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Vispārīgā statistika
1. Latvijas statistikas gadagrāmata, 2022
Gadagrāmata satura ziņā ir visplašākā no ikgadējām statistiskās informācijas publikācijām par tautsaimniecību un
sociālekonomiskajiem procesiem valstī. Izdevumā ir 11 tematiskās sadaļas: Iedzīvotāji; darba tirgus, sociālā drošība un
veselība, izglītība zinātne un kultūra, ekonomika un finanses, preču ārējā tirdzniecība, uzņēmējdarbība, informācijas
tehnoloģijas, vide un laika apstākļi, kā arī Latvijas sociālie un ekonomiskie rādītāji salīdzinājumā ar citām valstīm.
Publikācijā dati atspoguļoti par 2021. gadu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Informācija gadagrāmatā ir sniegta
tabulu, diagrammu un kartogrāfisko attēlu veidā, kā arī publicēti svarīgāko statistisko terminu skaidrojumi, Gadagrāmatas
sagatavošanā ir izmantota Centrālās statistikas pārvaldes un citu iestāžu rīcībā esošā informācija. Informācija iegūta,
veicot statistiskos apsekojumus, kā arī izmantojot datus no valsts reģistriem un citām informācijas sistēmām.
Latviešu un angļu valodā
Formāts: A5
200 lpp.
Gada publikācija
ISBN 978-9984-06-575-5 (druka)
ISBN 978-9984-06-576-2 (pdf)
ISSN 1407-0626 (druka)
ISSN 2501-000X (pdf)
Publicēšana: 20. decembris

2. Latvija. Galvenie statistikas rādītāji, 2022
Brošūra, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā, balstoties uz operatīvo statistisko informāciju, atspoguļota Latvijas
sociālekonomiskā situācija 2021. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.
Latviešu valodā
Formāts: A5
80 lpp.
Gada publikācija
ISBN 978-9984-06-577-9 (druka)
ISBN 978-9984-06-578-6 (pdf)
ISSN 1691-5437 (druka)
ISSN 2501-0018 (pdf)
Publicēšana: 27. aprīlis

3. Latvia. Statistics in brief, 2022
Brošūra, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā, balstoties uz operatīvo statistisko informāciju, atspoguļota Latvijas
sociālekonomiskā situācija 2021. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.
Angļu valodā
Formāts: A5
80 lpp.
Gada publikācija
ISBN 978-9984-06-579-3 (druka)
ISBN 978-9984-06-580-9 (pdf)
ISSN 1407-0634 (druka)
ISSN 2501-0026 (pdf)
Publicēšana: 6. maijs
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Ekonomika un finanses
4. Patēriņa cenas
Informatīvais apskats kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie dati par atsevišķu patēriņa preču un
pakalpojumu vidējām cenām, kas viegli sagrupējamas un aprakstāmas pēc kopīgām pazīmēm. Cenas netiek publicētas
precēm, kam ir plašs piedāvātais sortiments, piemēram, apģērbam, apaviem, elektronikas precēm u.tml.
Latviešu un angļu valodā
Formāts: A4
6 lpp.
Ceturkšņa publikācija
Publicēšana: 25. janvāris, 26. aprīlis, 26. jūlijs, 26. oktobris

Iedzīvotāji un sociālie procesi
5. Demogrāfija, 2022
Informatīvais apskats par iedzīvotāju skaitu un tā izmaiņām, dzimumu, vecuma un nacionālo sastāvu, demogrāfisko
slodzi, noslēgtajām un šķirtajām laulībām, dzimstību, mirstību, ilgtermiņa migrāciju, valstisko piederību. Svarīgākie dati
parādīti dinamikā.
Latviešu valodā
Formāts: A4
40 lpp
Gada publikācija
Publicēšana: 19. oktobris

6. Bērni Latvijā, 2022
Statistisko datu krājums apkopo statistisko informāciju par bērnu dzimstību, mirstību, vecumsastāvu, veselības stāvokli,
izglītošanu, sociālo aizsardzību, materiālās nenodrošinātības un nabadzības risku ģimenēs ar bērniem, nepilngadīgo
ekonomisko aktivitāti, informāciju tehnoloģiju lietošanu, vardarbību pret bērniem un bērniem konfliktā ar likumu
2021. gadā, kā arī salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.
Latviešu un angļu valodā
Formāts: A5
130 lpp.
Gada publikācija
ISBN 978-9984-06-853-0
ISSN 2501-0042
Publicēšana: 5. augusts

