Programmas „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno Eiropas
Savienības iniciatīvu veidošanai”
2013.gada pārskats
2013.gadā programmas „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno
Eiropas Savienības iniciatīvu veidošanai” ietvaros aktīvi bija 46 granta projekti.
Programmā kopā apgūti līdzekļi 486,8 tūkst. latu apjomā. 12 mēnešos no jauna sākti
18 projekti, darbs pabeigts 17 projektos, bet par 12 īstenotajiem projektiem sagatavoti
un nosūtīti Eurostat noslēguma ziņojumi.
Lielākie projekti, pie kuru īstenošanas strādājuši CSP speciālisti:
•

Projekts „Invaliditātes un sociālās iekļaušanas apsekojums”.
Projekta mērķis –izstrādāt un ieviest starpvalstu salīdzināmus statistikas
rādītājus par personām ar ilgstošām veselības problēmām un funkcionālu
nespēju (invaliditāti) un viņu iekļaušanos sabiedrībā, sociālo līdzdalību un
dzīves kvalitāti.

Statistiskā informācija par iedzīvotāju invaliditāti un personām ar ilgstošiem veselības
traucējumiem ir nepietiekama. Apsekojumā tika izmantota jauna (tā saucamā biosociālā modeļa) pieeja, lai raksturotu iedzīvotāju invaliditāti ne tikai no medicīniskās
puses, bet arī iegūtu informāciju par iedzīvotāju ar veselības ierobežojumiem dzīves
kvalitāti – nodarbinātību, vides un transporta pieejamību, piekļuvi internetam,
sabiedrisko dzīvi un brīvā laika izmantošanu.
Apsekojuma izlase – 10 000 respondentu (vecumā no 15 gadiem un vecāki),
un šī apsekojuma atbildētības līmenis bija 73%.
Statistikas rādītāji tika iegūti, izmantojot vienotu apsekojuma anketu un
rezultāti aptver ne tikai iedzīvotāju veselības, bet arī sociālos dzīves aspektus un
nodrošina salīdzināmību statistikas rādītājiem par iedzīvotāju ilgstošām veselības
problēmām un funkcionālo nespēju.
•

Projekts „Pamatinformācijas nodrošināšana pirktspējas paritātēm”
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Projekta mērķis ir ieejas informācijas
aprēķiniem, ko lieto ES struktūrfondu

nodrošināšana pirktspējas paritātes

piešķiršanā. Programmas informāciju

izmanto ES institūciju politikas veidotāji, kā arī citas starptautiskās organizācijas
(SVF, Pasaules Banka, OECD). Šos datus arī izmanto, nosakot dažādās valstīs
rezidējošo ES institūciju ierēdņu atalgojumu un pensiju lielumu.
Granta līgumā paredzēts uz Eurostat nosūtīt 50 dažādus darbus, kas aptver
apsekojumu pirmdatus, ziņojumus un datu aprakstus. Darba nodrošināšanā piedalās
vairāku

CSP

departamentu

speciālisti,

kā

arī

ārējās

institūcijas.

Darba

nepieciešamību nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1445/2007
(2007.gada 11.decembris) un kvalitātes prasības noteiktas KOMISIJAS REGULĀ
(ES) Nr. 193/2011(2011. gada 28. februāris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (EK) Nr. 1445/2007 attiecībā uz kvalitātes kontroles sistēmu
pirktspējas paritātēm.
Šis PPP projekts noslēgsies 2015.gadā. Aprēķinu rezultātus Eurostat regulāri
publicē datubāzē, preses ziņojumos un biļetenos. Projekta starpziņojuma termiņš 2014.gada 30.jūnijs. Visi projekta plānā paredzētie apsekojumi ir veikti savlaicīgi un
saskaņā ar grafiku.
•

„2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojums”.
Projekta mērķis - iegūt informāciju par lauku saimniecību struktūru 2013.gadā

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1166/2008.
Statistiskās informācijas lietotāji tiks nodrošināti ar salīdzināmu un aktuālu
informāciju par lauksaimniecības attīstības tendencēm Latvijā. 2013.gada lauku
saimniecību struktūras apsekojuma īstenošana ļaus iegūt informāciju par zemes
izmantošanu, lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, bioloģiskās lauksaimniecības
sistēmām, saimniecības tehnisko aprīkojumu, nodarbinātajiem lauksaimniecībā un par
saimnieciskās darbības aktivitātēm.
Lauku saimniecību struktūras apsekojuma rezultātā tiks iegūta informācija par
situāciju Latvijas lauksaimniecībā, kura tiks izmantota datu analīzei gan Latvijas
ietvaros, gan Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikas plānošanai un
īstenošanai. 2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma rezultāti tiks
publicēti CSP mājas lapā. Individuālo datu masīvs un nacionālais metodoloģiskais
ziņojums tiks nosūtīts Eurostat līdz 2014.gada 31.decembrim.
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•

