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Jūsu sniegto datu nepieciešamība
Darbaspēka apsekojuma galvenais mērķis ir iegūt informāciju par Latvijas
iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti (nodarbinātību un bezdarbu), raksturot
darbaspēku pēc dzimuma, vecuma, izglītības līmeņa, kā arī apkopot datus par
saimnieciskās
darbības
veidiem,
profesijām
pašreizējā
darbavietā
(nodarbinātajiem) vai pēdējā darbavietā (bezdarbniekiem), kā arī citus
rādītājus par darba tirgu.
Apsekojuma datus Latvijas valsts institūcijas
izmanto darba tirgus procesu analīzei.

un starptautiskās organizācijas

Ekonomikas ministrija datus izmanto regulārajiem ziņojumiem
tautsaimniecības attīstību un darba tirgus attīstības prognozēm.

par

Tiesiskais pamatojums


Eiropas Parlamenta un Padomes Regula(ES)2019/1700 (2019. gada 10.
oktobris), ar ko izveido vienotu ietvaru Eiropas statistikai par personām un
mājsaimniecībām, kuras pamatā ir no izlasēm savākti dati individuālā līmenī,
ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 808/2004,
(EK) Nr. 452/2008 un (EK) Nr. 1338/2008 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 un Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98
(Dokuments attiecas uz EEZ)



Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2240 (2019. gada 16. decembris),
ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700
precizē datu kopas tehniskos aspektus, nosaka informācijas nosūtīšanas
tehniskos formātus un precizē kvalitātes ziņojumu detalizētu sagatavošanas
kārtību un saturu par izlases apsekojuma organizēšanu darbaspēka jomā
(Dokuments attiecas uz EEZ)

Administratīvo datu izmantošana
Oficiālās statistikas nodrošināšanai:




Iedzīvotāju reģistra dati par respondentu: vārds, uzvārds, dzimšanas
datums, personas kods, dzimums, vecums, ģimenes stāvoklis, radniecība,
tautība, pilsonība, dzimšanas valsts.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati no


iesniegtajiem darba devēju ziņojumiem par:



valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba
ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un
uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī;



ziņas par darba ņēmējiem;



sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba
ienākumiem;



no mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijām pašnodarbinātā vai
iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka vai
ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka valsts
sociālās apdrošināšanas iemaksām;

pilnā darba ņēmēju saraksta.







Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) dati par reģistrēšanos NVA.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) dati par bezdarbnieka
pabalsta saņēmējiem.
Pārvaldes apkopotā informācija par personu izglītības līmeni

Saziņai ar respondentiem:
Lai nodrošinātu telefoninterviju veikšanu, informāciju par respondenta vārdu
un uzvārdu mēs iegūstam no Iedzīvotāju reģistra saskaņā ar Statistikas likumu,
bet respondenta tālruņa numuru saņemam attiecīgā apsekojuma veikšanai no
valsts iestādēm un elektronisko sakaru komersantiem, kas nodrošina publiskā
mobilo telefonu tīkla darbību, saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu, Covid-19
infekcijas izplatības pārvaldības likumu un Statistikas likumu.

Apsekojuma izlase


Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kas pārskata periodā dzīvo
mājsaimniecībās un ir 15-89 gadus veci;



Privātās mājsaimniecības, kurās vismaz viens mājsaimniecības loceklis
pārskata periodā ir 15-89 gadus vecs Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs.

Datu publicēšana




Oficiālās statistikas portālā:


Ekonomiskā aktivitāte



Nodarbinātība



Bezdarbs



Iedzīvotāju izglītības līmenis

ES Statistikas biroja (Eurostat)

privātās



https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=l
fsq



https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=l
fsa

Galvenie datu lietotāji


Ekonomikas ministrija



Latvijas Banka



Labklājības ministrija



Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)



Eiropas Centrālā banka (ECB)



Starptautiskais Valūtas fonds (IMF)



Apvienoto Nāciju Organizācija (UN) un tās aģentūra



Starptautiskā Darba organizācija (ILO)

