
 

 

 
 

Valdes pārskats par LSA darbu 2010. gadā 
 

Pārskata gadā kopš iepriekšējās pilnsapulces ir pagājis tieši gads. Šajā laikā noturētas 3 

valdes sēdes, kurās izskatīti aktuālie Asociācijas (biedrības) darba jautājumi. Tradicionāli, ka 

vairāki valdes locekļi bija aktīvi, it īpaši Ilmārs Vanags, Juris Krūmiņš, Aija Žīgure, Jānis Lapiņš, 

Jānis Misiņš. 

Tāpat valdes vairākkārt sēdēs tika apspriesti jautājumi par Jauno zinātnieku zinātnisko darbu 

konkursu (skatiet nolikumu), par piedalīšanos starptautiskās zinātniskās konferences „Biznesa un 

sabiedrības attīstības vadības aktualitātes - 2011” („Current Issues in Management of Business and 

Society Development – 2011”) 05. – 07.05. 2011 organizēšanā veidojot sekciju „Statistikas loma 

vadības lēmumu pieņemšanā”, sekcijas vadītāji Juris Krūmiņš, Jānis Misiņš un Gundars Kaupins 

(ASV), par LSA mājas lapas sagatavošanu. Karstas diskusijas valdes sēdēs bija par Statistikas 

terminu vārdnīcas sagatavošanu. Par Statistikas vārdnīcas sagatavošanu īpaši svarīgs ir visu Latvijas 

Statistikas asociācijas biedru viedoklis.  Uz pilnsapulci atkal ir sagatavots biļetens, kura izveidē 

īpaši nopelni ir Edmundam Vaskim. 

Tradicionāli, gan valdes sēdēs, gan arī visā Asociācijas darbībā zināma vērība tika veltīta, lai 

turpinātos tematiskie lasījumi par aktuāliem statistikas teorētiskajiem un prakses jautājumiem. Par 

tematiskajiem lasījumiem informācija nosūtīta gan Centrālās statistikas pārvaldes darbiniekiem, gan 

Latvijas augstskolu doktorantiem. Pagājušajā gadā lasījumi tika organizēti sadarbībā ar divām 

Latvijas Universitātes doktorantu skolām: “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās 

sadarbības dimensijās” un „Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana”. 

Mums patiess prieks, ka bija iespējams noorganizēt Eiropas Statistikas biroja Eurostat departamenta 

direktores Innas Šteinbukas uzstāšanos un interesantu diskusiju statistikas lasījumu ietvaros. 

Pārskata gadā tikai aptaujāti statistikas lasījumu dalībnieki par interesējošām tēmām, ko mēģināsim 

realizēt lasījumos. 

Pārskata periodā 2010./2011.gadā ir notikuši šādi tematiskie lasījumi: 

Pavisam kopš tematisko lasījumu uzsākšanas 2000.gada novembra notikuši 46 lasījumi, bet 

kopš pašreizējās valdes ievēlēšanas – 12.  

LSA biedru skaits Asociācijas izveidošanas laikā 1999.gadā bija 82, 2002.gada oktobrī 97, 

bet pēdējos gados tas nedaudz pārsniedz 100 (pašreizējais biedru skaits ir 109). Tiesa, daļa biedru 

nav piedalījusies LSA pasākumos un nav maksājuši biedra maksas. Asociācijas biedru skaitā nelielā 

pārsvarā (57%) ir sievietes. Biedru sastāvs turpina novecot, un tikai apmēram ceturtā daļa no tiem ir 

jaunāki par 45 gadiem, bet trešdaļai no biedriem ir 60 un vairāk gadu. Jaunāka gadagājuma biedru 

iesaistīšana Asociācijas darbā ir aktuāls uzdevums. Pavājinājusies matemātiskās statistikas 

pārstāvniecība Asociācijas darbā, tomēr pēdējā gadā palielinājies biedru skaits no šīs statistikas 

nozares. 

