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Ievads
Statistikas datu vērtība ir to ieguves savlaicīgumā un to precizitātē, kas bieži ir
savstarpēji konfliktējoši jēdzieni – lietotāji ir ieinteresēti iegūt datus pēc iespējas ātrāk,
kad vēl nav pieejama visa aprēķiniem nepieciešamā informācija vēlamajā detalizācijas
pakāpē. Tāpēc objektīvi veidojas situācija, ka iepriekš publicētie dati tiek pārskatīti,
saņemot pirms tam nepieejamu papildu informāciju vai novēršot kļūdas, kas radušās
aprēķinu procesā vai konstatētas, rūpīgāk pārbaudot saņemto informāciju.
Revīzija ir jebkura publiskoto statistikas datu pārskatīšana, neatkarīgi no tā, vai dati ir
izplatīti elektroniski (publiski pieejamās datu bāzēs Oficiālās statistikas portālā vai
Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) preses izlaidumos) vai drukātā veidā
(CSP publikācijās).
Revīzijas politika ir labas pārvaldības svarīga sastāvdaļa, kam tiek pievērsta arvien
lielāka uzmanība starptautiskajā statistikas sabiedrībā. Revīzijas politikas mērķis ir
noteikt, kā notiek sagatavoto un publiskoto datu pārskatīšana jeb revīzija.
Šā dokumenta pirmajā nodaļā ir paskaidroti populārākie revīzijas politikas termini,
otrajā nodaļā īsi raksturota CSP revīzijas politika, bet trešajā nodaļā sniegts CSP
sagatavoto statistikas datu revīzijas cikls.

1. Revīzijas politikas elementi
Revīzijas politika aptver plānotās un neplānotās datu revīzijas.
Ar plānotajām datu revīzijām saprot:
-

publiskoto augstāka agregācijas līmeņa datu precizēšanu, pievienojot
detalizētāka agregācijas līmeņa informāciju;

-

publiskoto datu turpmāko precizēšanu, saņemot papildu vai precizētu
informāciju no respondentiem;

-

publiskoto datu turpmāko precizēšanu, saņemot informāciju no administratīvo
datu avotiem;

-

publiskoto provizorisko datu precizēšanu;

-

publiskoto datu pārskatīšanu, lietojot sezonālās izlīdzināšanas metodi vai
mainot bāzes perioda definīciju;

-

publiskoto datu
klasifikācijās.

pārskatīšanu

atbilstoši

izmaiņām

metodoloģijā

vai

Neplānotās datu revīzijas ir tādas revīzijas, ko objektīvi nevar piesaistīt iepriekš
noteiktajam revīziju ciklam. Nepieciešamība veikt neplānotās revīzijas var rasties,
atklājot kļūdas datu avotos vai aprēķinos, kā arī iepriekš neparedzamu metodoloģijas
vai datu avotu izmaiņu gadījumā.
Revīzijas politika sastāv no vairākiem definētiem elementiem:
-

revīzijas cikls – iepriekš paredzēta un stabila revīziju veikšana, kas galvenokārt
balstās uz objektīvi un secīgi paplašinošos aprēķiniem nepieciešamās pieejamās
informācijas apjomu;

-

revīzijas grafiks – iepriekš definēti termiņi, kad tiks publicēti revīzijas ciklā
paredzētie precizētie dati;
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-

revīzijas apjoms – iepriekš definēts pārskatāmo laikrindu garums un definēti
indikatori, kas tiks pakļauti revīzijai;

-

komunikācija ar datu lietotājiem:
o datu lietotājiem brīvi pieejams revīzijas ciklā paredzēto izmaiņu
pamatojuma apraksts,
o skaidri identificējami pārskatītie dati,
o ja revīzijas iemesls ir izmaiņas metodoloģijā, definīcijās vai
klasifikācijās - savlaicīga datu lietotāju iepazīstināšana ar gaidāmajām
izmaiņām informācijas masīvos vai informēšana par pārtraukumu
laikrindās;

-

revīzijas analīze – revīzijas ir jāanalizē, lai labāk izprastu izmaiņas datos.
Revīziju analīzē izmanto konkrētu rādītāju kopu, par kuriem uzkrāj informāciju.
Ja šāda analīze ir veikta ilgākā laika periodā un publiskota, datu lietotāji var no
tās iegūt priekšstatu par revīzijas cikla pirmajos posmos publicēto kārtējo datu
iespējamo nākotnes revīziju apjomu un novērtēt datu ticamību.

2. CSP revīzijas politika
CSP revīzijas politika ir formulēta saskaņā ar Eiropas Savienības un starptautiskajām
rekomendācijām un labo praksi.
Pamatā CSP sagatavotie statistikas dati tiek pārskatīti atbilstoši plānotajam revīziju
ciklam un grafikam, uzkrājot pēc publiskošanas termiņa iegūto informāciju par kļūdām
datu avotos vai aprēķinos līdz nākamajam plānotajam datu publiskošanas datumam,
tādējādi izvairoties no pārāk biežas datu pārskatīšanas.
Neplānotās datu revīzijas izdara izņēmuma gadījumos, kad revīzijas apjoms, pēc CSP
ekspertu novērtējuma, būtiski ietekmē pārējo statistikas datu kvalitāti.
Pārskatītie (un/vai turpmāk pārskatāmie) statistikas dati, tos ievietojot publiski
pieejamās datu bāzēs vai statistikas publikācijās, tiek īpaši atrunāti vai atzīmēti. Tas
izpaužas kā:
- norāde par šo revīzijas politiku vai saite uz to CSP mājas lapā;
- ziņojums par izdarīto revīziju apjomu un to ietekmes novērtējums.
Būtisku metodoloģisko izmaiņu rezultātā pārskatītos statistikas datus publisko tikai pēc
tam, kad ir veikta svarīgāko datu lietotāju iepazīstināšana ar paredzamo revīziju
iemesliem, pārrēķinos lietoto metodoloģiju, iespējamo datu revīzijas ietekmi un citu
saistīto informāciju. Šo datu lietotāju iepazīstināšanu CSP realizē, savlaicīgi ievietojot
atbilstoša satura preses izlaidumu CSP mājas lapā vai veicot diskusijas ar datu
lietotājiem.
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A. EKONOMIKA UN FINANSES
A1. Cenas
Patēriņa cenu indeksi (PCI)
Publicētie PCI ir galīgi un netiek pārskatīti. Ja tiek konstatētas kļūdas, tās tiek labotas
bez kavēšanās.
Saskaņotā patēriņa cenu indeksa (SPCI) pārskatīšana ir noteikta ar „Komisijas
Īstenošanas regulu (ES) 2020/1148 (2020. gada 31. jūlijs), ar ko saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/792 nosaka metodoloģiskās un tehniskās
specifikācijas attiecībā uz saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un mājokļu cenu
indeksu”.
Ja rastos nepieciešamība uzlabot SPCI datu precizitāti, tiktu ievēroti Regulā
Nr. 202\1148 noteiktie principi un procedūra.
Mājokļa cenu indekss (MCI) un Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss (ĪAMCI)
Pēc pārskata ceturkšņa beigām pirmo reizi publicētie dati ir provizoriski. Iepriekšējā
perioda galīgie dati tiek publicēti kopā ar pārskata perioda provizoriskajiem datiem.
Ražotāju cenu indeksi rūpniecībā, būvniecības izmaksu indeksi, biznesa pakalpojumu
cenu indeksi, importa cenu indeksi un eksporta vienības vērtības indeksi
Ja, aprēķinos izmantojot labotu, precizētu vai novēloti saņemtu informāciju, ir
konstatēta būtiska (vairāk par 0,1 procentpunktu) labojumu ietekme uz kopējo cenu
indeksu 12 mēnešu ietvaros (m/(m – 12)), tiek veikti publiskoto ražotāju cenu indeksu
labojumi par iepriekšējo periodu.
Precizētos ražotāju cenu indeksus publicē vienlaicīgi ar datiem par nākamo pārskata
periodu ar norādi par labojumu.
Gadījumos, ja tiek konstatētas kļūdas, kas ietekmē rezultātu līdz vienai zīmei aiz
komata, tad ražotāju cenu indeksu pārskatīšanu un labošanu īsteno bez kavēšanās.
Datu lietotāji tiek savlaicīgi brīdināti gadījumos, kad tiek veiktas plānotās publicēto
indeksu revīzijas, kas saistītas ar izmaiņām metodoloģijā.
A2. Valdības finanses
Ar plānotajām statistikas datu revīzijām valdības finanšu statistikā galvenokārt saprot:
- publiskoto ceturkšņa datu precizēšanu pēc gada datu ieguves un apstrādes.
o Piemērs: Vispārējās valdības sektora rādītāji ceturkšņos tiek koriģēti
atbilstoši budžeta deficīta un parāda notifikācijai, kas jāsastāda par gadu
kopumā.
Neplānotās datu revīzijas izpaužas kā iepriekš publiskoto datu pārskatīšana atbilstoši
izmaiņām klasifikācijās vai to pielietojumā.
o Piemērs: Pieejamo datu padziļinātas analīzes rezultātā tiek konstatēts, ka
uzskaitē ir pieļauts nekorekts datu kodējums, dati tiek pārrēķināti, lai
nodrošinātu atbilstību attiecīgās klasifikācijas principiem.
A3. Uzņēmējdarbības finanses
Ar plānotajām statistikas datu revīzijām uzņēmējdarbības gada finanšu statistikā saprot:
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- publiskoto datu pārskatīšanu atbilstoši izmaiņām metodoloģijā vai klasifikācijās;
o Piemērs: Komersantu finansiālo rādītāju datu rindas mainītas ieviešot
NACE 2.red.
- publiskoto datu precizēšanu, saņemot papildu administratīvos datus.
o Piemērs: Komersantu finansiālo rādītāju datu rindas mainītas pēc
precizētas informācijas saņemšanas no Valsts ieņēmumu dienesta.
A4. Iekšzemes kopprodukts
Ar plānotajām makroekonomiskās statistikas datu revīzijām saprot:
- publiskoto augstāka agregācijas līmeņa datu turpmāko precizēšanu, pievienojot
detalizētāka agregācijas līmeņa informāciju;
o Piemērs: Iekšzemes kopprodukta ceturkšņa pieauguma tempa ātrais
novērtējums tiek pārskatīts, publiskojot ceturkšņa operatīvo informāciju;
atsevišķo ceturkšņu novērtējumi tiek pārskatīti, iegūstot informāciju par gadu
kopumā
- publiskoto datu pārskatīšanu sezonālās izlīdzināšanas rezultātā vai mainot bāzes
perioda definīciju;
o Piemērs: turpinot IKP sezonāli izlīdzinātu laikrindu, katrs nākamais
pievienotais periods var ietekmēt iepriekš aprēķinātās skaitliskās vērtības;
visu ceturkšņu un gadu novērtējumi tiek pārskatīti, mainot bāzes gadu
salīdzināmajām cenām
- publiskoto datu pārskatīšanu atbilstoši izmaiņām pielietotajā metodoloģijā, datu
avotos vai klasifikācijās
o Piemērs: Nacionālo kontu laika rindas tika mainītas:
• 2011.gadā, ieviešot NACE 2. red.;
• 2014.gadā, ieviešot Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmas
EKS 2010 metodoloģiju.
A5. Investīcijas
Ar plānotajām statistikas datu revīzijām ceturkšņa investīciju statistikā saprot:
- publiskoto datu
klasifikācijās;