7. Materiālā nenodrošinātība Latvijā 2021. gadā
Informatīvajā apskatā tiek aplūkoti materiālās nenodrošinātības rādītāji, kas tiek iegūti ikgadējā Eiropas Savienības
statistikas apsekojumā par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC 2021. gada apsekojums). Materiālā
nenodrošinātība ir apstākļi, kas ekonomisko resursu trūkuma dēļ liedz mājsaimniecībām pieeju dažādiem materiāliem
labumiem un iespējām. Apskatā ir iekļautas tabulas un grafiki, kā arī īss materiālo nenodrošinātību raksturojošo rādītāju
apraksts.
Latviešu valodā
Formāts: A4
10 lpp.
Gada publikācija; Informatīvais apskats
Publicēšana: 22. martā
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8. Vardarbības izplatība Latvijā, 2021
Statistisko datu krājumā apkopota informācija par 2021.gadā veikto apsekojumu par personisko drošību un saskarsmi ar
nevēlamu rīcību darba vietā, sabiedrībā, partnerattiecībās, ģimenē un bērnībā. Izdevumā publicēti dati par dažāda veida
nevēlamas rīcības izplatību Latvijā – starppersonu vardarbības (psiholoģiskās, fiziskās un seksuālās), uzmākšanās darba
vietā, vardarbības bērnībā un vajāšanas kā arī citi rādītāji, kas saistīti ar vardarbības tēmu.
Latviešu un angļu valodā
Formāts: B5
70 lpp.
Gada publikācija
(ISBN 978-9984-06-584-7 druka)
(ISBN 978-9984-06-585-6 pdf)
Publicēšana: 19.augusts

9. Nabadzības risks un sociālā atstumtība Latvijā 2020. gadā
Informatīvajā apskatā tiek aplūkots rādītājs, kas atspoguļo nabadzības risku un sociālo atstumtību, kā arī tiek analizētas
rādītāja dimensijas (nabadzības risks, ļoti zema darba intensitāte, dziļa materiālā un sociālā nenodrošinātība), pamatojoties
uz datiem, kas tiek iegūti ikgadējā Eiropas Savienības statistikas apsekojumā par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EUSILC 2021. gada apsekojums). Apskatā ir iekļautas tabulas un grafiki, kā arī īss nabadzības un sociālās atstumtības riska
rādītāju apraksts.
Latviešu valodā
Formāts: A4
10 lpp.
Gada publikācija; Informatīvais apskats
Publicēšana: 14. janvāris

10. Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi Latvijā 2020. gadā
Informatīvajā apskatā dažādos griezumos tiek apkopoti rezultāti par mājsaimniecību rīcībā esošajiem ienākumiem un to
sadalījumu. Dati tiek iegūti ikgadējā Eiropas Savienības statistikas apsekojumā par ienākumiem un dzīves apstākļiem
(EU-SILC 2021. gada apsekojums). Apskatā ir iekļautas tabulas un grafiki, kā arī īss apraksts.
Latviešu valodā
Formāts: A4
4 lpp.
Gada publikācija
Publicēšana: 4. Februāris

Darba tirgus
11. Darbaspēka apsekojuma galvenie rādītāji 2021. gadā
Informatīvajā apskatā apkopota informācija par Latvijas nepārtrauktā darbaspēka izlases apsekojuma rezultātiem
2021. gadā. Apskatā ietverta informācija par Latvijas iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti (nodarbinātību un bezdarbu), kā
arī dati par ekonomiski neaktīvajiem iedzīvotājiem un izglītību. Apskatā sniegta informācija par ekonomiskās aktivitātes
galvenajiem rādītājiem Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā, kā arī iekļauti darbaspēka apsekojuma 2020. gada
pielikuma-moduļa „Nelaimes gadījumi darbā un ar darbu saistītas veselības stāvokļa problēmas” galvenie rezultāti.
Latviešu valodā
Formāts: A4
23 lpp.
Gada publikācija
Publicēšana: 1. jūnijs
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12. Darbaspēka izmaksas 2021. gadā
Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par aizņemto darbvietu skaitu,
darbaspēka izmaksām un to struktūru, kā arī darbaspēka izmaksām stundā Latvijā 2017.–2021. gadā. Dati sniegti pa
saimniecisko darbību veidiem un reģioniem.
Latviešu valodā
Formāts: A4
16 lpp
Gada publikācija
Publicēšana: 27.maijs

