NACE 2.red. pārskatīšanas process
Sanāksme statistikas iestādēm 24.02.2022.

CSP Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments
Inese Balode

Eiropas Statistikas sistēma

ANO Statistikas komisija

Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, 2.
redakcija (NACE 2.red.) – apstiprināta ar Regulu (EK) Nr. 1893/2006
Starptautiskā standartizētā visu ekonomiskās darbības veidu klasifikācija,
4.redakcija (ISIC 4.red.) – apstiprināta ar ANO Statistikas komisijas
2006.gada marta lēmumu
Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2.1. redakcija
(CPA 2.1.red.) – apstiprināta ar Regulu (ES) Nr. 1209/2014

Centrālā produktu klasifikācija 2.1. versija (CPC 2.1. Ver.) – apstiprināta ar
ANO Statistikas komisijas 2013.gada februāra lēmumu
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NACE 2.red.

CPA 2.1 red.

NACE 2.red.
A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
01 Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības
01.1 Viengadīgo kultūru audzēšana
01.11 Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu
audzēšana
CPA 2.1.red.
A Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības produkti
01 Lauksaimniecības un medniecības produkti un saistītie pakalpojumi
01.1 Viengadīgās kultūras
01.11 Graudaugu produkti (izņemot rīsus), pākšaugi un eļļas augu
sēklas
01.11.1 Kvieši
01.11.11 Cietie kvieši
01.11.12 Kvieši, izņemot cietos kviešus
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NACE 2.red. pārskatīšanas process
Lēmums par NACE 2.red. pārskatīšanu - 2019.gada maija Eiropas
Statistikas sistēmas komiteja Eiropas Statistikas sistēmas komitejas
(ESSK) sanāksme
Eurostat konsultācijas ar dalībvalstu statistikas iestādēm un Eiropas
biznesa asociācijām - 2019.gada vasara

Eurostat Standartu d/grupas ietvaros izveidota NACE pārskatīšanas Task
Force - 2020.gads
NACE struktūras izstrāde 2020. – 2021.gads
ESSK 2022.februāra sanāksme – prezentēta jaunās NACE struktūra (var
mainīties pēc pārskatītās ISIC globālo konsultāciju noslēgšanās 18.02.2022.)
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Izmaiņas NACE struktūrā
•

J sadaļa Informācijas un komunikācijas pakalpojumi ir sadalīta divās sadaļās: J sadaļa
Izdevējdarbība, apraide un satura ražošanas un izplatīšanas darbības un K sadaļa
Telekomunikācijas, informācijas tehnoloģijas, datu apstrādes
un informācijas
pakalpojumi;

•

Ir veiktas izmaiņas sadaļu, nodaļu un grupu līmenī, piem., ir izveidota jauna grupa
63.9 Tīmekļa meklēšanas portāli un citas informācijas pakalpojumu darbības;

•

Ir izveidotas jaunas klases, dzēstas vai pārvietotas uz citām grupām esošās, piem.,
grupā 35.1 Elektroenerģijas ražošana, pārvade un sadale ir izveidotas jaunas klases
35.11 Elektroenerģijas ražošana no neatjaunojamiem avotiem, 35.12 Elektroenerģijas
ražošana no atjaunojamiem avotiem un 35.16 Elektroenerģijas uzglabāšana;

•

Mainīti nosaukumi esošajām nodaļām, grupām, klasēm, piem., NACE 2.red. 52. Nodaļa
ir Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības jaunajā NACE būs Noliktavu, uzglabāšanas
un transporta palīgdarbības.
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NACE izstrādes turpmākie soļi
NACE struktūras gala versijas izstrāde, kas balstās uz
ISIC

2022. gada marts

Noslēguma konsultācijas par jaunās NACE struktūru -

2022. gada marts/aprīlis

Detalizētas jaunās NACE struktūras gala versijas
prezentācija ESSK

2022. gada maijs

NACE tiesību akta izstrādes procedūras uzsākšana -

2022. gada aprīlis

Darba uzsākšana pie NACE atbilstības tabulu,
paskaidrojošo piezīmju veidošanas
NACE tiesību akta pieņemšana

2022. gada pirmais pusgads

NACE jaunās versijas lietošanas uzsākšana

2025.gads

2023. gada 3. ceturksnis
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CPA 2.1. red. pārskatīšanas process

Darba uzsākšana pie CPA struktūras projekta
2022. gada jūnijs
izstrādes
CPA jaunās struktūras projekta prezentācija ESSK 2023. gada oktobris
CPA tiesību akta izstrādes procedūras uzsākšana

2023. gada novembris

CPA tiesību akta pieņemšana

2025.gada aprīlis

CPA jaunās versijas lietošanas uzsākšana

2025.gads
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NACE ieviešanas plāns statistikas domēnos
CSP
Pieeja formulēta ņemot vērā statistikas jomu savstarpējo
atkarību:
1. solis: ieviešana Statistikas uzņēmumu reģistrā (SUR) un statistikas
jomās, kas neizmanto SUR kā datu avotu;
2. solis: ieviešana statistikas jomās, kas izmanto SUR kā datu avotu;
3. solis: ieviešana statistikas jomās, kas ir atkarīgas no NACE
ieviešanas 2.soļa statistikas jomās;
4. solis: ieviešana statistikas jomās, kuras izmanto dažādus datu
resursus (piem., nac. kontu sistēmā)
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Jaunās NACE ieviešanas provizoriskais
plāns statistikas domēnos (daži piemēri)
2025. pārskata gads - SUR, lielākā daļa uzņēmējdarbības statistikas produkti;
2026. pārskata gads - uzņēmējdarbības statistikas produkti (piem., informācijas
sabiedrības statistika, P&A&I), atkritumu statistika, vides, ūdens statistika, vides
nodokļi, sociālās statistikas produkti (piem., darbaspēka apsekojums, ienākumu un
sadzīves apstākļu apsekojums, brīvās darba vietas);
2027. pārskata gads – enerģētikas statistika, gaisa emisiju konti, sociālās stat. produkti
(piem., darbaspēka izmaksu indekss, veselības aprūpes izdevumi u.c.);
2028. pārskata gads – nacionālie konti, sociālās statistikas produkti (piem., pieaugušo
izglītības un darbaspēka izmaksu apsekojumi u.c.);
2030. pārskata gads – sociālās statistikas produkti (piem., darbaspēka izmaksu līmeņi,
mājsaimniecību budžeta apsekojums u.c.);
2031.pārskata gads - sociālās statistikas produkti (piem., mājokļu un tautas skaitīšana),
BET, piem., Lauksaimniecības kontiem NACE ieviešanas plāns vēl jāizstrādā.
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Paldies!