pārskatīšanu

atbilstoši

izmaiņām

metodoloģijā

vai

o Piemērs: Investīciju ceturkšņa apjomu datu rindas tika mainītas 2009.gada
maijā, ieviešot NACE 2. red.
- publiskoto datu turpmāko precizēšanu, saņemot papildu vai precizētu informāciju
no respondentiem vai administratīvo datu avotiem.
o Piemērs: Investīciju gada statistikas provizoriskie dati tiek pārskatīti,
precizējot uzņēmumu sniegto informāciju pa investīciju veidiem vai datu
apstrādes gaitā konstatējot uzņēmumam nepareizi noteiktu saimnieciskās
darbības veidu.
A6. Konjunktūras rādītāji
Plānotās revīzijas netiek veiktas.
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B. IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI
B1. Iedzīvotāji
Ar plānotajām statistikas datu revīzijām iedzīvotāju statistikā saprot:
- īstermiņa statistikas datu pārskatīšanu, aprēķinot iedzīvotāju skaitu, ņemot vērā
nereģistrēto migrāciju;
Piemērs: Reģistros pieejamā informācija pilnībā neraksturo pastāvīgo Latvijas
iedzīvotāju skaitu, tādēļ, atbilstoši iedzīvotāju skaita novērtēšanas metodei, iedzīvotāju
skaitu Latvijā uz 1. janvāri novērtē vienreiz gadā un publicē maija beigās.
Lai iegūtu īstermiņa datus par katru mēnesi, iedzīvotāju skaita novērtējumā iegūtajai
vērtībai uz 1.janvārī pieskaita reģistrēto dzimušo un imigrantu skaitu un atņem
reģistrēto mirušo un emigrantu skaitu:
- Reģistrēto dzimušo un mirušo skaitu iegūst no CARIS pieejamās informācijas.
Dzimušo un mirušo skaits ir provizorisks rādītājs, jo CARIS dati neiekļauj
informāciju par bērniem, kuri dzimuši ārpus Latvijas, mātēm, kuras iedzīvotāju
skaita novērtējumā ieskaitītas kā pastāvīgās Latvijas iedzīvotājas, kā arī nav
iekļautas personas, kuras mirušas, īslaicīgi uzturoties ārzemēs.

-

Reģistrētos imigrantus un emigrantus nosaka, veidojot uzkrājošo datubāzi no
PMLP Iedzīvotāju reģistra ikmēneša datiem, kur katra persona tiek klasificēta
kā Latvijā reģistrēta vai nereģistrēta. Tiek ņemts vērā uzturēšanās atļauju
ilgums – ja personai piešķirta īstermiņa uzturēšanās atļauja (īsāka nekā 12
mēneši), tad persona netiek iekļauta ikmēneša iedzīvotāju skaitā (par pastāvīgo
iedzīvotāju uzskata tikai personas, kuras Latvijā dzīvo vai kurām ir nodoms
dzīvot vismaz 12 mēnešu ilgu posmu).

Nākamā gada maijā tiek precizēts iedzīvotāju skaits gada sākumā un iepriekšējā gada
mēneša dati, ņemot vērā nereģistrēto migrāciju, kā arī dzimstības un mirstības rādītāju
izmaiņas, atbilstoši iedzīvotāju skaita novērtējumam.
Ikmēneša iedzīvotāju skaitā netiek iekļautas Iedzīvotāju reģistrā esošās personas ar
dzimšanas gadu līdz 1909. gadam un personas, kurām gada sākumā noteikts, ka ir zudis
tiesiskais statuss Latvijā.
- statistikas datu precizēšanu par laikposmu starp divām tautas skaitīšanām,
balstoties uz kārtējā tautas skaitīšanā iegūto un apkopoto informāciju, ja tautas
skaitīšanas veiktas apsekojuma veidā (līdz 2011. gadam).
o Piemērs: Pēc kārtējās tautas skaitīšanas datu publicēšanas, tiek veikti datu
pārrēķini par laikposmu starp divām tautas skaitīšanām, precizējot agrāk
publicētos gada datus.
B2. Nodarbinātība un bezdarbs
Plānotās revīzijas netiek veiktas.
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B3. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks
Ar plānotajām statistikas datu revīzijām aizņemto un brīvo darbvietu, apmaksātā darba
laika statistikā saprot:
- publiskoto augstāka agregācijas līmeņa datu precizēšanu, pievienojot aktuālāko
detalizētāka agregācijas līmeņa informāciju.
o Piemērs: Pārskata gada beigās, publicējot visu ceturkšņu datus, tiek
precizēti 1.-3.ceturkšņa dati. Revīzijas nepieciešamas, jo katru ceturksni
apsekojamo statistisko vienību kopā iekļauj jaunus aktīvus uzņēmumus un
iestādes, precizē uzņēmumu saimnieciskās darbības nozares un sektorus,
saņem papildu vai precizētu informāciju no respondentiem, kā arī aktuālākus
datus no administratīvajiem datu avotiem.
B4. Iedzīvotāju ieņēmumi
Plānotās revīzijas netiek veiktas.
B5. Darba samaksa
Ar plānotajām statistikas datu revīzijām darba samaksas statistikā saprot:
- publiskoto augstāka agregācijas līmeņa datu precizēšanu, pievienojot aktuālāko
detalizētāka agregācijas līmeņa informāciju.
o Piemērs: Pārskata gada beigās, publicējot visu ceturkšņu un mēnešu datus,
tiek precizēti 1.-3.ceturkšņa un janvāra-septembra dati. Revīzijas
nepieciešamas, jo katru ceturksni apsekojamo statistisko vienību kopā iekļauj
jaunus aktīvus uzņēmumus un iestādes, precizē uzņēmumu saimnieciskās
darbības nozares un sektorus, saņem papildu vai precizētu informāciju no
respondentiem, kā arī aktuālākus datus no administratīvajiem datu avotiem.
B6. Darba samaksas struktūra
Plānotās revīzijas netiek veiktas.
B7. Darbaspēka izmaksas
Ar plānotajām statistikas datu revīzijām darbaspēka izmaksu statistikā saprot:
- publiskoto augstāka agregācijas līmeņa datu precizēšanu, pievienojot aktuālāko
detalizētāka agregācijas līmeņa informāciju;
o Pārskata gada beigās, publicējot visu ceturkšņu datus, tiek precizēti 1.3.ceturkšņa dati. Revīzijas nepieciešamas, jo katru ceturksni apsekojamo
statistisko vienību kopā iekļauj jaunus aktīvus uzņēmumus un iestādes, precizē
uzņēmumu saimnieciskās darbības nozares un sektorus, saņem papildu vai
precizētu informāciju no respondentiem, kā arī aktuālākus datus no
administratīvajiem datu avotiem.
- publiskoto datu pārskatīšanu, lietojot sezonālās izlīdzināšanas metodi;
o Piemērs: Darbaspēka izmaksu indekss katru ceturksni tiek pārskatīts, veicot
datu sezonālo un kalendāro izlīdzināšanu.
B8. Izglītība
Plānotās revīzijas netiek veiktas.
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B9. Monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatori
Plānotās revīzijas netiek veiktas.
B10. Mājsaimniecību budžets
Plānotās revīzijas netiek veiktas.
B11. Sociālā drošība (ESSPROS)
Ar plānotajām statistikas datu revīzijām ESSPROS saprot:
- publiskoto gada datu precizēšanu, saņemot precizētu informāciju;
o Piemērs. Dati tiek pārskatīti, publiskojot galīgos datus, saņemot precizētu
informāciju no Labklājības ministrijas un citiem datu avotiem.
B12. Veselības aprūpe
Plānotās revīzijas netiek veiktas.

C. RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI
C1. Statistikas uzņēmumu reģistrs
Ar plānotajām statistikas datu revīzijām Statistiskajā uzņēmumu reģistrā saprot:
- publiskoto gada datu precizēšanu, saņemot papildus informāciju;
o Piemērs: Ekonomiski aktīvo statistisko vienību dati tiek pārskatīti,
publiskojot galīgos datus, saņemot papildus informāciju no Valsts ieņēmumu
dienesta un CSP valsts statistikas gada pārskatiem.
- publiskoto datu pārskatīšanu atbilstoši izmaiņām metodoloģijā vai klasifikācijās.
o Piemērs: Ekonomiski aktīvo statistisko vienību darbības veids tiek
pārkodēts saskaņā ar saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju
NACE 2. red.
C2. Tirdzniecība un pakalpojumi
Ar plānotajām statistikas datu revīzijām tirdzniecības un pakalpojumu statistikā saprot:
- publiskoto datu turpmāko precizēšanu, pievienojot koriģētu vai detalizētāku
informāciju;
o Piemērs: Publicējot datus par mazumtirdzniecības apgrozījumu par martu,
tiek koriģēti indeksi par februāri, jo respondenti, kuru pārskati tika imputēti
februārī, ir iesnieguši pārskatus, vai veikuši labojumus pārskatā par
iepriekšējo periodu (februāri).
- publiskoto datu pārskatīšanu, lietojot sezonālās koriģēšanas metodi;
o Piemērs: Mazumtirdzniecības apgrozījuma sezonāli vai pēc darba dienu
skaita koriģētais indekss var mainīties katru mēnesi pēc jauna perioda
pievienošanas, jo ar matemātisku programmu tiek pārrēķināti visi laikrindas
iepriekšējie periodi.
- publiskoto datu pārskatīšanu atbilstoši izmaiņām metodoloģijā vai klasifikācijās.
o Piemērs: Mazumtirdzniecības apgrozījuma indeksa datu rindas mainītas
2009.gada janvārī, ieviešot NACE 2. red.
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C3. Būvniecība
Ar plānotajām statistikas datu revīzijām būvniecības statistikā saprot:
- publiskoto datu turpmāko precizēšanu, pievienojot koriģētu vai detalizētāku
informāciju;
Piemērs: Publicējot ceturkšņa datus par būvniecības produkcijas apjomiem
un izdotajām būvatļaujām ēku būvniecībai, koriģē iepriekšējā ceturkšņa datus,
jo ir saņemta precizēta informācija no respondentiem vai informācija no
uzņēmumiem, kas nebija respondējuši iepriekšējā periodā. Revīzijas
nepieciešamas, jo katru ceturksni apsekojamo statistisko vienību kopā var tikt
iekļauti jauni aktīvi uzņēmumi, precizētas uzņēmumu saimnieciskās darbības
nozares, saņemta papildu vai precizēta informācija no respondentiem.
o

- publiskoto datu pārskatīšanu, lietojot sezonālās koriģēšanas metodi vai mainot
bāzes perioda definīciju;
o Piemērs: Būvniecības produkcijas sezonāli vai kalendāri koriģētais indekss
katru ceturksni var mainīties pēc jauna perioda pievienošanas, jo ar
matemātisku programmu tiek pārrēķināti visi laikrindas iepriekšējie periodi.
- publiskoto datu pārskatīšanu atbilstoši izmaiņām metodoloģijā vai klasifikācijās.
o Piemērs: Būvniecības produkcijas apjoma indeksa datu rindas mainītas
2009.gada maijā, ieviešot NACE 2. red.
C4. Rūpniecība
Ar plānotajām statistikas datu revīzijām rūpniecības statistikā saprot:
- publiskoto datu turpmāko precizēšanu, pievienojot koriģētu vai detalizētāku
informāciju;
o Piemērs: Publicējot pārskata mēneša produkcijas apjoma indeksu, koriģē
iepriekšējo divu mēnešu datus, jo no uzņēmumiem ir saņemta precizēta
informācija. Revīzijas nepieciešamas, jo katru mēnesi apsekojamo statistisko
vienību kopā var tikt iekļauti jauni aktīvi uzņēmumi, precizētas uzņēmumu
saimnieciskās darbības nozares, saņemta papildu vai precizēta informācija no
respondentiem.
- publiskoto datu pārskatīšanu, lietojot sezonālās koriģēšanas metodi vai mainot
bāzes perioda definīciju;
o Piemērs: Turpinot rūpniecības produkcijas indeksa sezonāli vai kalendāri
koriģētu laikrindu, katrs nākamais pievienotais periods var ietekmēt iepriekš
aprēķinātās skaitliskās vērtības.
- publiskoto datu pārskatīšanu atbilstoši izmaiņām metodoloģijā vai klasifikācijās.
o Piemērs: Rūpniecības produkcijas apjoma indeksa datu rindas mainītas
2009.gada janvārī, ieviešot NACE 2. red.
C5. Tūrisms
Plānotās revīzijas netiek veiktas. Izmaiņas tiek veiktas 12 mēnešu laikā pēc tautas
skaitīšanas rezultātu publicēšanas, ja tie būtiski atšķiras no iepriekš veiktā iedzīvotāju
skaita novērtējuma.
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C6. Uzņēmējdarbības strukturālā statistika
Ar plānotajām statistikas datu revīzijām Uzņēmējdarbības strukturālajā statistikā
saprot:
- publiskoto provizorisko datu precizēšanu;
o Piemērs: Uzņēmējdarbības strukturālās statistikas provizoriskie dati tiek
pārskatīti, saņemot papildus gada pārskatu datus no Valsts ieņēmumu dienesta
pēc publicēšanas termiņa beigām, veicot aprēķināto datu salīdzināšanu
laikrindā un tālākā datu analīzes procesā atklājot kļūdas pirmdatos.
- publiskoto datu pārskatīšanu atbilstoši izmaiņām metodoloģijā vai klasifikācijās.
o Piemērs: Uzņēmējdarbības strukturālās statistikas datu rindas mainītas
ieviešot NACE 2. red.
D. TRANSPORTS
Ar plānotajām transporta statistikas datu revīzijām saprot
- publiskoto ceturkšņa datu precizēšanu, saņemot papildu vai precizētu informāciju
no respondentiem.
o Piemērs: Autotransporta apsekojumā dati par jebkuru apsekoto nedēļu var
tikt saņemti un apstrādāti visa gada garumā. Tas nozīmē, ka pat gada beigās
var tikt ievadīti dati par gada 3.nedēļu. Dati tiek apkopoti un datu revīzija tiek
veikta pa ceturkšņiem – otrā ceturkšņa beigās par pirmo ceturksni, trešā
ceturkšņa beigās par pirmo un otro ceturksni, un, apstrādājot ceturtā
ceturkšņa datus – par visiem trim iepriekšējiem gada ceturkšņiem.
- statistikas datu precizēšanu par laikposmu starp divām tautas skaitīšanām,
balstoties uz kārtējā tautas skaitīšanā iegūto un apkopoto informāciju.
o Piemērs: Pēc kārtējās tautas skaitīšanas datu publicēšanas, tiek veikti datu
pārrēķini par autotransporta līdzekļu skaitu uz 1 tūkst. iedzīvotājiem laika
posmā starp divām tautas skaitīšanām, precizējot agrāk publicētos gada datus.
E. ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA
Ar plānotajām revīzijām ārējās tirdzniecības statistikā saprot:
- publiskoto datu precizēšanu, saņemot papildu vai precizētu informāciju no
Intrastat, respondentiem vai Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes muitas
kravas deklarācijām
o Piemērs: Dati par preču eksportu un importu tiek precizēti, ievadot iepriekš
savlaicīgi neiesniegtus pārskatus un saņemot informāciju par kļūdaini
iesniegtiem datiem.
Neplānotās revīzijas var tikt veiktas:
1) līdz nākamā pārskata gada augustam, ja kāda pārskata perioda mēneša datos
ir veikti nopietni labojumi vai papildinājumi;
2) pēc nākamā pārskata gada augusta – tikai ārkārtas gadījumos, kad izmaiņu
apjoms varētu būtiski ietekmēt ārējās tirdzniecības statistikas datu kopējo
apjomu un struktūru.
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F. LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA
F1. Lauksaimniecība
Ar plānotajām lauksaimniecības statistikas datu revīzijām saprot:
- publiskoto mēneša vai ceturkšņa datu precizēšanu, saņemot papildu vai precizētu
informāciju.
o Piemērs: lopkopības statistikā ceturkšņa informācija par lopkopības
produkcijas ražošanu tiek iegūta izmantojot CSP pārskatu Nr. 11-iepirkums
„Pārskats par lauksaimniecības dzīvnieku iepirkumu un kaušanu” un Nr. 1putnkopība „Pārskats par putnkopību” informāciju, kā arī administratīvos
datus un eksperta vērtējumu. Dati tiek pārskatīti pēc gada informācijas
apkopošanas no pārskata Nr. 3-ls „Lopkopība 20__. gadā”.
F2. Lauku saimniecību integrētā statistika (līdz 2016. gadam - lauku saimniecību
struktūra)
Ar plānotajām revīzijām lauku saimniecību integrētā statistikā saprot:
- publiskoto provizorisko datu pārskatīšanu, saņemot Eurostat apstiprinājumu.
Piemērs: lauku saimniecību integrētās statistikas apsekojuma individuālo datu masīvs
tiek sagatavots atbilstoši Eurostat izstrādātajām validācijām un nosūtīts uz Eurostat,
kur datu masīvs vēlreiz tiek validēts kopā ar Kvalitātes ziņojumu. Validācijas rezultātā
Eurostat apstiprina datus bez izmaiņām vai lūdz precizēt, pēc tam nosūta dalībvalstij
apstiprinājumu, ka datu masīvs ir pieņemts.
F3. Mežsaimniecība
Plānotās revīzijas netiek veiktas. Dati tiek pārskatīti, ja atklājas kāda respondenta kļūda.
F4. Zivsaimniecība
Ar plānotajām zivsaimniecības statistikas datu revīzijām saprot:
- publiskoto ceturkšņa datu precizēšanu, saņemot papildu vai precizētu informāciju
no respondentiem.