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) Asociācijas valdes locekles Aijas Žīgures vadībā 

pārskata periodā turpināja pildīt savus galvenos uzdevumus – nodrošināt iekšzemes un ārvalstu datu 

lietotājus ar savlaicīgu, precīzu, pilnīgu, viegli saprotamu un starptautiski salīdzināmu statistisko 

informāciju par Latvijas ekonomiskajām, demogrāfiskajām, sociālajām un vides parādībām un 
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procesiem, izmantojot mūsdienīgus IT risinājumus un labāko pieredzi šajā jomā. CSP ir izpildījusi 

visus Valsts statistiskās informācijas programmā 2010.gadam paredzētos darbus. 2010. gada CSP 

pārraudzībā bija 51 aktīvi granta projekts, pārskata gadā pabeigti 17 projekti. Publicēti 182 preses 

ziņojumi. Sadarbībā ar  Eiropas Statistikas biroju Eurostat sekmīgi darbojas CSP izveidotais 

Eiropas statistisko datu lietotāju atbalsta centrs Latvijā. Atskaites periodā turpinājās darbs pie 

2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas un lauksaimniecības produkcijas ražošanas metožu 

apsekojuma sagatavošanas, kā arī tautas skaitīšanas (2011.g.) organizatorisko jautājumu risināšanas. 

CSP pabeigusi 2010.gada Iedzīvotāju dzīves apstākļu un ienākumu (EU-SILC) apsekojuma lauku 

darbus, vienlaikus risinot problēmu,  lai būtiski saīsinātu EU-SILC 2009.gada apsekojuma rezultātu 

apstrādes un publicēšanas laiku. Par apsekojuma rezultātiem ļoti interesanti un atraktīvi informēja 

Edmunds Vaskis statistikas lasījumā.  

Pārskata periodā tika turpināti agrākā Latvijas Statistikas institūta uzsāktie konjunktūras 

pētījumi, CSP ir vienīgā organizācija valstī, kas tos veic. Konjunktūras apsekojumi Latvijā aptver 

rūpniecību, būvniecību, mazumtirdzniecību, pakalpojumu sektoru un investīciju sfēru.  Apsekojumi 

notiek atbilstoši ES kopīgajai saskaņotajai kvalitatīvo apsekojumu programmai. Konjunktūras 

aptaujās uzņēmumu vadītāji aptaujas anketās sniedz pašvērtējumu par uzņēmuma saimnieciskās 

darbības stāvokli, tā izmaiņām, tagadnes un nākotnes attīstības tendencēm. 2010. gadā pastāvīgā 

vietējo pašvaldību pašvērtējuma apsekojuma ietvaros tika veikta kārtējā – jau piektā –  vietējo 

pašvaldību vadītāju aptauja.   

Neskatoties uz Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras reorganizāciju 

ar 2009. gada 1. oktobri, Valsts statistiskās informācijas programmā paredzētajās jomās savus 

uzdevumus Aģentūra izpildīja. LSA locekles Jautrītes Karaškēvicas vadībā turpinājās sadarbība ar 

starptautiskām organizācijām, tai skaitā Pasaules veselības organizāciju, Eurostat un citām, kā 

rezultātā liels masīvs veselības statistikas datu ir pieejami dažādās starptautiskās datu bāzēs. 

Diemžēl kopš 2011. gada sākuma Jautrītes Karaškēvicas vairs nav mūsu visū. 

Latvijas Universitātē Statistikas un demogrāfijas katedrā valdes locekļu Intas Ciemiņas un 

Pētera Zvidriņa vadībā sekmīgi turpinājās 3 LZP pētniecisko projektu izpilde par valsts iedzīvotāju 

dzīves kvalitāti, novecošanos un depopulāciju. Pētniecisko darbu turpināja arī matemātiķi – 

statistiķi. 

Ventspils Augstskolas pētnieku kolektīvs ir turpinājis darbu pie uzņēmējdarbības vides 

kompleksas vērtēšanas problēmām Latvijā reģionālā aspektā. 

Dažas tēmas izpilda arī RTU un LLU mācībspēki. 