13. Darba samaksas pārmaiņas
Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti ceturkšņa dati par darba samaksas pārmaiņām
sadalījumā pa sektoriem, saimniecisko darbību veidiem, dzimumiem un reģioniem.
Latviešu valodā
Formāts: A4
12 lpp
Ceturkšņa publikācija
Publicēšana: 18.marts, 17.jūnijs, 16.septembris, 16.decembris

14. Darba ņēmēju sadalījums pēc darba ienākumiem 2021. gadā
Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par darba ņēmēju skaita sadalījumu
pēc bruto darba ienākumiem. Dati sagatavoti, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta administratīvos datus.
Latviešu valodā
Formāts: A4
16 lpp
Gada publikācija
Publicēšana: 29.aprīlis

Lauksaimniecība un mežsaimniecība
15. Latvijas lauksaimniecība, 2022
Statistisko datu krājumā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā apkopota informācija par svarīgākajiem rādītājiem 2015.,
2020. un 2021. gadā, kas raksturo stāvokli lauksaimniecībā: sējumu platības, lauksaimniecības kultūraugu kopražas un
ražības, lauksaimniecības dzīvnieku skaits, lopkopības produkcijas ražošana, ieskaitot bioloģisko lauksaimniecību,
minerālā un organiskā mēslojuma lietošana, saimniecību grupējumi pēc lauksaimniecības kultūraugu sējumu platības,
ražības un lauksaimniecības dzīvnieku skaita, lauksaimniecības produktu bilances un cenas.
Atsevišķi rādītāji doti statistisko reģionu griezumā un salīdzināti ar Baltijas valstīm.
Latviešu un angļu valodā
Formāts: A4
85 lpp.
Gada publikācija
ISBN 978-9984-06-586-1
ISSN 2501-0085
Publicēšana: 20. jūnijs

16. 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti
Publikācijā teksta, karšu, tabulu un grafisko attēlu veidā apkopoti 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti par
lauku saimniecību struktūru: skaits, vidējais lielums, specializācija, ekonomiskais lielums, zemes platības,
lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana, lauksaimniecības dzīvnieku skaits, lauksaimniecības dzīvnieku
novietnes, mēslošanas līdzekļu apsaimniekošana, kā arī bioloģiskā lauksaimniecība, lauksaimniecībā nodarbinātie un
citas saimniecības aktivitātes. Atsevišķi rādītāji doti reģionu, novadu un pagastu griezumā, kā arī salīdzinājumā ar 1920.,
1939., 2001. un 2010. gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultātiem.
Latviešu un angļu valodā
Formāts: A 4
150 lpp.
Gada publikācija
ISBN 978-9984-06-587-8 (druka)
ISBN 978-9984-06-588-5 (pdf)
Publicēšana CSP mājaslapā: 6.maijs
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17. Mežsaimniecība 2021. gadā
Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistiskie dati par Latvijas meža
zemju platībām, mežaudžu platību struktūru pēc koku - sugas Latvijas mežos, koku sugu sadalījumu Latvijas mežaudzēs,
kopējo mežaudžu krāju, vidējo koksnes krāju un meža platību sadalījumā pa meža augšanas apstākļu tipiem, bojātajām
un augtspēju zaudējušām mežaudzēm, dabas aizsardzības mežu platībām, ieaudzētām meža platībām, izcirstajām
platībām un krājām pa ciršu veidiem, meža atjaunošanu, meža atjaunošanas un kopšanas izmaksām, mežizstrādes vidējām
izmaksām, skuju un lapu koku zāģbaļķu iepirkumu cenām, meža ugunsgrēkiem, medījamiem dzīvniekiem.
Latviešu valodā
Formāts: A4
8 lpp.
Gada publikācija
Publicēšana CSP mājaslapā: 2.septembris

