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Par oficiālās statistikas veidlapu iesniegšanu 2022. gadā
Informējam, ka Jūsu uzņēmums ir iekļauts Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk –
Pārvalde) 2022. gadā apsekojamo uzņēmumu sarakstā. Pielikumā saraksts ar iesniedzamo
oficiālās statistikas veidlapu sarakstu Jūsu uzņēmumam.
Lai taupītu Jūsu laiku, Pārvalde regulāri izvērtē visus pieejamos administratīvos datu avotus
un pieprasa iesniegt tikai tādus datus, kas citās datubāzēs nav pieejami vai izmantojami.
Katra aizpildītā veidlapa ir svarīga precīzu un kvalitatīvu datu iegūšanai. Pateicoties Jūsu
ieguldījumam, Pārvaldes sagatavotie statistikas kopsavilkuma dati būs brīvi pieejami sabiedrībai,
nodrošinās datu lietotāju vajadzības, kā arī sniegs objektīvu informāciju, lai novērtētu
ekonomiskos, vides un sociālos procesus tautsaimniecībā un pieņemtu valstiski svarīgus lēmumus.
Kādā veidā var aizpildīt un iesniegt veidlapas?


EDV sistēmā e.csb.gov.lv var aizpildīt un iesniegt veidlapas, skatīt iepriekš iesniegtās
veidlapas, kā arī konsultēties ar atbildīgo statistiķi;



sazināties ar savu konsultantu pa tālruni (konsultanta tālruņa numurs pieejams
e.csb.gov.lv/veidlapas);



nosūtīt aizpildītas veidlapas Pārvaldei pa pastu uz adresi Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;



nosūtīt aizpildītas veidlapas e-pastā atbildīgajam statistiķim (kontaktinformācija pieejama
e.csb.gov.lv/veidlapas).

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Pārvaldes klientu konsultantu pa
bezmaksas tālruni 80000098, rakstīt tiešsaistes čatā darbdienās no pl. 8.30 līdz 17.00 vai uz
e-pastu edv@csp.gov.lv.

Kur noskaidrot papildu informāciju?


Uzzināt un/vai precizēt Jūsu uzņēmuma galveno darbības veidu un kontaktinformāciju,
kas ir zināma Pārvaldei, iespējams e.csb.gov.lv/mansuzn.



2022. gada oficiālās statistikas veidlapu katalogs ir pieejams Pārvaldes interneta vietnē
csp.gov.lv/katalogs.



Informāciju par apsekojuma mērķi, administratīvo datu izmantošanu un izlases kritērijiem
var atrast sadaļā csp.gov.lv/katalogs, atlasot interesējošo veidlapu un atverot dokumentu
“Apsekojuma mērķis, tiesiskais pamatojums un iegūto datu izmantošana”.



Biežāk uzdotie jautājumi pieejami csp.gov.lv/lv/biezi-uzdotie-jautajumi.



Plašāka

informācija

par

uzņēmumu

apsekojumiem:

csp.gov.lv/lv/uznemumu-

apsekojumi.
Pārvalde vāc, apstrādā un analizē statistiku par tautsaimniecību un sociālekonomiskajiem
procesiem, pamatojoties uz Statistikas likuma 14. pantu un Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 782 “Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2022.–2024. gadam”.
Atbilstoši spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
Pārvalde ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus, un tās pienākums ir nodrošināt Jūsu sniegto
datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iesniegtie dati tiek uzskatīti par konfidenciāliem, tos atļauts
izmantot tikai statistikas nodrošināšanai, un nedrīkst nodot citām institūcijām vai personām,
piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, tiesu izpildītājiem, bankām, pret Jūsu uzņēmumu vērstu
lēmumu pieņemšanai. Pārvalde veic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu neatļautu piekļuvi
datiem, to sagrozīšanu vai izplatīšanu, nejaušu vai neatļautu iznīcināšanu. Pārvaldes informācijas
drošības pārvaldības sistēma atbilst starptautiskajam standartam ISO 27001, kas tiek pakļauta
regulārām kontrolēm un auditiem.

Veiksmīgu abpusēju sadarbību!

Ar cieņu,
Centrālās statistikas pārvaldes priekšniece

I.Pozņaka 80000098
edv@csp.gov.lv

A. Žīgure