Turpinās LSA biedru līdzdalība starptautiskajā sadarbībā. Tāpat kā iepriekšējos gados  īpaši 

aktīvi bija Jānis Lapiņš, Jautrīte Karaškēvica, Juris Krūmiņš, Aleksandrs Šostaks, Uldis Ušackis, 

Jānis Vucāns, Ilmārs Vanags, Aija Žīgure u.c. Valdes loceklis Jānis Lapiņš kā oficiālais Latvijas 

pārstāvis darbojas Starptautiskajā Apsekojumu Statistiķu asociācijā. Valdes loceklis Juris Krūmiņš 

vadīja Latvijas Augstskolu profesoru asociāciju, bet valdes locekle Gaida Pettere Latvijas Aktuāru 

asociāciju, asociācijas biedre Signe Bāliņa – Latvijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

asociāciju. 

Aktuāls ir jautājums par augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu. Turpinās studiju 

programma ”matemātiķis-statistiķis” LU Fizikas un matemātikas fakultātē. Studenti statistiku 

apgūst arī LU sociālo zinātņu bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās. Būtu gan svarīgi 

panākt, lai tiktu izstrādāti promocijas darbi statistikā. Lielākai daļai studentu noslēguma darbos 

(bakalaura darbos, kvalifikācijas darbos, maģistra darbos un disertācijās) tiek izmantotas statistiskās 

metodes un statistikas datu bāzes un šo darbu izstrādes laikā notiek studentu intensīvas 

konsultācijas arī pie Asociācijas biedriem. Jāteic, ka šajā jomā intensitāte pieaug, jo pieaugot 

aizstāvēto un iesniegto doktora disertāciju skaitam, lielāka un aktīvāka interese ir par datu analīzi.  

Statistikas kursi ir obligāti augstskolu studiju programmās. Tāpēc daži Asociācijas biedri 

strādā pie mācību līdzekļu sagatavošanas, tomēr šis darbs varētu būt vēl aktīvāks. Samērā prāvs ir 
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zinātnisko publikāciju skaits, t.sk. krājums „Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti 2010“, 

„Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata“, „Demogrāfiskā attīstība Latvijas reģionos“ 

u.c. 

Kā katru gadu, arī pārskata gadā tika organizēta ekskursija – šoreiz uz Latgali. Liels prieks, 

ka jau vairāki asociācijas biedri ir pieteikušies ekskursijai un Kurzemi 2011. gada augustā. 

Jaunajai LSA valdei būtu jāpanāk LSA mājas lapas izveidi jau tuvākajā laikā, lielāka vērība 

būtu jāveltī statistiskās terminoloģijas pilnveidošanai, Statistikas profesijas standarta izstrādei, kā 

arī starptautiskās sadarbības attīstīšanai, šajā ziņā cerīga ir Ilmāra Vanaga aktīvā sadarbība ar 

Lietuvas statistiķiem un iespēja publicēties Lietuvas statistikas zinātniskajā žurnālā, kā arī Gundara 

Kaupina no Boises Valsts universitātes ASV līdzdarbošanās iepriekšminētās starptautiskās 

zinātniskās konferences sekcijas vadībā un profesionālu kontaktu attīstīšanā. Tiek veikta LSA 

biedru aptauja par ieteicamajām aktivitātēm un darāmiem darbiem.  

LSA valdes vārdā Biruta Sloka 

2010.gada 14.marts 

 

 

 

 

Vispasaules Statistikas dienas atzīmēšana Latvijā 
 

Latvijas Statistika atbalstīja Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīvu atzīmēt 2010.gada 

20.oktobrī Vispasaules Statistikas dienu, kuras devīze bija – Pakalpojumi. Profesionālisms. 

Integritāte. Lai popularizētu oficiālās statistikas nozīmi, Latvijas Statistika veica šādas aktivitātes: 

1. ES Statistikas biroja (Eurostat) un ES dalībvalstu statistikas iestāžu kopējs preses izlaidums. 

2. Vispasaules Statistikas dienai veltītas publikācijas: 

 Vidējās mājsaimniecības statistiskais portrets; 

 Statistikas avīze: 

 Intervija ar CSP priekšnieci Aiju Žīguri. 

 Intervija ar bijušo CSP priekšnieku Elertu Āboliņu. 

 Intervijas ar jaunajiem statistikas darbiniekiem. 

 Fotoreportāža par struktūrvienību darbu un sadzīvi. 

 Interesanti atgadījumi un jautājumi. 

