabiedrības 
pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam 
plānoto Ekonomikas ministrijas un 
Centrālās statistikas pārvaldes pasākumu 
“Oficiālās statistikas portāls”  
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izskatījusi un izvērtējusi 
Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) projekta “Oficiālās statistikas portāls” 
detalizēto aprakstu un izsaka šādu vērtējumu. 

Kopumā projekta tvērums, kādā tas ir iecerēts atbilstoši aprakstam, 
tiešā veidā neietekmē pašvaldību informācijas sistēmas, tomēr netiešā ietekme 
ir samērā nozīmīga, jo valsts institūciju publiskojamās informācijas apjoms, 
ko būtu iespējams izmantot plānveida analīzei un mērķtiecīgai datu apstrādei, 
gatavojot pašvaldību lēmumus, ir pietiekams pamatojums, lai CSP projekta 
tvērumu paplašinātu ar pašvaldībām nozīmīgu funkcionalitāti: 

• datu publicēšana portālā – CSP iecerējusi veidot savu portālu 
statistikas datu publicēšanai. LPS apšauba šāda portāla 
lietderību, balstoties uz šādiem apsvērumiem: 

o kā zināms, iepriekšējā Eiropas struktūrfondu apguves 
periodā bija izveidots Ģeoportāls, kas tiek pozicionēts kā 
centralizēts portāls valsts un pašvaldību ģeotelpiskās 
informācijas publicēšanai. Uzskatām, ka būtu nelietderīgi 
CSP veidot savu portālu, ja valstisku datu publicēšanai jau 
reiz tika izveidots līdzīgs portāls (Ģeoportāls) ar līdzīgu 
funkcionalitāti; 

o uzskatām, ka nodarboties ar datu publicēšanu nav primārais 
CSP uzdevums un mērķis – tam jābūt kvalitatīvai datu 
sagatavošanai un analīzei. Lielākais darbs būtu jāiegulda 
sadarbībai ar iestādēm, kas veido statistikas informāciju, 
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lai to veidotie pārskati kļūtu pieejami vismaz tādā apjomā, 
kā to pieprasa likumdošana, un tādā kvalitātē, lai tie būtu 
mašīnlasāmi dati; 

o datu publicēšana neapšaubāmi ir vajadzīga, tomēr to 
publicēšana neprasa tik daudz līdzekļu. Nepelnīti maza 
vērība pievērsta šo datu analītiskajai apstrādei un 
tematisko karšu veidošanai par sabiedrībā un valstī 
aktuālajiem jautājumiem, kas, protams, jau prasa daudz 
lielāku kompetenci un nav nodrošināma pusautomātiskā 
režīmā. Profesionāli izstrādātas, tematiskas kartes būtu vēl 
viens virziens, kuram būtu vēlams veltīt vairāk uzmanības 
nekā tikai datu publicēšanai; 

• uzskatām, ka CSP projektam ir jāpaplašina datu attēlošanas 
līmeņi – projektā visi statistiskie dati (ja vien tie nenorāda 
konkrētu personu vai konkrētu uzņēmumu, ievērojot personu 
datu aizsardzības prasības) būtu jāsagatavo šādos teritoriālajos 
līmeņos: 

o blīvi apdzīvoto vietu līmenī (projektā jādefinē visas blīvi 
apdzīvotās teritorijas, ar to saprotot teritorijas, kurās dzīvo 
cilvēki, bet izslēdzot, piemēram, lielos mežu masīvus); 

o funkcionālo teritoriju areālu līmenī (projektā jādefinē 
dažādas funkcionālās teritorijas); 

o novadu administratīvo vienību līmenī (pagasti, novada 
pilsētas un ciemi); republikas pilsētu definēto apkaimju 
līmenī; 

o pašvaldību līmenī. 
• Projektā būtu jāpārskata arī statistiskās informācijas iesniegšanas 

mehānismi: veidlapas būtu jāaizstāj ar modernākiem rīkiem – 
tiešsaistes formām. Tāpat arī jāveic revīzija iesniedzamās 
informācijas apjomā, piemēram, lai vieni un tie paši dati 
pašvaldībām nebūtu jāiesniedz gan Labklājības ministrijā, gan 
CSP. 
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