Projekts „Cenu statistikas mērķu daudzveidība”
Projekta mērķis - modernizēt datu vākšanas metodes, lai nodrošinātu savāktās

informācijas izmantošanu dažādiem statistikas mērķiem.
Projekta ietvaros plānots attīstīt patēriņa cenu datu vākšanu, izmantojot jaunās
tehnoloģijas. Projekta gaitā jāizpēta iespējas, kā savāktos datus izmantot ne tikai
PCI/SPCI aprēķināšanai, bet arī citiem mērķiem, piemēram, pirktspējas paritāšu
aprēķiniem un detalizētas cenu informācijas publicēšanai Eiropas Komisijas
vajadzībām.
Projekta rezultāts - Eiropas Komisijas nodrošināšana ar detalizētu cenu
informāciju, kā arī datu sagatavošana "Consumer Market Scoreboard" vajadzībām.
Tiks veikti izpētes darbi par jaunas datu vākšanas sistēmas ieviešanu cenu
reģistrēšanā. COICOP klasifikatora 5-zīmju līmeņa ieviešana cenu indeksu aprēķinos.
Īstenojot un ieviešot granta projektus, līdz 2013.gada 31.decembrim Latvija
saņēma maksājumus no Eurostat par kopējo summu 224 408.92 LVL.
2013.gadā no Eurostat saņemti 37 granta projektu piedāvājumi, par 13
projektiem nosūtīti pieteikumi un par 24 sagatavoti un nosūtīti atteikumi.

Izmaksas
Granta projektu izmaksu sadalījums un izlietojums 2009.-2013.gadā (LVL un %)
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Granta projektu sadalījums pa statistikas jomām
Statistikas joma

Projektu skaits
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sociālā statistika

12

16

11

2

4

5

Uzņēmumu statistika

9

15

9

5

8

7

Cenu statistika

3

3

3

2

4

7

Konjunktūras un teritoriālā

10

10

10

10

10

10

Statistisko datu izplatīšana

2

2

2

2

2

2

IT

-

1

1

-

-

-

Makroekonomiskā

3

6

4

2

1

5

1

-

1

1

2

2

5

4

3

5

8

7

Matemātiskā statistika

-

-

-

-

1

1

Kopā

45

57

44

29

40

46

statistika

statistika
Reģionālā un urbānā
statistika
Lauksaimniecības un vides
statistika

2013. gada augustā un septembrī Eurostat auditēja CSP programmas
„Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” piecus
granta projektus, kuri noslēgti 2008.–2012. gada Eiropas statistikas programmas
ietvaros. Kontroles mērķis bija pārbaudīt, vai Eurostat finansētās darbības CSP ir
pareizi īstenotas, vai izmaksas projektu ietvaros bija atbilstošas Finanšu regulas
noteikumiem, vai CSP ir ievērots Regulā noteiktais pareizas finanšu vadības princips.
Auditori savā atzinumā uzsvēra, ka CSP ir izveidota efektīva iekšējās kontroles
sistēma, ir politika, kas regulē visas procedūras, ir kvalificēti speciālisti, kuri pārvalda
visas šīs procedūras, un, ja tas ir nepieciešams, var tās kontrolēt. Eurostat auditori
neatklāja nekādus trūkumus vai nepilnības izveidotajās iekšējās kontrolēs un līdz ar to
nesniedza nekādus ieteikumus.
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Personāls
2013.gadā Granta projektos tika iesaistīti 248 CSP darbinieki ar dažādu
noslodzi – kopā nostrādājot 83 154 stundu.
Produkts
Pamatinformācijas nodrošināšana
pirktspējas paritātēm 2011-2012
ESSnet par uzņēmējdarbības un
tirdzniecības statistikā izmantoto jēdzienu
un metožu atbilstību - 2011.gada projekti
G-11.07
par mērķpopulāciju, izlases rāmjiem,
atskaites periodiem, klasifikācijām un to
pielietošanu.
G-11.09
Īpašnieka apdzīvotais mājoklis
G-11.08
Cenu statistikas mērķu daudzveidība
Eksperimentālais pētījums par pesticīdu
G-11.16
lietošanas novērtēšanu
nelauksaimnieciskiem mērķiem
Eksperimentālais pētījums par slāpekļa un
G-11.17
fosfora satura novērtēšanu
lauksaimniecības produkcijā
Datu vākšanas sistēma par
G-11.18
lauksaimniecības zemju cenām un to nomu
atbilstoši vienotai metodoloģijai
Darbaspēka apsekojuma kvalitātes
G-12.06
uzlabošana
Invaliditātes un sociālās iekļaušanas
30702001
apsekojums
Eurostat ārējo datu lietotāju atbalsts Eurostat lietotāju pieprasījumu
31103002
apkalpošanas un reklāmas aktivitāšu
palīdzība
G-12.01
Rūpniecības konjunktūras apsekojums
G-12.02
Investīciju konjunktūras apsekojums
G-12.03
Būvniecības konjunktūras apsekojums
Mazumtirdzniecības konjunktūras
G-12.04
apsekojums
G-12.05
Pakalpojumu konjunktūras apsekojums
G-11.06
Energoresursu konti
G-11.15
Urbānais audits 2012/2013
Latvijas lielo un komplekso uzņēmumu
30405003 grupu profilēšanas pārbaudes un
izmēģinājuma projekts
2013.gada lauku saimniecību struktūras
G-12.09
apsekojums
G-12.10
Brīvo darbvietu statistika
G-10.09