3. Tematisks stends CSP Informācijas centrā. 

4. Sagatavoto publikāciju izplatīšana CSP Informācijas centrā. 

5. Vispasaules Statistikas dienas popularizācija Latvijas Statistiķu asociācijas ietvaros. 

6. Informācija CSP mājas lapā - http://www.csb.gov.lv. 

7. Vispasaules Statistikas dienas logo popularizēšana un izmantošana CSP korespondencē. 

8. LSA, CSP un LU EVF Doktorantūras skolu rīkotais jautājumu – atbilžu pasākums „Latvijas 

statistikas uzdevumi un prioritātes” ar 55 dalībniekiem. 

9. Spēle „CSP dārgumu lāde” vērīgākā un zinošākā statistiķa noskaidrošanai.  

 

 

 

STATISTIKAI LIELA DIENA! 
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Aija Žīgure – Atzinības krusta virsniece 
 

Ar Valsts prezidenta kancelejas Ordeņa 

kapitula lēmumu Latvijas Republikas Centrālās 

statistikas pārvaldes priekšniece Aija Žīgure par 

nopelniem valsts statistikas pārvaldes attīstībā, 

lielo personīgo ieguldījumu statistikas standartu 

un metodoloģijas izstrādāšanā, veicinot Latvijas 

statistikas sistēmas iekļaušanu Eiropas 

Savienības statistikas sistēmā, ir iecelta par 

Atzinības krusta virsnieci un viņai piešķirts 

ceturtās šķiras Atzinības krusts. 

Atzinības krusts ir vecākais Latvijas 

valsts apbalvojums, ordenis godaprāta ļaudīm. 

Augsto apbalvojumu Aijai Žīgurei pasniedza 

Valsts prezidents Valdis Zatlers Rīgas pilī svinīgā ceremonijā 2010.gada 3.maijā. 

Mēs patiesi lepojamies par mūsu asociācijas biedra darba izcilo novērtējumu.  

 

 

 

 

LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde 
 

2011.gada 10.janvārī norisinājās Latvijas Zinātņu akadēmijas (turpmāk – LZA) 

Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (turpmāk – LLMZA) prezidija kopsēde. Tās 

tematika bija veltīta jautājumiem par teritorijas attīstības indeksiem un to pilnveidošanas iespējām. 

Kopsēdē piedalījās LZA LMZN, LLMZA, kā arī Vides un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts 

reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – VRAA), Rīgas Tehniskās universitātes un Centrālās 

statistikas pārvaldes (turpmāk CSP) kā Latvijas Statistikas institūta (turpmāk LSI) funkciju 

pārņēmējas pārstāvji. 

Pārskatu par teritorijas attīstības indeksiem un to pilnveidošanu pabeigtas administratīvi 

teritoriālās reformas apstākļos sniedza LZA īstenais loceklis Oļģerts Krastiņš. 

Noklausījušies akadēmiķa Oļģerta Krastiņa ziņojumu, iepazinušies ar galvenajām 

publikācijām un LR Ministru kabineta noteikumiem par teritorijas attīstības indeksiem un to 

pilnveidošanu pabeigtas administratīvi teritoriālās reformas apstākļos, kopsēdes dalībnieki 

konstatēja: 

1. 2000. – 2010.gadu periodā bijušās LSI un CSP (E.Vanags, O.Krastiņš un V.Locāne) ir 

izstrādāta oriģināla metodika teritoriju attīstības līmeņa kvantitatīvai novērtēšanai. Kopš 

2000.gada LSI un vēlāk VRAA regulāri aprēķināja šos indeksus visu līmeņu Latvijas 

teritorijām. 

2. Metodika un savā laikā iegūtie rezultāti ir atspoguļoti trīs monogrāfijās: 

1) „Dažādā Latvija: pagasti, novadi, pilsētas, rajoni, reģioni. Vērtējumi, perspektīvas, 

prognozes”. -R.: LSI, VRAA, 2005 – 568.lpp. 

2) „Mainoties saglabājies, dažādā Latvija”. – R.: CSP, 2008 – 318.lpp. 

3) „Latvijas dažādība skaitļos un vīzijās” . – R.: CSP, 2009 – 108.lpp. 

