Biežāk uzdotie jautājumi par

CSP veiktajiem apsekojumiem

?

Kas ir apsekojums (aptauja)
Informācijas ievākšanas metode, ko izmanto, lai aptaujātu daļu no iedzīvotājiem vai
mājsaimniecībām, un apkopotos rezultātus varētu attiecināt uz visu sabiedrību
kopumā. Lai samazinātu interviju garumu, iespējami lielāku daļu no nepieciešamās
informācijas iegūst no administratīviem datu avotiem.

CSP apsekojumu (aptauju) piemēri:
Darbaspēka apsekojums (DSA)

Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums (EIWA)

Eiropas Savienības statistikas par ienākumiem
un dzīves apstākļiem apsekojums (EU - SILC)

Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu
braucieniem

Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās
(IKT)

Pieaugušo izglītības apsekojums
u.c.

? Kā tiek veidota izlase apsekojumiem
Lai ar apsekojuma palīdzību raksturotu Latvijas iedzīvotājus, nepieciešams izveidot
izlasi, kas atbilst Latvijas sabiedrībai (piemēram, pēc dzimuma, vecuma,
dzīvesvietas reģiona).
Personas/adreses tiek atlasītas no kopējā saraksta, izmantojot nejaušās gadījuma
izlases metodi.
CSP ir divu veidu izlases:

1.

Izlasi veido balstoties uz administratīvajiem datiem no:

Mājokļu izlases (izlases
vienība ir mājoklis

Iedzīvotāju reģistra
Adrešu reģistra

2.

Personu izlases (izlases
vienība ir persona)

Mājokļa reģistra

Sagatavotā izlase raksturo Latvijas iedzīvotājus
Ne visi izlasē iekļuvušie iedzīvotāji sniedz atbildes CSP veiktajos apsekojumos,
tāpēc dati tiek koriģēti – katrai atbildei tiek piešķirts svars, lai noteiktu, kādu daļu
sabiedrības iegūtā atbilde reprezentē.
Detalizētāki aprakstu piemēri par izlases veidošanu apsekojumos:
Darbaspēka apsekojumā
ES statistikas par ienākumiem un dzīves apstākļiem apsekojumā

? Kādi dati tiek izmantoti
1.

Reģistri

2.

Datubāzes

3.

Informācijas sistēmas

4.

Citi avoti

Apsekojumos tiek izmantoti dati no:
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras

Valsts ieņēmumu dienesta

Iepriekš apsekojumos sniegtās informācijas

Nodarbinātības valsts aģentūras

Pašvaldību datiem u.c.

Lai nodrošinātu telefoninterviju veikšanu, tiek izmantoti tālruņa numuri, kuri saņemti no valsts
iestādēm un elektronisko sakaru komersantiem.

? Kādiem mērķiem tiek izmantoti administratīvie dati
Samazināt iedzīvotājiem aptaujas aizpildīšanas laiku

Taupīt CSP finanšu un personāla resursus

Ātrāk piekļūt datiem

Iegūt precīzākus, klasifikācijai atbilstošākus datus

?

Kā apsekojumu rezultāti nonāk pie iedzīvotājiem
Visu apsekojumu rezultāti tiek publicēti
tikai apkopotā veidā oficiālās statistikas
portālā stat.gov.lv
Apkopoto statistiku izmanto valsts un pašvaldību institūcijas, pieņemot lēmumus,
kas ietekmē iedzīvotāju ikdienu.
Anonimizētā veidā dati tiek sniegti arī pētniekiem.

CSP ir neatkarīga valsts iestāde, kas neizpauž individuālos personu datus nevienai
citai iestādei vai personām, atbilstoši Statistikas likuma 17. pantam.
Iedzīvotāju atsaucība ir svarīga, lai šie dati pareizi un objektīvi atspoguļotu to, kā
dzīvo mūsu valsts iedzīvotāji.
Centrālā statistikas pārvalde