Faktiskās
stundas
227

1 440

829
7 938
2 620

341

854
866
630

1 496
1 169
379
658
720
1 228
4 518
1 676
608
12 208
2 014
5

G-12.07
G-12.17
G-12.08
G-12.20
G-12.16
G-12.11

G-12.12

G-12.15
G-12.14
G-12.13
G-12.18
G-12.22
G-12.21
G-13.01
G-13.02
G-13.03
G-13.04
G-13.05
G-13.06
G-12.19
G-13.07

G-13.09

G-13.14

Uzlabojumu ieviešana nacionālajos kontos
2013.gada apsekojums par informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju lietošanu un ekomerciju uzņēmumos
Pamatinformācijas nodrošināšana
pirktspējas paritātēm
Nelaimes gadījumi darbā un ar darbu
saistītās veselības stāvokļa problēmas
ES iekšējās tirdzniecības statistikas
uzlabošanas metožu saskaņošana
Nacionālo kontu kvalitātes pilnveidošana NKI datu specifiski uzlabojums (Mērķis B)
Nacionālo kontu kvalitātes pilnveidošana Kapacitātes un metodoloģisko prasmju
attīstība, lai nodrošinātu pensiju pilnīgu
iegrāmatošanu jaunajā Eiropas kontu
sistēmā (Mērķis C)
Datu apmaiņas rīku un metožu uzlabošana
Mājokļu statistika un nekustamā īpašuma
statistika
Cenu statistikas mērķu daudzveidība
2013.gada apsekojums par informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju lietošanu
mājsaimniecībās
ISCED 2011 ieviešana
ESSnet par standartizāciju - Standartizācija
- 1.daļa
Rūpniecības konjunktūras apsekojums
Investīciju konjunktūras apsekojums
Būvniecības konjunktūras apsekojums
Mazumtirdzniecības konjunktūras
apsekojums
Pakalpojumu konjunktūras apsekojums
Eksperimentālais projekts Latvijā
Vides aizsardzības izdevumu konti un
resursu pārvaldības konti
2014.gada darbaspēka apsekojuma modulis
par Latvijā iebraukušo personu un viņu
pēcnācēju situāciju darba tirgū
2014.gada apsekojums par informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju lietošanu un ekomerciju uzņēmumos
Lauksaimniecības statistikas, kas izstrādāta
nacionālajām vajadzībām vai nosūtīta
Eurostat, citām Komisijas iestādēm vai
starptautiskajām organizācijām,
pārskatīšana un saskaņošana

2 308
3 355
4 643
2 453
1 304
3 360

920

1 721
776
666
6 800
2 112
640
2 497
609
1 623
1 625
2 330
489
104
184

212
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Struktūrvienību nostrādātā darba laika uz projektiem īpatsvars kopējās
struktūrvienību stundās 2013.gadā
Informācijas,
izdevniecības un
poligrāfijas
departaments
Sociālās statistikas
2%
departaments
17%

