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Informācijas un komunikācijas departaments



Saturs

Oficiālās statistikas portāls

1. Kāpēc?
2. Principi un satura sagatavošana 
3. Ieguvumi
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Kāpēc statistikas portāls

Vēl viens portāls! Un kas tajā īpašs?
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Konkurence vai līdzāspastāvēšana

• Standartizēts saturs –
oficiālā statistika

• Zināms, kad dati tiks 
atjaunoti

• Metadati obligāti

• Orientēts dažādām 
prasmēm

• Papildus rīki datu 
interpretācijai

• Satura iesniedzēja brīva 
griba – vienreiz uzmirdz

• Satura atjaunošana 
iesniedzēja ziņā

• Metadati iesniedzēja 
izvēle

• Orientēts uz lietpratējiem
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Ko nodrošinās statistikas portāls?

Plašai sabiedrībai:
- Cik bērnu Latvijā piedzima pērn?
- Kurā no Latvijas novadiem bija visaugstākā dzimstība?
- Uz kurieni tiek eksportētas šprotes?

eksports.csb.gov.lv
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Pētniekiem / datu atkalizmantoājiem:
- API, standartizēti strukturālie metadati
- Aprakstošie metadati

eksports.csb.gov.lv


Statistikas portāls
40+ iestādes zem viena jumta
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Ieguvumi iestādēm 
– zināšanas un labā prakse kā publicēt datus 
(kas ir mašīnlasāmi dati, laikrinda utt.)
– rīki datu publicēšanai & izmaksu ietaupījums
– skaidrība un noteikumi (standarti, kalendāri, kodu 
vārdnīcas)

Ieguvumi datu lietotājiem 
– viena vietne, nav jācīnās ar GIF, PDF



Principi statistikas portāla izveidē

Neizgudrot riteni

Ieklausīties Latvijas datu lietotāju viedoklī

Dalīties ar rezultātu
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Atkalizmantotie oficiālās 
statistikas portāla elementi

Datubāze un datu atrādīšana, 
API
PX Web (Zviedrijas statistika) 
https://github.com/statisticssweden/PxWeb

Karšu pārlūks
Stage (Slovēnijas statistika) 
https://bitbucket.org/ginst/stage2/src/default/

Satura pārvaldība, papildus 
funkcionalitāte
Drupal CMS 
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https://github.com/statisticssweden/PxWeb
https://bitbucket.org/ginst/stage2/src/default/


Jaunizveidotā funkcionalitāte

Datu pārvaldības izveide – nodalīta 
strukturālo metadatu pārvaldība no 
datiem:
 – vienoti strukturālie metadati portāla 
ietvaros, datu piegādes validācija.
 – datu iesniegšanas kanāli (xls, csv, SQL, 
API).
 – datu piegādātāja darba vieta
 – datu publiskošana atbilstoši kalendāram
 – datu publicēšana data.gov.lv 
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Piegādātāja darba vietas elementi



Svarīgākā izveidotā 
funkcionalitāte

Ģeotelpiskie dati tiek iesniegti un glabāti 
izmantojot portāla standarta funkcionalitāti.
Tabulārie formāti – arī blīvi apdzīvotas 
teritorijas.
Tikai ģeotelpiskie formāti – režģis 1kmx1km, 
100mx100m

Lietotājiem pieejamā funkcionalitāte
-Stage uzlabojumi – papildus datu 
vizualizācijas, salīdzināt laikā
-INSPIRE datu kopu transformācija, metadatu 
katalogs
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Ģeotelpisko datu publicēšana

Oriģinālā – tikai Horoplets Papildinātā funkcionalitāte
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Svarīgākā izveidotā 
funkcionalitāte

Aprakstošie  metadati – statistikas interpretācijai  

Publicēšanas kalendāri

Meklētāja/tēmas skats

Vēstkopas abonēšana

Datu vizualizācijas

Kodu vārdnīcu pārvaldība
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Atbilst jebkuras statistikas iestādes 
vajadzībām
Projekta noslēgumā kods tiks publiskots



Ieskats portālā - sākumlapa
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Meklēšanas rezultātu skats
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Satura sagatavošana

Portāls kā IT sistēma ir tikai daļa no 
izaicinājuma.

Nākamais solis – satura izveide jeb pārveide.

Jau 20 gadus publicējat datus, kur problēma?
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Oficiālās statistikas portāla saturs

Preses relīzes 

Galvenie rādītāji/datu stāsti 

Publikācijas 

Statistikas datubāze – pētīt ar 
konkrētu mērķi, atkalizmantotāji

Ģeotelpiskie dati – analīze no 
teritoriju salīdzinājuma līdz 
uzņēmējdarbības plānošanai

Pētniecības katalogs – ekspertiem

Metadati, datu publicēšanas kalendāri
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Oficiālās statistikas portāls, 
mijiedarbības piemērs
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Meklēt

API

Priekšnosacījumi komponentu 
mijiedarbībai:

1.Standartizēts saturs. Tabulu 
veidošanā tiek izmantoti vienoti 
klasifikatori un vārdnīcas.

2.Piegādātais saturs tiek validēts

3.Priekšnosacījums datu 
atkalizmantošanai

Dati

Vizual



Satura standartizācijas 
izaicinājumi

Tipiska datu tabula – iedzīvotāji pēc tautībām Latvijas 
reģionos
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Satura standartizācijas 
izaicinājumi

Datu dimensijas:
- Latvijas teritorijas daļa;
- Tautības;
- Laika periods.

Rādītājs
- Iedzīvotāju skaits, īpatsvars

Visos gadījumos jāpublicē vienādi
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Satura standartizācija
Vienotas vārdnīcas

Kods Vērtība
LV006 Rīgas reģions
LV007 Pierīgas reģions
LV008 Vidzemes reģions
LV009 Zemgales reģions
0090000 Jelgava
0110000 Jēkabpils
0130000 Jūrmala
0170000 Liepāja
0210000 Rēzekn

Kods Vērtība
1 latvietis / latviete
2 lietuvietis / lietuviete
3 igaunis / igauniete
4 amerikānis / amerikāniete
5 austrālietis / austrāliete
6 kanādietis / kanādiete
7 anglis / angliete
8 vācietis / vāciete
9 zviedrs / zviedriete

Latvijas teritorijas Tautības
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Satura standartizācija
Vienotas vārdnīcas un standarti

Laika periodu pieraksts
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Gads – YYYY – 2020
Ceturksnis YYYYQq – 2020Q1
Mēnesis YYYYMmm – 2020M01

Līdzīgi ar personu vecumu/vecuma 
grupām, izglītību, saražoto produkciju, 
eksportētām importētām precēm



Satura standartizācija – 
priekšnosacījums atkalizmantošanai
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Kad varēs sākt lietot

Statistikas portāla IT sistēmas izstrāde 
2020. gada februāris.

Satura radīšanas/pārveides posms CSP 
datiem 2020. gada augusts

Publiska piekļuve 2020. augusts

Pārējo iestāžu satura iekļaušana….
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Paldies
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