AR TO MĒS VARAM LEPOTIES 

MEKLĒT RAKSTOS 
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Ir publicēti vairāki desmiti rakstu „Latvijas Vēstnesī” un citos izdevumos. 

3. Par minēto darbu ir pieņemti vadības lēmumi. Viens no tiem ir 2009.gada 7.aprīļa Ministru 

kabineta noteikumi Nr. 319 „Noteikumi par teritoriju attīstības indeksa aprēķināšanas 

kārtību un tā vērtībām”. 

4. Sakarā ar pabeigto administratīvi teritoriālo reformu, vairākkārt ir samazinājies 

administratīvi teritoriālo vienību (pašvaldību) skaits. Tas rada nepieciešamību pilnveidot 

teritoriju attīstības indeksu, īpaši tā informatīvo nodrošinājumu. 

Savukārt ar sava promocijas darba galvenajiem rezultātiem iepazīstina Vladislavs Vesperis. 

Pētījuma rezultātā secināts, ka Vidzemes un Zemgales plānošanas reģionos pēc attīstības indeksa 

vērtībām attīstība ir ievērojami pasliktinājusies, ko teritorijas attīstības indeksa vērtības neuzrāda. 

Rīgas plānošanas reģiona attīstības līmenis pēc attīstības indeksa vērtībām ir uzlabojies vēl 

pārliecinošāk, nekā to rāda attīstības indeksa vērtību dinamika. Kurzemes un Latgales plānošanas 

reģionos abu indeksu tendence ir ļoti līdzīga, pārējos reģionos tendences ir nelīdzsvarotākas, īpaši 

Vidzemē. Atšķirības starp Latgales plānošanas reģionu un pārējiem plānošanas reģioniem pēc 

attīstības indeksa vērtībām ir ievērojami lielākas, kas rada nepieciešamību pēc īpaša atbalsta tieši 

Latgales plānošanas reģionam.  

Pēc ziņojumu noklausīšanās kopsēdes dalībnieki pieņēma lēmumu: 

1. Novērtēt teritoriju attīstības indeksa aprēķināšanas metodiku kā oriģinālu pētījumu, kuram ir 

liela nozīme reģionālās attīstības statistikas zinātnē, kā arī valsts pārvaldes uzdevumu 

risināšanā, piemēram, īpaši atbalstāmo teritoriju noteikšanā. 

2. Sadarboties ar VARAM teritoriju attīstības indeksa pilnveidojumu izstrādei. 

 

LZA LMZN zinātniskā sekretāre I.Brence 

Pārpublicēts no “Zinātnes vēstneša” 2011.gada 14.februāra Nr. 3(414) 

 

 

 

LSA rīkotie tematiskie lasījumi 
 

2010./2011.pārskata gadā asociācija turpināja 2000.gada novembrī uzsāktos tematiskos lasījumus. 

Pārskata gadā ir notikuši šādi tematiskie lasījumi: 

 19.04.2010 – kopā ar CSP un LU EVF Doktorantūras skolām rīkotais lasījums "Latvijas  

statistikas un Eurostat informācijas resursi", U.Ainārs, S.Roze, 68 dalībnieki; 

 29.04.2010 – kopā ar LU EVF Doktorantūras skolām rīkotais jautājums „Aptaujas Internetā: 

priekšrocības, ierobežojumi un problēmas”, I.Skrūzkalne, 50 dalībnieki; 

 18.10.2010 – Vispasaules statistikas dienas ietvaros kopā ar CSP un LU EVF Doktorantūras 

skolām rīkotais jautājumu – atbilžu pasākums "Latvijas statistikas uzdevumi un prioritātes", 

55 dalībnieki; 

 10.12.2010 – kopā ar CSP un LU EVF Doktorantūras skolām rīkotais lasījums „Eiropas 

Statistikas biroja aktualitātes sociālās un informācijas sabiedrības statistikas jomā”, 

I.Šteinbuka, 53 dalībnieki; 

 21.02.2011 – kopā ar CSP un LU EVF Doktorantūras skolām rīkotais lasījums „Statistika par 

iedzīvotāju ienākumiem un dzīves apstākļiem”, E.Vaskis, 60 dalībnieki. 
 