Statistiskas
metodoloģijas un
organizācijas daļa
1%

Matemātiskā
nodrošinājuma daļa
3%

Lauksaimniecības un
vides statistikas
departaments
22%

Makroekonomiskās
statistikas
departaments
9%

Stratēģiskās
plānošanas un
resursu vadības
departaments
0%

Informātikas
departaments
5%

Cenu statistikas
departaments
16%

Statistikas datu
apstrādes
departaments
4%
Uzņēmumu
statistikas
departaments
21%

Preiļu datu
savākšanas un
apstrādes centrs
0%

2013.gadā pabeigto granta projektu sasniegtie rezultāti

Projekta kods
G-11.17

Projekts
Pilot studies on estimating the
content of Nitrogen and
Phosphorus in agricultural
products

Projekts (LV)

Projekta mērķis

Rezultāti

Eksperimentālais
pētījums par slāpekļa
un fosfora satura
novērtēšanu
lauksaimniecības
produkcijā

Izstrādāt zinātniski
pamatotu un
praktiski
pielietojamu
metodoloģiju, kas
nodrošinātu augu
barības vielu satura
koeficientu
atjaunošanu un
trūkstošo koeficientu
izstrādi, kas
nepieciešami
harmonizētas augu
barības vielu
bilances (GNB)
aprēķinam

Zinātniski pamatota
metodoloģija un
tehniskie risinājumi
N un P satura
noteikšanai
novāktajā ražā un
augkopības
produkcijas
blakusproduktos.
Aprēķināti trūkstošie
N un P satura
koeficienti un
pārrēķināti esošie,,
ņemot vērā jaunākos
zinātniskos
pētījumus
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G-11.18

Agricultural land prices and
rents data collection system
following the common target
methodology

Datu vākšanas
sistēma par
lauksaimniecības
zemju cenām un to
nomu atbilstoši
vienotai
metodoloģijai

Projekta mērķis ir
iegūt informāciju
par lauksaimniecības
zemes pārdošanas
un nomas cenām
2011. un 2012.gadā
saskaņā ar Eurostat
izstrādāto
metodoloģiju un
izstrādāt
metodoloģiju datu
turpmākai
nodrošināšanai
Latvijā.

1)Iegūti dati par
lauksaimniecības
zemes pārdošanas un
nomas cenām 2011.
un 2012.gadā un
nosūtīti Eurostat.
2)Izpētīti iespējamie
datu avoti turpmākai
informācijas par
zemju cenām
nodrošināšanai.
3)Izstrādāta
metodoloģija
lauksaimniecības
zemju cenu
statistiskās sistēmas
izveidei nākotnē.

G-12.06

Quality improvement actions for
LFS

Darbaspēka
apsekojuma kvalitātes
uzlabošana

Projekta mērķis ir
ieviest Darbaspēka
kvalitātes grupas
izstrādātās
rekomendācijas
R2,R8 un R9.

Iegūtie rezultāti tiks
pielietoti turpmāko
izlašu izveides
sistēmā. No gala
secinājumiem tiks
izvērtēta situācija kā
turpmāk veikt
izlases izveidi un
svarošanu, lai
izpildītos Darba
kvalitātes grupas
izstrādātās
rekomendācijas
T2,R8 un R9.

G-12.11

Improvements of quality in
national accounts - Specific
improvements to GNI data
(Objective B)

Nacionālo kontu
kvalitātes
pilnveidošana - NKI
datu specifiski
uzlabojumi (Mērķis
B)

Veikt pētījumu, lai
uzlabotu
pamatkapitāla
patēriņa (K.1)
novērtējumus,
ņemot vērā EKS
2010 prasības
attiecībā uz
izdevumiem
pētniecībai un
attīstībai (R&D).

Sasniedzamie
rezultāti:
1) sagatavotas bruto
un neto uzkrātā
pamatkapitāla
laikrindas,
izmantojot
nepārtrauktās
inventarizācijas
metodi (PIM),
nedzīvojamajām
ēkām, iekārtām un
aprīkojumam;
2) uzlaboti
pamatkapitāla
patēriņa novērtējumi
un rezultāti iekļauti
IKP un NKI datos.

G-12.13

Multi-purpose price statistics

Cenu statistikas
mērķu daudzveidība

Galvenais projekta
mērķis ir izveidot
SPCI aprēķiniem
lietoto avotu un
metožu aprakstu
(inventory), kas
kļūtu par atsauces
dokumentu,
aprakstot valsts
praksi SPCI
apkopošanā.