-

o Piemērs: Zivsaimniecības statistikas ceturkšņa informācijas precizēšana
tiek veikta nākamajā ceturksnī, kad respondenti sniedz precizējumus par
iepriekšējo ceturksni.
gada datu precizēšanu, saņemot papildu vai precizētu ceturkšņa informāciju.

G. VIDE UN ENERĢĒTIKA
G1. Vides aizsardzība
Plānotās revīzijas netiek veiktas. Dati tiek pārskatīti, ja atklājas kāda respondenta kļūda.
G2. Enerģētika
Plānotās revīzijas netiek veiktas. Dati tiek pārskatīti, ja atklājas kāda respondenta kļūda.
Ar neplānotajām enerģētikas statistikas datu revīzijām saprot:
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- publiskoto mēneša datu precizēšanu, saņemot papildu vai precizētu informāciju
no respondentiem un no administratīviem datu avotiem.
o Piemērs: No administratīviem datu avotiem saņemtā informācija par
naftas produktu rezervēm tiek aktualizēta.
G3. Energoresursu patēriņš mājsaimniecībās
Plānotās revīzijas netiek veiktas. Izmaiņas tiek veiktas 12 mēnešu laikā pēc tautas
skaitīšanas rezultātu publicēšanas, ja tie būtiski atšķiras no iepriekš veiktā iedzīvotāju
skaita novērtējuma.
H. ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS
H1. Informācijas tehnoloģijas
Ar plānotajām informācijas tehnoloģiju statistikas datu revīzijām saprot:
- publiskoto datu turpmāko precizēšanu;
o Piemērs: IKT sektora aprēķiniem izmanto uzņēmējdarbības strukturālās
statistikas apkopotos datus. Ja tie tiek pārskatīti, tad koriģēti tiek arī attiecīgie
IKT sektora dati.
- publiskoto datu pārskatīšanu atbilstoši izmaiņām metodoloģijā vai klasifikācijās.
o Piemērs: IKT statistikas datu rindas mainītas ieviešot NACE 2 red.
Plānotās revīzijas netiek veiktas gada datiem par IKT lietošanu uzņēmumos un ekomerciju, kā arī gada datiem par IKT lietošanu mājsaimniecībās un iedzīvotāju vidū.
H2. Inovācijas
Plānotās revīzijas netiek veiktas.
H3. Zinātne
Plānotās revīzijas netiek veiktas.
I. SKAITĪŠANAS
I1. Tautas skaitīšana
Plānotās revīzijas tiks aprakstītas pēc Eiropas Savienības regulas par tautas skaitīšanas
datu izplatīšanu pieņemšanas.
I2. Lauksaimniecības skaitīšana
Ar plānotajām revīzijām Lauksaimniecības skaitīšanā saprot:
- publiskoto augstāka agregācijas līmeņa datu precizēšanu, pievienojot
detalizētāka agregācijas līmeņa informāciju;
o

Piemērs: Apjomīgā lauksaimniecības skaitīšanas datu masīva analīze
notiek pakāpeniski, kas sākotnēji ļauj publicēt tikai augstākā
agregācijas līmeņa datus, pēc tālākas datu analīzes un datu
salīdzināšanas laikrindās un ar citiem avotiem, tiek sagatavota
detalizētāku agregācijas līmeņu informācija.
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-

publiskoto provizorisko datu precizēšanu;
o

-

Piemērs: Lauksaimniecības skaitīšanā provizoriskie dati tiek pārskatīti,
tālākā datu analīzē precizējot pirmdatus, veicot datu salīdzināšanu
laikrindās un ar citiem avotiem;

publiskoto datu pārskatīšanu, saņemot Eurostat apstiprinājumu
o Piemērs: lauksaimniecības skaitīšanas individuālo datu masīvs tiek
sagatavots atbilstoši Eurostat izstrādātajām validācijām un nosūtīts uz
Eurostat, kur datu masīvs vēlreiz tiek validēts kopā ar Kvalitātes
ziņojumu. Validācijas rezultātā Eurostat apstiprina datus bez izmaiņām
vai lūdz precizēt, pēc tam nosūta dalībvalstij apstiprinājumu, ka datu
masīvs ir pieņemts.

3. Svarīgāko statistikas rādītāju revīzijas cikls
CSP sagatavoto un publicēto statistiku pārskata atbilstoši noteiktam, saskaņotam
plānam, ko sauc arī par datu atjaunināšanas periodiskumu. Šis plāns nosaka, kad dati
dažādās statistikas jomās tiek pārskatīti, un periodu, uz kuru attiecas pārskatīšana.
Revīzijas cikls ir izveidots, pamatojoties uz statistikas ražošanas procesiem, un ņemot
vērā to mijiedarbību. Revīzijas ir saskaņotas, lai saglabātu iespējami lielāku
konsekvenci starp visām statistikas jomām. Turklāt, revīziju mērķis ir nodrošināt
laikrindas.
Neskatoties uz to, ka parasti statistika tiek pārskatīta saskaņā ar noteiktu pārskatīšanas
ciklu, īpašos gadījumos tiek piemērotas atkāpes. Šādos gadījumos atkāpes tiek skaidri
norādītas publicējot attiecīgos datus.
Jebkuri pārtraukumi datu sērijās tiek minēti piezīmēs pie attiecīgajām tabulām un
attēliem.

A. EKONOMIKA UN FINANSES
A1. Cenas
Plānotās revīzijas netiek veiktas.
A2. Valdības finanses
1. Vispārējās valdības sektora nefinanšu statistika
1.1. Galvenie vispārējās valdības sektora rādītāji – ceturkšņa dati
Publicēšanas termiņš:

3 mēneši pēc pārskata ceturkšņa

Publicēšanas apjoms:

Vispārējās valdības sektors bez sadalījuma pa apakšsektoriem

Dati publiskoti:

Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks Rutīnas revīzijas:
1. revīzija - 3 mēnešus pēc nākamā ceturkšņa beigām
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2. revīzija – 3 mēnešus un 3 nedēļas pēc pārskata gada beigām,
reizē ar valdības budžeta deficīta un parāda notifikāciju
3. revīzija – 9 mēnešus un 3 nedēļas pēc pārskata gada beigām
Nākamās revīzijas:
Reizē ar gada datu publicēšanu (kārtējā gada 9. mēnesī)
apjoms Publicējot datus par pārskata ceturksni, iespējama datu revīzija
iepriekšējā ceturkšņa datos
Publicējot datus par pārskata gada 4.ceturksni, iespējamas
revīzijas pārskata gada 1.-3. ceturksnī, kā arī iepriekšējā gada 1.4. ceturksnī
Deviņus mēnešus pēc pārskata gada revīzijai pamatā tiek pakļauti
pēdējo četru gadu ceturkšņi un tekošā gada pirmie divi ceturkšņi,
bet korekcijas iespējamas visā iepriekš publiskotajā datu rindā
Revīziju iemesli
Rutīnas revīzijas:
Operatīvo datu precizēšana
Nākamās revīzijas:
Metodoloģiskās izmaiņas, kas saistītas ar Vispārējās valdības
sektora budžeta deficīta un parāda (EDP notifikācijas) darbības
punktiem, citas izmaiņas datu avotos vai metodoloģijā,
klasifikāciju izmaiņas

1.2. Galvenie vispārējās valdības sektora rādītāji – gada dati
Publicēšanas termiņš:

3 mēneši pēc pārskata gada

Publicēšanas apjoms:

Vispārējās valdības sektors sadalījumā pa apakšsektoriem

Dati publiskoti:

Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks Rutīnas revīzijas:
1. revīzija – 9 mēnešus un 3 nedēļas pēc pārskata gada
2. revīzija – reizē ar nākamo pārskata gadu datu publicēšanu
Nākamās revīzijas:
Reizē ar gada datu publicēšanu (kārtējā gada 9. mēnesī)
apjoms apjoms Pamatā četri pēdējie gadi, bet korekcijas iespējamas visā
iepriekš publiskotajā datu rindā
Revīziju iemesli

Rutīnas revīzijas:
Operatīvo datu precizēšana
Nākamās revīzijas:
Metodoloģiskās izmaiņas, kas saistītas ar Vispārējās valdības
sektora budžeta deficīta un parāda (EDP notifikācijas) darbības
punktiem, citas izmaiņas datu avotos vai metodoloģijā,
klasifikāciju izmaiņas

2. Vispārējās valdības sektora finanšu statistika
2.1. Vispārējās valdības ceturkšņa finanšu konti – ceturkšņa dati
Publicēšanas termiņš:

85 dienas pēc ceturkšņa beigām

Publicēšanas apjoms:

Vispārējās valdības sektors sadalījumā pa apakšsektoriem

Dati publiskoti:

Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks Rutīnas revīzijas:
1. revīzija – 85 dienas pēc nākamā ceturkšņa beigām
2. revīzija – 3 mēnešus un 3 nedēļas pēc pārskata gada beigām,
reizē ar valdības budžeta deficīta un parāda notifikāciju
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3. revīzija – 9 mēnešus un 3 nedēļas pēc pārskata gada beigām
Nākamās revīzijas:
Reizē ar gada datu publicēšanu (kārtējā gada 9. mēnesī)
apjoms Publicējot datus par pārskata ceturksni, iespējama datu revīzija
iepriekšējā ceturkšņa datos
Publicējot datus par pārskata gada 4.ceturksni, iespējamas
revīzijas pārskata gada 1.-3. ceturksnī, kā arī iepriekšējā gada 1.4. ceturksnī
Deviņus mēnešus pēc pārskata gada revīzijai pamatā tiek pakļauti
pēdējo četru gadu ceturkšņi un tekošā gada pirmie divi ceturkšņi,
bet korekcijas iespējamas visā iepriekš publiskotajā datu rindā
Revīziju iemesli

Rutīnas revīzijas:
Operatīvo datu precizēšana
Nākamās revīzijas:
Metodoloģiskās izmaiņas, kas saistītas ar Vispārējās valdības
sektora budžeta deficīta un parāda (EDP notifikācijas) darbības
punktiem, citas izmaiņas datu avotos vai metodoloģijā,
klasifikāciju izmaiņas

2.2. Vispārējās valdības parāds – ceturkšņa dati
Publicēšanas termiņš:

3 mēneši pēc ceturkšņa beigām

Publicēšanas apjoms:

Vispārējās valdības sektors sadalījumā pa apakšsektoriem

Dati publiskoti:

Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks Rutīnas revīzijas:
1.revīzija – 3 mēnešus pēc nākamā ceturkšņa beigām
2.revīzija – 3 mēnešus un 3 nedēļas pēc pārskata gada beigām,
reizē ar valdības budžeta deficīta un parāda notifikāciju
3.revīzija – 9 mēnešus un 3 nedēļas pēc pārskata gada beigām
Nākamās revīzijas:
Reizē ar gada datu publicēšanu (kārtējā gada 9. mēnesī)
apjoms Publicējot datus par pārskata ceturksni, iespējama datu revīzija
iepriekšējā ceturkšņa datos
Publicējot datus par pārskata gada 4.ceturksni, iespējamas
revīzijas pārskata gada 1.-3. ceturksnī, kā arī iepriekšējā gada 1.4. ceturksnī
Deviņus mēnešus pēc pārskata gada revīzijai pamatā tiek pakļauti
pēdējo četru gadu ceturkšņi un tekošā gada pirmie divi ceturkšņi,
bet korekcijas iespējamas visā iepriekš publiskotajā datu rindā
Revīziju iemesli

Rutīnas revīzijas:
Operatīvo datu precizēšana
Nākamās revīzijas:
Metodoloģiskās izmaiņas, kas saistītas ar Vispārējās valdības
sektora budžeta deficīta un parāda (EDP notifikācijas) darbības
punktiem, citas izmaiņas datu avotos vai metodoloģijā,
klasifikāciju izmaiņas

3. Vispārējās valdības sektora budžeta deficīts un parāds (EDP notifikācija)
Publicēšanas termiņš:

Līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.aprīlim

Publicēšanas apjoms:

Vispārējās valdības sektors sadalījumā pa apakšsektoriem

Dati publiskoti:

Preses izlaidumā CSP interneta mājas lapā
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
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grafiks 1.revīzija – līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.oktobrim
Nākamās revīzijas – divreiz gadā: 1.aprīlī un 1.oktobrī, reizē ar
nākamo EDP notifikāciju
apjoms Četri pēdējie gadi
Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana, metodoloģiskas izmaiņas

A3.Uzņēmējdarbības finanses
1.Komersantu (komercsabiedrību) gada finansiālie rādītāji.
Publicēšanas termiņš:

10 mēneši pēc pārskata gada

Publicēšanas apjoms:

Komersantu (komercsabiedrību) finansiālie rādītāji gada beigās
Komersantu (komercsabiedrību) peļņa vai zaudējumi
Komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums pa darbības
veidiem
Komersantu (komercsabiedrību) peļņa vai zaudējumi pa darbības
veidiem
Komersantu (komercsabiedrību) akciju vai daļu kapitāls
(pamatkapitāls) gada beigās
Komersantu (komercsabiedrību) aktīvi gada beigās
Komersantu (komercsabiedrību) pasīvi gada beigās

Dati publiskoti:

Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv
Publikācijā „Latvijas statistikas gadagrāmata”

Turpmākās revīzijas:
grafiks Publiskojot galīgos datus – 18 mēnešus pēc pārskata perioda
apjoms Pēdējais publiskotais gads
Revīziju iemesli

Administratīvo datu saņemšana, metodoloģiskās izmaiņas

A4. Iekšzemes kopprodukts
1. Iekšzemes kopprodukta (IKP) raksturojums – ceturkšņa dati
1.1. IKP tempa ātrais novērtējums
Publicēšanas termiņš:

29. diena pēc pārskata ceturkšņa

Publicēšanas apjoms:

IKP temps kopā par valsti, bez dalījuma pa ekonomiskās darbības
veidiem

Dati publiskoti:

Preses izlaidumā CSP tīmekļa vietnē

Turpmākās revīzijas:
grafiks 2 mēnešus pēc pārskata ceturkšņa
apjoms Pārskata ceturksnis
Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana

1.2. IKP dinamika un apjoms – ceturkšņa dati
Publicēšanas termiņš:

2 mēneši pēc pārskata ceturkšņa

Publicēšanas apjoms:

IKP no ražošanas, ienākumu un izlietojuma aspekta

Dati publiskoti:

Preses izlaidumā
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks Rutīnas revīzijas:
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1.revīzija – 85. diena pēc pārskata ceturkšņa, ņemot vērā
maksājumu bilances datus un korekcijas valdības galapatēriņa
novērtējumā
2.revīzija – 9 mēnešus pēc pārskata gada, balstoties uz gada kontu
provizorisko novērtējumu
3.revīzija – 21. mēnesī pēc pārskata gada, balstoties uz gada kontu
precizēto novērtējumu
4.revīzija – 45 mēnešus pēc pārskata gada, sakarā ar piedāvājumaizlietojuma tabulu integrēšanu IKP laikrindā
Nākamās revīzijas:
Reizē ar gada IKP datu publicēšanu (kārtējā gada 9. mēnesī)
apjoms Publicējot datus par pārskata ceturksni, iespējama datu revīzija
iepriekšējā ceturkšņa datos
Publicējot datus par pārskata gada 4.ceturksni, iespējamas
revīzijas pārskata gada 1.-3. ceturksnī, kā arī iepriekšējā gada 1.4. ceturksnī
Deviņus mēnešus pēc pārskata gada revīzijai pamatā tiek pakļauti
pēdējo četru gadu ceturkšņi un tekošā gada pirmie divi ceturkšņi,
bet korekcijas iespējamas visā iepriekš publiskotajā datu rindā
Revīziju iemesli

Rutīnas revīzijas:
Operatīvo datu precizēšana, administratīvo datu saņemšana
Nākamās revīzijas:
Metodoloģiskās izmaiņas, kas saistītas ar valstij noteiktajām ar
darījumiem saistītajām Nacionālā kopienākuma (NKI) atrunām
NKI pārbaudes cikla ietvaros, citas izmaiņas datu avotos vai
metodoloģijā, klasifikāciju izmaiņas

1.3. Ceturkšņa nefinanšu sektoru konti– ceturkšņa dati
Publicēšanas termiņš:

85. diena pēc pārskata ceturkšņa

Publicēšanas apjoms:

Kopā Latvijā, pa nefinanšu kontu sistēmas rādītājiem un pa S.2,
S.13 institucionālajiem sektoriem

Dati publiskoti:

Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks Rutīnas revīzijas:
1. revīzija – 85 dienas pēc nākamā ceturkšņa beigām
2. revīzija – 3 mēnešus un 3 nedēļas pēc pārskata gada beigām,
reizē ar valdības budžeta deficīta un parāda notifikāciju
3. revīzija – 9 mēnešus un 3 nedēļas pēc pārskata gada beigām
Nākamās revīzijas:
Reizē ar gada datu publicēšanu (kārtējā gada 9. mēnesī)
apjoms Publicējot datus par pārskata ceturksni, iespējama datu revīzija
iepriekšējā ceturkšņa datos
Revīzijai pamatā tiek pakļauti pēdējo četru gadu ceturkšņi un
tekošā gada pirmie divi ceturkšņi, bet korekcijas iespējamas visā
iepriekš publiskotajā datu rindā
Revīziju iemesli

Rutīnas revīzijas:
Operatīvo datu precizēšana, administratīvo datu saņemšana
Nākamās revīzijas:
Metodoloģiskās izmaiņas, kas saistītas ar valstij noteiktajām ar
darījumiem saistītajām Nacionālā kopienākuma (NKI) atrunām
NKI pārbaudes cikla ietvaros, citas izmaiņas datu avotos vai
metodoloģijā, klasifikāciju izmaiņas

2. Iekšzemes kopprodukts un pievienotā vērtība – gada dati
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2.1. IKP gada dati, detalizēts IKP galveno rādītāju sadalījums, nefinanšu aktīvu
sadalījums
Publicēšanas termiņš:

2 mēneši pēc pārskata gada pēdējā ceturkšņa

Publicēšanas apjoms:

IKP gada dati, detalizēts galveno IKP rādītāju sadalījums,
nefinanšu aktīvu sadalījums

Dati publiskoti:

Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks Rutīnas revīzijas:
1.revīzija – 9 mēnešus pēc pārskata gada
2.revīzija – 21 mēnesi pēc pārskata gada
3.revīzija – 45 mēnešus pēc pārskata gada, sakarā ar piedāvājumaizlietojuma tabulu integrēšanu IKP laikrindā
Nākamās revīzijas:
Reizē ar gada IKP datu publicēšanu (kārtējā gada 9.mēnesī)
apjoms Pamatā četri pēdējie gadi, bet korekcijas iespējamas visā iepriekš
publiskotajā datu rindā
Revīziju iemesli

Rutīnas revīzijas:
Operatīvo datu precizēšana, gada datu saņemšana, detalizēts IKP
gada datu aprēķins.
Nākamās revīzijas:
Metodoloģiskās izmaiņas, kas saistītas ar valstij noteiktajām ar
darījumiem saistītajām Nacionālā kopienākuma (NKI) atrunām
NKI pārbaudes cikla ietvaros; citas izmaiņas datu avotos vai
metodoloģijā; klasifikāciju izmaiņas.