Kopš tematisko lasījumu uzsākšanas ir notikuši 50 šādi lasījumi, t.sk.5 kopš pašreizējās valdes 

ievēlēšanas. 

 

 

TEMATISKIE LASĪJUMI 
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Biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” 

konkurss jaunajiem zinātniekiem 

NOLIKUMS 
par biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” rīkoto zinātnisko darbu konkursu 

 

    Apstiprināts: 

LSA Valdes sēdē  

2011. gada 04. februārī  
 

Biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” (LSA) rīko ikgadējus zinātnisko darbu konkursus 

par ieguldījumu statistikas zinātniskajos pētījumos uz konkursa pamata var piešķirt doktorantiem, 

maģistrantiem vai jauniem zinātniekiem, ja viņi iesniegšanas brīdī nav vecāki par 35 gadiem 

(turpmāk Konkurss).  

2011. gadā piešķir balvas par izcilākiem pētījumiem, kuri veicina statistisko metožu 

izmantošanu un attīstību aktuālo problēmu risināšanai, sekmē un pilnveido statistikas terminoloģiju.  

Konkursu rīko biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” valde. Darbus vērtē biedrības 

„Latvijas Statistiķu asociācija” valdes apstiprināta Zinātnisko darbu konkursa komisija.  

Konkursa uzvarētāji tiek apbalvoti katra gada novembrī, atbilstoši konkursa komisijas 

lēmumam: par maģistra darbiem, kas aizstāvēti attiecīgajā kalendārajā gadā un jaunajiem zinātņu 

doktoriem par doktora darbiem, kas aizstāvēti attiecīgajā kalendārajā gadā vai iepriekšējā gadā, kā 

arī par citiem labiem zinātniskiem darbiem iepriekš norādītajās jomās.  

Balvu pretendenti iesniedz pieteikumu biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” zinātnisko 

darbu konkursa komisijas priekšsēdētājam Pēterim Zvidriņam līdz katra gada septembra otrās 

pirmdienas plkst. 12.00 Aspazijas bulv. 5, 520. telpā, pievienojot šādus dokumentus:  

 Pretendenta iesniegumu ar pieteikumu piedalīties Konkursā, iesniegumā jānorāda augstskola 

vai zinātniskā iestāde, darba nosaukums, autora vārds, uzvārds. Iesniegums jāadresē – 

Biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” zinātnisko darbu konkursa komisijai;  

 Autora dzīves un darba gājums (CURRICULUM VITAE);  

 Var pievienot arī vēl citus dokumentus pēc pretendenta ieskatiem, tai skaitā zinātniskā 

vadītāja ieteikumu, kurā dots īss iesniegtā darba vērtējums un Balvas pretendenta 

raksturojums.  

Konkursa darbu vērtēšanas komisijas slēdzienu par labāko darbu izvirzīšanu apbalvošanai 

apstiprina biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” valde. Konkursa rezultāti tiek publicēti 

biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” mājas lapā un masu saziņas līdzekļos.  

Konkursa uzvarētājiem balvas pasniedz biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” biedru 

kopsapulcē vai kādā citā piemērotā svinīgā pasākumā.   

Konkursa komisiju apstiprina Latvijas Statistiķu asociācijas valde. 

Godalgotie darbi glabājas pie biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” zinātnisko darbu 

komisijas priekšsēdētāja.  

 

 

 

JAUNAJIEM CENSOŅĀM 
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Jautrīte Karaškēvica 

(8.10.1945 – 5.02.2011) 

Pēc grūtas slimības mūžībā aizgājusi ilggadēja veselības aprūpes 

organizatore Jautrīte Karaškēvica. 

J. Karaškēvica dzimusi 1945.gada 8.oktobrī Saldus rajona 

Blīdenes pagastā. 1969. gadā beigusi RMI, 1973.gadā – 

specializāciju vispārējā terapijā, maģistrantūru veselības zinātnes 

Sabiedrības veselības skolā (2001), RSU doktorantūru (2004). 