Izveidots SPCI
aprēķiniem lietoto
avotu un metožu
apraksts (inventory)
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G-12.15

Development of tools and
methods for data exchange

Datu apmaiņas rīku
un metožu uzlabošana

G-12.16

Harmonising methods to
improve quality in intra-EU
trade statistics

ES iekšējās
tirdzniecības
statistikas
uzlabošanas metožu
saskaņošana

G-12.17

Data collection on ICT usage
and e-commerce in enterprises
2013 (action 1)

2013. gada
apsekojums par
informācijas un
komunikāciju
tehnoloģiju lietošanu
un e-komerciju
uzņēmumos

Projekta mērķis ir
uzlabot CSP
lietošanā esošos
Intrastat datu
vākšanas un
apstrādes rīkus un
izveidot datu
analīzes rīku datu
kvalitātes analīzei,
salīdzinot sākotnējos
Intrastat datus ar
datiem pēc
validēšanas un
labošanas.
Uzlabot datu
kvalitāti, samazinot
asimetrijas ES
dalībvalstu
savstarpējā
tirdzniecībā, kam ir
svarīga nozīme
SIMSTAT sistēmas
ieviešanas gadījumā.

Projekta mērķis ir
nodrošināt Latvijas
un ārvalstu datu
lietotājus ar
kvalitatīvu un
starptautiski
salīdzināmu
statistisko
informāciju par
datoru un interneta
lietošanu
uzņēmumos un
e-komercijas
attīstību.

Novērtēti saskaņotās
tirdzniecības apjomi
attiecībā pret kopējo
asimetriju vērtību
noteiktām precēm
Baltijas valstu
savstarpējā
tirdzniecībā.
Izstrādāti
priekšlikumi
tirdzniecības apjomu
uzskaites atšķirību
samazināšanā un
novēršanā.
Apsekojuma
rezultātā tiks iegūta
informācija par
uzņēmumu
datorizācijas līmeni,
nodarbināto
īpatsvaru, kas
regulāri darbā lieto
internetu, par
interneta pieslēguma
veidiem un
izmantošanas
mērķiem, kā arī par
svarīgākajiem
rādītājiem, kas
atspoguļo
e-komercijas
attīstību Latvijā.
Iegūtie dati būs
salīdzināmi ar citām
Eiropas valstīm.
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G-12.18

Data collection on ICT usage in
households and by individuals
2013 (action 2)

2013. gada
apsekojums par
informācijas un
komunikāciju
tehnoloģiju lietošanu
mājsaimniecībās

Projekta „2013. gada
apsekojums par
informācijas un
komunikāciju
tehnoloģiju lietošanu
mājsaimniecībās”
galvenais mērķis ir
iegūt kvalitatīvus,
ES metodoloģijai
atbilstošus datus par
informācijas un
komunikāciju
tehnoloģiju lietošanu
mājsaimniecībās un
iedzīvotāju vidū.

Rezultātā tiks iegūti
dati par datoru,
interneta lietošanu
un mobilā interneta
lietošanu
mājsaimniecībās un
iedzīvotāju vidū un
dažādiem to
aspektiem
demogrāfiskos
(mājsaimniecībai:
mājsaimniecības
sastāvs;
mājsaimniecības
ienākumu līmenis;
iedzīvotājiem:
dzimums, vecums,
valsts, kurā ir
dzimis, pilsonība,
izglītības līmenis,
aktivitātes statuss
u.c.) un statistisko
reģionu griezumos.
2013.gada izlasē tiks
iekļautas 5,5 tūkst.
mājsaimniecības.

G-12.01-12.05

Business and Consumer Surveys
No.ECFIN/107/2011/SI2.591526

Rūpniecības;
Investīciju;
Būvniecības;
Mazumtirdzniecības;
Pakalpojumu
konjunktūras
apsekojums

Nodrošināt
iekšzemes lietotājus
un Eiropas Komisiju
ar mēneša, ceturkšņa
un pusgada
konjunktūras
informāciju, kas dod
iespēju paredzēt
pagrieziena punktus
ekonomiskajā ciklā.

Konjunktūras
apsekojumā iegūtie
rādītāji (t.sk.
sektoru konfidences
rādītāji un
ekonomikas
sentimenta indekss)
tiek ievietoti CSP
mājas lapas datu
bāzē laikrindu
formā, publicēti
ceturkšņa
Informatīvajā
apskatā par
konjunktūras
apsekojumu
rezultātiem. Eiropas
Komisijai ik gadu
tiek nosūtīti 48
mēneša un divi
pusgada datu masīvi.

Programmas vadītāja, projekta
koordinatore

Dana Zariņa
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