2.1. Reģionu konti
Publicēšanas termiņš:
Publicēšanas apjoms:
Dati publiskoti:

24 mēneši pēc pārskata gada
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas
reģioniem, NACE 2. red. sadaļu līmenī
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks

Reizē ar kārtējā pārskata gada datu publicēšanu

apjoms

Pamatā četri pēdējie gadi, bet korekcijas iespējamas visā
iepriekš publiskotajā datu rindā
IKP gada datu novērtējuma datu revīzijas

Revīziju iemesli

2.2. Piedāvājuma- izlietojuma tabulas
Publicēšanas termiņš:
Publicēšanas apjoms:
Dati publiskoti:
Turpmākās revīzijas:
grafiks
apjoms
Revīziju iemesli

36 mēneši pēc pārskata gada
Kopā Latvijā; pa EKS 2010 komponentēm; CPA 2.1.red. un
NACE 2.red. sadalījumā (A*64 nozares x P*64 produkti)
Datubāzē OSP tīmekļa vietnē
Netiek veiktas
Netiek veiktas
Neattiecas

2.3. Ielaides-izlaides tabulas
Publicēšanas termiņš:

Reizi piecos gados, 36 mēneši pēc pārskata gada
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Publicēšanas apjoms:

Kopā Latvijā; pa EKS 2010 komponentēm; CPA 2.1.red. un
NACE 2.red. sadalījumā (A*64 nozares x P*64 produkti)
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Dati publiskoti:
Turpmākās revīzijas:
grafiks
apjoms

Netiek veiktas
Netiek veiktas
Neattiecas

Revīziju iemesli

2.4.Nefinanšu nacionālie konti
Publicēšanas termiņš:
Publicēšanas apjoms:
Dati publiskoti:

10 mēneši pēc pārskata gada
Kopā Latvijā, pilna nefinanšu kontu sistēma pa visiem
institucionālajiem sektoriem
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks
apjoms
Revīziju iemesli

Reizē ar kārtējā pārskata gada datu publicēšanu
Pamatā četri pēdējie gadi, bet korekcijas iespējamas visā
iepriekš publiskotajā datu rindā
Operatīvo datu revīzijas, metodoloģiskās izmaiņas, kā arī IKP
gada datu, Latvijas maksājumu bilances vai Vispārējās valdības
sektora gada datu novērtējuma revīzijas.

2.5.Nefinanšu konti: produktivitātes rādītāji
Publicēšanas termiņš:
Publicēšanas apjoms:
Dati publiskoti:

9 mēneši pēc pārskata gada, reģionu produktivitātes
rādītājiem- 24 mēneši pēc pārskata gada
Produktivitātes rādītāji kopā, un NACE 2.red. sadaļu līmenī
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks
apjoms
Revīziju iemesli

Reizē ar kārtējā pārskata gada datu publicēšanu
Pamatā četri pēdējie gadi, bet korekcijas iespējamas visā
iepriekš publiskotajā datu rindā
Operatīvo datu revīzijas, IKP gada datu novērtējuma revīzijas

A5. Investīcijas
1. Bruto kapitālieguldījumi – ceturkšņa dati
Publicēšanas termiņš:

60. diena pēc pārskata ceturkšņa

Publicēšanas apjoms:

Kopā valstī, sadalījumā pa NACE red.2. sadaļām un C sadaļas
nodaļām

Dati publiskoti:

Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks Nākamajā publiskošanas periodā
apjoms Iepriekšējais ceturksnis
Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana, metodoloģiskās izmaiņas

2. Nefinanšu investīcijas – gada dati
Publicēšanas termiņš:
Publicēšanas apjoms:

330. diena pēc pārskata ceturkšņa
Kopā valstī, sadalījumā pa NACE red.2. sadaļām un nodaļām
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Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Dati publiskoti:
Turpmākās revīzijas:

grafiks Publiskojot galīgos datus – 18 mēnešus pēc pārskata perioda
apjoms Pēdējais publiskotais gads
Revīziju iemesli

Provizorisko datu precizēšana, administratīvo datu saņemšana,
metodoloģiskās izmaiņas

A6. Konjunktūras rādītāji
Plānotās revīzijas netiek veiktas.
B. IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI
B1. Iedzīvotāji
1. Dati par mirušajiem – nedēļas dati
Publicēšanas termiņš:

45. diena pēc pārskata mēneša

Publicēšanas apjoms:

Mirušo skaits iepriekšējā mēnesī

Dati publiskoti:

Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks 5 mēnešus pēc pārskata gada beigām
apjoms Iepriekšējā gada nedēļas
Revīziju iemesli

Mirušo datu precizēšana atbilstoši notikuma datumam iekļaujot
mirušos, kuri reģistrēti vēlāk (piemēram, bez vēsts pazudušie).

2. Dati par iedzīvotāju skaitu un tā izmaiņu faktoriem – mēneša dati
Publicēšanas termiņš:

45. diena pēc pārskata mēneša

Publicēšanas apjoms:

Dzimušo, mirušo, noslēgto laulību skaits iepriekšējā mēnesī
iedzīvotāju skaits Latvijā kārtējā mēneša sākumā

Dati publiskoti:

Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv
Informatīvajā apskatā „Galvenie sociālekonomiskie rādītāji
Baltijas valstīs”

Turpmākās revīzijas:
grafiks 5 mēnešus pēc pārskata gada beigām
apjoms Iepriekšējā gada mēneši
Revīziju iemesli

Iedzīvotāju skaita precizēšana, ņemot vērā nereģistrēto migrāciju.
Dabiskā pieauguma datu precizēšana atbilstoši notikuma
datumam (gada laikā tiek publicēts atbilstoši reģistrācijas
datumam).

3. Dati par iedzīvotāju skaitu un tā izmaiņu faktoriem – gada sākumā un tā izmaiņu
faktoriem – gada dati
Publicēšanas termiņš:
Publicēšanas apjoms:

150 dienas pēc gada sākuma
Iedzīvotāju skaits Latvijā kārtējā gada sākumā
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Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv
Informatīvajā apskatā „Galvenie sociālekonomiskie rādītāji
Baltijas valstīs”

Dati publiskoti:

Turpmākās revīzijas:
grafiks 5 mēnešus pēc kārtējā gada sākuma
apjoms Gada sākuma dati
Revīziju iemesli

Gada laikā iedzīvotāju skaits tiek aprēķināts, izmantojot
Iedzīvotāju reģistrā reģistrētās iedzīvotāju skaita izmaiņas –
dabisko pieaugumu, reģistrēto migrāciju. Kārtējā gada sākumā
CSP veic iedzīvotāju skaita novērtējumu, izmantojot CSP
izstrādātu metodi (aprēķins tiek sagatavots kārtējā gada aprīlī, līdz
ar to uz gada sākumu vēl ir aprēķins no iepriekšējā gada sākuma
ar gada laikā reģistrētajām iedzīvotāju skaita izmaiņām).

B2. Nodarbinātība un bezdarbs
Plānotās revīzijas netiek veiktas. Izmaiņas tiek veiktas 12 mēnešu laikā pēc tautas
skaitīšanas rezultātu publicēšanas, ja tie būtiski atšķiras no iepriekš veiktā iedzīvotāju
skaita novērtējuma.
B3. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks
1. Aizņemtās un brīvās darbvietas – ceturkšņa dati
Publicēšanas termiņš:

75. diena pēc pārskata ceturkšņa

Publicēšanas apjoms:

Kopā valstī sadalījumā pa NACE 2.red. sadaļām un nodaļām, tai
skaitā privātajā sektorā, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības
sektorā, pa reģioniem,

Dati publiskoti:

Preses izlaidumā Oficiālās statistikas portālā
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv
Datubāzēs Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat)
tīmekļa vietnē (aizņemtās un brīvās darbvietas)

Turpmākās revīzijas:
grafiks Pārskata gada beigās; ceturtā ceturkšņa revīzijas – 10 dienas pēc
pirmās publicēšanas
apjoms Pārskata gada 1.-3.ceturksnis
Revīziju iemesli

Jaunu aktīvu uzņēmumu un iestāžu iekļaušana statistisko vienību
populācijā;
Ekonomisko aktivitāšu sektoru un īpašuma formu sektoru
precizēšana;
Papildu vai precizētas informācijas saņemšana no respondentiem;
Jaunāku datu saņemšana no administratīvajiem datu avotiem.

2. Apmaksātais darba laiks – ceturkšņa dati
Publicēšanas termiņš:
Publicēšanas apjoms:

Dati publiskoti:

Turpmākās revīzijas:

60. diena pēc pārskata ceturkšņa
Kopā valstī sadalījumā pa NACE 2.red. sadaļām un nodaļām, tai
skaitā privātajā sektorā un sabiedriskajā sektorā pēc darbinieka
darba slodzes
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv
Datubāzēs Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat)
tīmekļa vietnē (Darbaspēka izmaksu apsekojums)
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grafiks
apjoms
Revīziju iemesli

Pārskata gada beigās; ceturtā ceturkšņa revīzijas – 10 dienas pēc
pirmās publicēšanas
Pārskata gada 1.-3.ceturksnis
Jaunu aktīvu uzņēmumu un iestāžu iekļaušana statistisko
vienību populācijā;
Ekonomisko aktivitāšu sektoru un īpašuma formu sektoru
precizēšana;
Papildu vai precizētas informācijas saņemšana no
respondentiem;
Jaunāku datu saņemšana no administratīvajiem datu avotiem.