Dr.med (2005). Papildinājusi zināšanas sociālajā higiēnā un veselības 

aizsardzībā Kijevā (1980), epidemioloģijā un veselības aprūpes 

vadīšanā Kauņas Medicīnas akadēmijā.  

Darba gaitas J. Karaškēvica sākusi kā Valmieras rajona Dikļu 

pagasta ambulances vadītāja (1969–1971); bijusi Valmieras rajona Zilākalna pagasta slimnīcas 

galvenā ārste (1971–1975); Valmieras rajona galvenā ārsta vietniece ambulatorajā darbā 

(1975–1977); Tukuma rajona galvenā ārsta vietniece metodiskajā un ambulatorajā darbā 

(1977–1983) J. Karaškēvicai ir liela darba pieredze Labklājības un Veselības ministrijā (1983–-

1996) - sākusi ministrijā darbu kā LM ārste inspektore (1983–1992), pēc tam bijusi VAM ārste 

speciāliste (1983–1992), Labklājības ministrijas Veselības departamenta direktora vietniece 

(1993–1996), Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras direktora 

vietniece statistikas jautājumos (1997–2009). Piedalījusies veselības aprūpes sistēmu 

reglamentējošu tiesību aktu izstrādē, diagnozes noteikšanas un ārstēšanas standartu izstrādē, 

ambulatorā dienesta attīstības koncepcijas izstrādē, starptautiskos projektos veselības aprūpes 

statistikas jomā u.tml. J.Karaškēvica referējusi par Latvijas veselības aprūpes sistēmu un 

reformu dažādos forumos Latvijā un ārzemēs, kā arī 2. un 3. pasaules latviešu ārstu kongresā. 

6. Latvijas Ārstu kongresā nolasījusi referātu Medicīnas profesūra un veselības aprūpes 

politika.  

J. Karaškēvica bija RSU Rehabilitācijas institūta vadošā pētniece (2006-2009), no 2009. 

gada oktobra bija RSU privātdocente.  

J. Karaškēvicas darbs atspoguļots vairākās publikācijās, viņa vadījusi vairāku regulāro 

izdevumu redkolēģijas; bijusi statistikas izdevumu autore. Darbojusies Veselības aprūpes 

vadības speciālistu asociācijas valdē. Latvijas Statistiķu asociācijas valdes locekle.  

2010.gadā J.Karaškēvica bagāto pieredzi apkopojusi grāmatā Latvijas veselības aprūpes 

sistēma: organizācija, reforma un mana līdzdalība (SIA Medicīnas apgāds).  

2010.gada 30.decembrī J.Karaškēvica saņēma LĀB apbalvojumu – II pakāpes Goda zīmi 

Tempus Hominis.  

Visdziļākā līdzjūtība Jautrītes Karaškēvicas tuviniekiem un kolēģiem.  

Latvijas Ārstu biedrība un žurnāla Latvijas Ārsts redakcija  

 

In memoriam:  
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DAUGAVAS LOKI 

2010.GADA 10.-11. JŪLIJS 

  

Līvāni. Arī statistikā laba darba pamatā - labi instrumenti Līvāni. Cimdi: kam darbs, kam prieks 

  

Latgalē par bērnu trūkumu kādreiz nesūdzējās Arī Valdis podus taisīja 

  

Ar princesi vienos ratos Slimība ārā, veselība iekšā! Ārstniecība zāļu laukā 

 

 

 

 

 

 

ASOCIĀCIJA CEĻO 
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Zelts Latvijā! Kas meklē, tas atrod Dvēseliskas sarunas pirms šmakovkas baudīšanas 

  

Aglona. Uz dievnamu kopā, bet no avota katrs uz savu 

pusi. 