Preču ārējā tirdzniecība
18. Latvijas ārējā tirdzniecība. Svarīgākās preces un partneri
Informatīvs apraksts, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti kopsavilkuma dati par preču ārējo tirdzniecību
pa valstu grupām, par svarīgāko preču eksportu un importu sadalījumā pa galvenajām partnervalstīm par konkrētu periodu
no gada sākuma. Preču eksporta un importa kopapjoms sniegts arī salīdzināmajās cenās.
Latviešu valodā
Formāts: A4
4 lpp
Ceturkšņa publikācija
Publicēšana: 16.februāris, 27.maijs, 26.augusts, 25.novembris

Transports un tūrisms
19. Transports Latvijā, 2022
Statistisko datu krājums satur informāciju par satiksmes ceļu garumu, transporta līdzekļu skaitu, transporta darbību
sadalījumā pa galvenajiem transporta veidiem 2011.-2021.gadā. Tajā sniegta detalizēta informācija par kravas
autotransporta darbību, kas iegūta kravas automobiļu izlasveida apsekojuma rezultātā no 2015.gada līdz 2021.gadam.
Krājumā ietverti atsevišķu rādītāju salīdzinājumi ar citām valstīm.
Latviešu un angļu valodā
Formāts: A4
64 lpp.
Gada publikācija
ISBN 978-9984-06-589-2
ISSN 2501-0093
Publicēšana: 24. augusts

20. Tūrisms Latvijā, 2022
Statistikas datu krājumā ietverti 2021.gadā veiktā ceļotāju izlases veida apsekojuma rezultāti, kā arī Latvijas iedzīvotāju
aptaujas par ceļojumiem rezultāti. Ietverti arī dati par viesnīcu un citu tūristu mītņu, tūrisma komersantu darbību. Dati
publicēti salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.
Latviešu un angļu valodā
Formāts: A4
60 lpp.
Gada publikācija
ISBN 978-9984-06-590-8
ISSN 2501-0107
Publicēšana: 8. augusts
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21. Tūrisma statistikas aktualitātes
Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par viesnīcu un citu tūrisma
naktsmītņu darbības rezultātiem, par ceļotāju izlases veida apsekojuma rezultātiem 2021 gadā. Dati publicēti
salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.
Latviešu un angļu valodā
Formāts: A4
6 lpp.
Gada publikācija; Informatīvais apskats
Publicēšana: 28. aprīlis

Vide un enerģētika
22. Latvijas vide skaitļos 2021. gadā: klimata pārmaiņas, dabas resursi un vides
kvalitāte
Statistisko datu krājumā sniegta informācija par investīciju izlietojumu un kārtējām izmaksām dabas resursu un apkārtējās
vides aizsardzībai (izlases apsekojuma dati), par piesārņojošo vielu izplūdi atmosfērā no stacionārajiem avotiem, vides
kvalitāti, par klimata pārmaiņām, siltumnīcefekta gāzu emisijām, energoresursu patēriņu, par dabas resursiem un to
izmantošanu (materiālu plūsmām, resursu efektivitāti), mežsaimniecību un atkritumu apsaimniekošanu 2021. gadā. Dati
ir salīdzināmi ar iepriekšējiem gadiem, kā arī atsevišķi rādītāji publicēti arī sadalījumā pa pilsētām.
Informācijas sagatavošanā par gaisa aizsardzību, vides kvalitāti, gaisa emisiju kontiem, kā arī sadzīves un bīstamajiem
atkritumiem izmantoti Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Latviešu un angļu valodā
Formāts: A4
58 lpp
Gada publikācija
ISBN 978-9984-06-582-6
ISSN 2255-8055
Publicēšana: 16.decembris

23. Latvijas energobilance 2021. gadā
Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta operatīvā informācija par energoresursu
patēriņu 2021. gadā.
Latviešu valodā
Formāts: A4
8 lpp
Gada publikācija
Publicēšana: 19.augusts

Inovācijas
24. Inovāciju apsekojuma 2018.-2020.g. rezultāti
Informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par inovācijām Latvijā
2018.–2020. gadā – inovatīvi aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa inovāciju veidiem un izdevumi inovāciju aktivitātēm
2020. gadā.
Latviešu valodā
Formāts: A4
8 lpp
Gada publikācija
Publicēšana: 14.jūlijs
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