B4. Iedzīvotāju ieņēmumi
Plānotās revīzijas netiek veiktas. Izmaiņas tiek veiktas 12 mēnešu laikā pēc tautas
skaitīšanas rezultātu publicēšanas, ja tie būtiski atšķiras no iepriekš veiktā iedzīvotāju
skaita novērtējuma.
B5. Darba samaksa
Darba samaksa – ceturkšņa dati
Publicēšanas termiņš:
Publicēšanas apjoms:

Dati publiskoti:

60. diena pēc pārskata ceturkšņa
Kopā valstī sadalījumā pa NACE 2.red. sadaļām un nodaļām, tai
skaitā privātajā, sabiedriskajā un vispārējās valdības sektorā, pa
reģioniem
Preses izlaidumā oficiālās statistikas portālā
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv
Informatīvajā apskatā ''Darba samaksas pārmaiņas''

Turpmākās revīzijas:
grafiks
apjoms
Revīziju iemesli

Pārskata gada beigās; ceturtā ceturkšņa revīzijas – 10 dienas pēc
pirmās publicēšanas
Pārskata gada 1.-3.ceturksnis
Jaunu aktīvu uzņēmumu un iestāžu iekļaušana statistisko
vienību populācijā;
Ekonomisko aktivitāšu sektoru un īpašuma formu sektoru
precizēšana;
Papildu vai precizētas informācijas saņemšana no
respondentiem;
Jaunāku datu saņemšana no administratīvajiem datu avotiem.

B6. Darba samaksas struktūra
Plānotās revīzijas netiek veiktas.
B7. Darbaspēka izmaksas
1. Darbaspēka izmaksu struktūra – ceturkšņa dati
Publicēšanas termiņš:

60. diena pēc pārskata ceturkšņa

Publicēšanas apjoms:

Kopā valstī sadalījumā pa NACE 2.red. sadaļām, tai skaitā
sabiedriskajā un privātajā sektorā

Dati publiskoti:

Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv
Informatīvajā apskatā „Darbaspēka izmaksas”
Datubāzēs Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat)
tīmekļa vietnē (Darbaspēka izmaksu apsekojums)

Turpmākās revīzijas:
grafiks Pārskata gada beigās; ceturtā ceturkšņa revīzijas – 10 dienas pēc
pirmās publicēšanas
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apjoms Pārskata gada 1.-3.ceturksnis
Revīziju iemesli

Jaunu aktīvu uzņēmumu un iestāžu iekļaušana statistisko vienību
populācijā;
Ekonomisko aktivitāšu sektoru un īpašuma formu sektoru
precizēšana;
Papildu vai precizētas informācijas saņemšana no respondentiem.
Jaunāku datu saņemšana no administratīvajiem datu avotiem.

2. Darbaspēka izmaksu indeksi
Publicēšanas termiņš:
Publicēšanas apjoms:
Dati publiskoti:

75. diena pēc pārskata ceturkšņa
Kopā valstī sadalījumā pa NACE 2.red. sadaļām
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv
Datubāzēs Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat)
tīmekļa vietnē (darbaspēka izmaksu indeksi)

Turpmākās revīzijas:
grafiks
apjoms
Revīziju iemesli

Pārskata gada beigās; ceturtā ceturkšņa revīzijas – 10 dienas pēc
pirmās publicēšanas
Pārskata gada 1.-3.ceturksnis; sezonāli izlīdzināti dati – visi
ceturkšņi pirms atskaites ceturkšņa
Jaunu aktīvu uzņēmumu un iestāžu iekļaušana statistisko
vienību populācijā;
Ekonomisko aktivitāšu sektoru un īpašuma formu sektoru
precizēšana;
Papildu vai precizētas informācijas saņemšana no
respondentiem.
Jaunāku datu saņemšana no administratīvajiem datu avotiem.

B8. Izglītība
Plānotās revīzijas netiek veiktas.
B9. Monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatori
Plānotās revīzijas netiek veiktas. Izmaiņas tiek veiktas 12 mēnešu laikā pēc tautas
skaitīšanas rezultātu publicēšanas, ja tie būtiski atšķiras no iepriekš veiktā iedzīvotāju
skaita novērtējuma.
B10. Mājsaimniecību budžets
Plānotās revīzijas netiek veiktas.
B11. Sociālā drošība (ESSPROS)
Provizoriskie dati par sociālās aizsardzības izdevumiem saskaņā ar ES statistikas biroja
Eurostat izstrādāto ESSPROS (Eiropas Integrētās sociālās aizsardzības statistikas
sistēma) metodoloģiju CSP datubāzē oficiālās statistikas portālā tiek publicēti 11.
mēnesī pēc pārskata gada.
ESSPROS provizoriskos datus nepieciešamības gadījumā ir iespējams precizēt gada
laikā. Gadu pēc datu publicēšanas, dati tiek atzīti par galīgiem.
B12. Veselības aprūpe
Plānotās revīzijas netiek veiktas.
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C. RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI
C1. Statistikas uzņēmumu reģistrs
1. Aktīvie uzņēmumi – gada dati
Publicēšanas termiņš:

330. diena pēc pārskata gada

Publicēšanas apjoms:

Tirgus sektora un ārpus tirgus sektora uzņēmumi un vietējās
vienības

Dati publiskoti:

Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks Publiskojot galīgos datus – 520. dienā pēc pārskata gada
apjoms Pēdējais publiskotais gads
Revīziju pamatojums:

Provizorisko datu precizēšana, papildus administratīvo datu
saņemšana, metodoloģiskās izmaiņas

2. Uzņēmumu grupas – gada dati
Publicēšanas termiņš:

540. diena pēc pārskata gada

Publicēšanas apjoms:
Dati publiskoti:
Turpmākās revīzijas:

Uzņēmumu grupas
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

grafiks Publiskojot galīgos datus – 520. dienā pēc pārskata gada
apjoms Pēdējais publiskotais gads
Revīziju pamatojums:

Metodoloģiskās izmaiņas

C2. Tirdzniecības un pakalpojumu statistika
1. Mazumtirdzniecības apgrozījuma indekss – mēneša dati
Publicēšanas termiņš:

30. diena pēc pārskata mēneša

Publicēšanas apjoms:

Kopā mazumtirdzniecībā, sadalījumā pa NACE 2.red. klasēm un
klašu grupām

Dati publiskoti:

Preses izlaidumā Oficiālās statistikas portālā
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks Nākamajā publiskošanas periodā
apjoms Sezonāli un kalendāri nekoriģētie dati par iepriekšējiem 2
mēnešiem
Sezonāli un kalendāri koriģētie dati – visā iepriekš publiskotajā
datu rindā
Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana, uzņēmumu darbības veida
precizēšana, sezonālā koriģēšana, metodoloģiskās izmaiņas

2. Automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma indekss – mēneša dati
Publicēšanas termiņš:
Publicēšanas apjoms:

60. diena pēc pārskata mēneša
Kopā par NACE 2.red 45 nodaļu, neieskaitot grupu 45.2, tai
skaitā NACE 2.red. 45.1 grupu un 45.3 un 45.4 grupu summu
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Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Dati publiskoti:
Turpmākās revīzijas:

grafiks Nākamajā publiskošanas periodā.
apjoms Sezonāli un kalendāri nekoriģētie dati par iepriekšējiem 2
mēnešiem
Sezonāli un kalendāri koriģētie dati– visā iepriekš publiskotajā
datu rindā
Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana, uzņēmumu darbības veida
precizēšana, sezonālā koriģēšana, metodoloģiskās izmaiņas

3. Pakalpojumu apgrozījuma indekss; pakalpojumu produkcijas indekss – mēneša dati
Publicēšanas termiņš:

60. diena pēc pārskata mēneša

Publicēšanas apjoms:

Sadalījumā pa NACE red.2. sadaļām

Dati publiskoti:

Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks Nākamajā publiskošanas periodā
apjoms Sezonāli un kalendāri nekoriģētie dati par iepriekšējiem 2
mēnešiem
Sezonāli un kalendāri koriģētie dati - visā iepriekš publiskotajā
datu rindā
Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana, uzņēmumu darbības veida
precizēšana, sezonālā koriģēšana, metodoloģiskās izmaiņas

C3. Būvniecības statistika
1. Būvniecības produkcijas apjoma indeksi – ceturkšņa dati
Publicēšanas termiņš:

40. diena pēc pārskata ceturkšņa

Publicēšanas apjoms:

Kopā nozarē, sadalījumā pa NACE 2.red. F sadaļas nodaļām 2
zīmju līmenī

Dati publiskoti:

Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv
Preses izlaidumā oficiālās statistikas portālā

Turpmākās revīzijas:
grafiks Nākamajā publiskošanas periodā
apjoms Iepriekšējais ceturksnis
Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana, sezonālā koriģēšana, metodoloģiskās
izmaiņas

2. Izsniegtās būvatļaujas un ekspluatācijā pieņemtās ēkas – ceturkšņa dati
Publicēšanas termiņš:

40. diena pēc pārskata ceturkšņa

Publicēšanas apjoms:

Kopā valstī, pa Būvju klasifikācijas (CC) nodaļām un grupām,
izsniegtās būvatļaujas pa noteiktām CPA kategorijām un
apakškategorijām