Ne tikai Alpos mākoņi stūrē pa apakšu. Sauleskalns 

  

Agrā rītā, līdz ar gaismu jāiet meklēt deviņvīru spēku Brauciet vien projām. Mēs te paliekam 

  
Darbs ar māliem nes maizi un prieku Nevajadzēja jau  tā tērēties! Visa nauda keramikā 
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Krāslava. Skats no augšas Daugavas loki 

  
Vecticībnieku sādža. Vienkārši sadzīvē, stipri ticībā. Lai mūs apskauž smalko restorānu publika. Mums ir 

daudz foršāk un labāka apetīte arīdzan 

  
Kas saka, ka Latgalē nav džungļi! Ar kritisku skatu. Vai tā ir rūķu vai Dinaburgas pils 

  
Daugavpils: stipra ticība un stiprs cietoksnis – viens 

otram nav par skādi 

Tautas skaitīšanas dati te būtu drošībā. Daugavpils 

cietoksnis 
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LIELĀ  

VIDUSKURZEMES  

GARDĒŽU TŪRE  

13. – 14. augusts  

Cenā iekļautas maksas apskates objektos un degustācijas!!! 

diena  ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena, 

13.08. 

Rīga – 

Pūre – 

Kandava –

Sabile – 

Ēdole – 

Jūrkalne  

 

 

 izbraukšana 7.30 no – Rīgas  

 uzņēmumu Pure Chocolate produkcijas degustācija 

 viesošanās pie vīndara Andra Dzērves Drubazās 

 Sabiles Vīnakalns 

 Usmas ezeru zušu zupa Zāģkalnos  

 Ēdoles pils stāsti un leģendas 

 Murkšķu ferma 

 vakariņas suitu gaumē Alsungā Spēlmaņu krogā. Viesošanās 

pie Lidijas un Pētera Jansoniem – filma par Alsungu un 

suitiem, senču alus darīšanas tradīcijas, alus degustācija.  

viesu nams 

Jūrkalnē 

svētdiena, 

14.08. 

 

Jūrkalne –  

Pāvilosta – 

Apriķi –  

Skrunda –

Saldus – 

Rīga 

 

 Jūrkalnes stāvkrasts 

 Pāvilosta, muzejs un pastaiga pa molu ,  

 žāvētu zivju degustācija 

 Apriķu luterāņu baznīca 

 Rūķu muzeja apskate Lielā Rūķa pavadībā 

 Valtaiķu luterāņu baznīca 

 Garīku muiža, šitaki sēņu audzēšana un degustācija 

 Kalnamuiža, viesu nams Berghof, Piena muzejs un lauku 

labumu degustācija. 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.00 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Naktsmītņu raksturojums 

        Viesu nams Liedags Jūrkalnē: istabas 2–3–4 personām, ar dušu un WC, brokastis! Viesu nams atrodas 

500 m no pludmales. 

MEKLĒJOT JAUNUS IESPAIDUS 
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Ceļazīmes cena 

Kopējais dalībnieku skaits grupā 
kopējā tāme grupai, 

(Ls) 

ceļazīmes cena 1 personai  

ar IMPRO autobusu, (Ls) 

42 2478 59 

36 2232 62 

32 2080 65 

 

Ceļojuma cenā ietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā  

 naktsmītnes viesu namā ar brokastīm   

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi  

 ieejas maksa apskates objektos, degustācijas 

 ēdināšana saskaņā ar aprakstu 

 

Ceļojuma cenā neietilpst 

 ieeja maksas izklaides pasākumos 

 personīgie izdevumi 

 

Atlaides un piemaksas 

ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav 

sasnieguši 17 gadu vecumu un ceļazīme samazinās par – Ls 6 

Samaksas kārtība un grupas pieteikšana 

 grupu piesakot, avansā jāiemaksā 10% vai Ls 150  

3 nedēļas pirms izbraukšanas 

 nedēļu līdz izbraukšanai 

jānomaksā visa summa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Paldies fotogrāfiju autoriem! 
 

 

Latvijas Statistiķu asociācijas juridiskā adrese ir Lāčplēša ielā 1, Rīgā, LV-1301.  

Tālruņi: 67366880, fakss 67830137, e-pasts: Ilmars.Vanags@csb.gov.lv  

Ar LSA statūtiem un citiem ar asociāciju saistītiem materiāliem var iepazīties vai saņemt to kopiju LSA telpās. 
 

 

Jūs varat rakstīt biļetena veidotājiem un mēs centīsimies atbildēt šā biļetena slejās.  

Mūsu adrese: 

Pēteris Veģis, 159. kab., Lāčplēša ielā 1, Rīga, LV-1301. 
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