Dati publiskoti:

Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks Nākamajā publiskošanas periodā
apjoms Iepriekšējais ceturksnis
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Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana, sezonālā koriģēšana, metodoloģiskās
izmaiņas

C4. Rūpniecības statistika
1. Rūpniecības produkcijas apjoma indekss – mēneša dati
Publicēšanas termiņš:

34. diena pēc pārskata mēneša

Publicēšanas apjoms:

Kopā Latvijā, sadalījumā pa NACE 2.red. nodaļām B,C,D 2
zīmju līmenī un pa ražošanas pamatgrupējumiem

Dati publiskoti:

Preses izlaidumā oficiālās statistikas portālā
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks Nākamajā publiskošanas periodā
apjoms Sezonāli un kalendāri nekoriģēti dati – divi iepriekšējie mēneši
Sezonāli un kalendāri koriģēti – visā iepriekš publiskotajā datu
rindā
Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana, sezonālā koriģēšana, metodoloģiskās
izmaiņas

2. Rūpniecības apgrozījuma indekss – mēneša dati
Publicēšanas termiņš:

34. diena pēc pārskata mēneša

Publicēšanas apjoms:

Kopā Latvijā, NACE 2.red. B, C sadaļas 2 zīmju līmenī

Dati publiskoti:

Preses izlaidumā oficiālās statistikas portālā
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks Nākamajā publiskošanas periodā
apjoms Sezonāli un kalendāri nekoriģēti dati – iepriekšējie divi mēneši
Sezonāli un kalendāri koriģēti – visā iepriekš publiskotajā datu
rindā
Revīziju iemesli
3.

Operatīvo datu precizēšana, sezonālā koriģēšana

Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija – gada dati
Publicēšanas termiņš:

11 mēneši pēc pārskata perioda

Publicēšanas apjoms:

Dati par atsevišķu svarīgāko saražoto ieguves rūpniecības un
karjeru izstrādes un apstrādes rūpniecības produkcijas veidu
realizāciju naturālā un vērtības izteiksmē, atbilstoši ES
rūpniecības produkcijas klasifikācijas PRODCOM produktu
kodiem 10 zīmju līmenī

Dati publiskoti:

Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks Publiskojot datus par nākamo gadu
apjoms 3 iepriekš publiskotie gadi
Revīziju iemesli

Provizorisko datu precizēšana, metodoloģiskās izmaiņas

C5. Tūrisma statistika
Plānotās revīzijas netiek veiktas.
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C6. Uzņēmējdarbības strukturālā statistika
Uzņēmējdarbības strukturālā statistika – gada dati
Publicēšanas termiņš:

11 mēneši pēc pārskata gada

Publicēšanas apjoms:

Uzņēmējdarbības strukturālās statistikas rādītāji pa NACE 2.red.
klasifikācijas klasēm
Uzņēmējdarbības rādītāji tirdzniecībā
Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji tirdzniecībā pēc nodarbināto
skaita
Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji tirdzniecībā pa reģioniem
Uzņēmējdarbības rādītāji pakalpojumos
Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji pakalpojumu sniegšanas
nozarēs pēc nodarbināto skaita
Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji pakalpojumu sniegšanas
nozarēs pa reģioniem
Uzņēmējdarbības rādītāji būvniecībā
Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji būvniecībā pēc nodarbināto
skaita
Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji būvniecībā pa darbības veida
vienībām
Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji būvniecībā pa reģioniem
Uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā
Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā pēc nodarbināto
skaita
Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā pa darbības veida
vienībām
Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā pa reģioniem

Dati publiskoti:

Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks Publiskojot galīgos datus – 18 mēnešus pēc pārskata perioda
apjoms Visa iepriekš publiskotā datu rinda
Revīziju iemesli

Provizorisko datu precizēšana, papildu administratīvo datu
pieejamība, metodoloģiskās izmaiņas

D. TRANSPORTS
1. Pasažieru un kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu – ceturkšņa dati
Publicēšanas termiņš:

60. diena pēc pārskata ceturkšņa beigām

Publicēšanas apjoms:

Pārvadātie pasažieri un pasažieru apgrozība. Pārvadātās kravas un
kravu apgrozība

Dati publiskoti:

Preses izlaidumā CSP tīmekļa vietnē
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks Reizi gadā, noslēdzot pārskata gadu
apjoms Visi iepriekšējie ceturkšņi
Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana

2. Kravu pārvadājumi ar autotransportu – ceturkšņa
Publicēšanas termiņš:
Publicēšanas apjoms:

60. diena pēc pārskata ceturkšņa beigām
Pārvadātās kravas un kravu apgrozība
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Preses izlaidumā CSP tīmekļa vietnē
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Dati publiskoti:

Turpmākās revīzijas:
grafiks Reizi ceturksnī
apjoms Visi iepriekšējie ceturkšņi
Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana

E. ĀRĒJĀS TIRDZNIECĪBAS STATISTIKA
Preču eksports un imports – mēneša dati
Publicēšanas termiņš:

40. dienā pēc pārskata mēneša

Publicēšanas apjoms:

Dati par Latvijas ārējo tirdzniecību tiek publicēti, apkopojot
informāciju par tirdzniecību ar ES dalībvalstīm un trešajām
valstīm sadalījumā pa valstu grupām, svarīgākajiem tirdzniecības
partneriem un Kombinētās nomenklatūras sadaļām

Dati publiskoti:

Preses izlaidumā CSP tīmekļa vietnē
Ceturkšņa informatīvajā apskatā „Latvijas ārējā tirdzniecība.
Svarīgākās preces un partneri”
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks 1.revīzija - pēc 3 mēnešiem, publicējot datus par kārtējo mēnesi
2.revīzija – atkarībā no savākto datu apjoma, bet ne vēlāk kā
nākamā pārskata gada jūlijā
apjoms Iepriekš publicēta laika rinda (par iepriekšējiem 12 mēnešiem)
Revīziju iemesli

Datu pārskatīšana nepieciešama pieaugot respondentu atbildētības
līmenim dinamikā, kā arī konstatējot datos kļūdas un
neprecizitātes. Revīziju avoti ir INTRASTAT pārskati, pierēķins
neatbildējušiem uzņēmumiem un uzņēmumiem, kuru
tirdzniecības apjoms nepārsniedz robežlielumu, kā arī labojumi
muitas kravas deklarācijās.

F. LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA
F1. Lauksaimniecība (augkopība, lopkopība, lauksaimniecības cenas un
indeksi)
1. Augkopības statistika – gada dati
Publicēšanas termiņš:
Publicēšanas apjoms:

45. diena pēc pārskata gada
Lauksaimniecības kultūraugu sējumu platības, kopraža un vidējās
ražības; lauku saimniecību grupējumi pēc platībām un ražības
Preses izlaidumā CSP tīmekļa vietnē
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv
Publikācijā „Latvijas statistikas gadagrāmata”
Publikācijā „Galvenie statistikas rādītāji”
Statistisko datu krājumā „Latvijas lauksaimniecība” (epublikācija)

Dati publiskoti:

Turpmākās revīzijas:
grafiks
270 dienas pēc pārskata gada;
Nākamajā publiskošanas periodā
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apjoms Iepriekš publiskotais gads
Revīziju iemesli

Publiskoto provizorisko datu precizēšana.

2. Augkopības statistika – gada dati
Publicēšanas termiņš:
Publicēšanas apjoms:
Dati publiskoti:

90. diena pēc pārskata gada
Augkopības produktu iepirkums
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv
Statistisko datu krājumā „Latvijas lauksaimniecība” (epublikācija)

Turpmākās revīzijas:
grafiks
apjoms
Revīziju iemesli

150 dienas pēc pārskata gada;
nākamajā publiskošanas periodā
2 iepriekš publiskotie gadi
Respondentu datu precizēšana.

3. Augkopības statistika – ceturkšņa dati
Publicēšanas termiņš:
Publicēšanas apjoms:

30. diena pēc pārskata ceturkšņa
Graudu, pākšaugu un rapša sēklu iepirkums
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Dati publiskoti:
Turpmākās revīzijas:

grafiks Nākamajā publiskošanas periodā
apjoms Pārskata gada ceturkšņi
Revīziju iemesli

Respondentu datu precizēšana

4. Lopkopības statistika – gada dati
Publicēšanas termiņš:
Publicēšanas apjoms:

90. diena pēc pārskata gada
Lauksaimniecības dzīvnieku skaits sadalījumā pa dzīvnieku
sugām un vecuma grupām; galveno lopkopības produktu
ražošana; lauku saimniecību grupējumi pēc lauksaimniecības
dzīvnieku skaita
Preses izlaidumā CSP tīmekļa vietnē
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv
Publikācijā „Latvijas statistikas gadagrāmata”
Publikācijā „Galvenie statistikas rādītāji”
Statistisko datu krājumā „Latvijas lauksaimniecība” (epublikācija)

Dati publiskoti:

Turpmākās revīzijas:
grafiks 150 dienas pēc pārskata gada;
Nākamajā publiskošanas periodā
apjoms Iepriekš publiskotais gads
Revīziju iemesli

Respondentu datu precizēšana

5. Lopkopības statistika – ceturkšņa dati
Publicēšanas termiņš:

60. diena pēc pārskata ceturkšņa

Publicēšanas apjoms:

Galveno lopkopības produktu (gaļa, piens, olas) ražošana

Dati publiskoti:

Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
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grafiks
Nākamajā publiskošanas periodā
apjoms Pārskata gada ceturkšņi
Revīziju iemesli

Provizorisko datu precizēšana

6. Lopkopības statistika – mēneša dati
Publicēšanas termiņš:

30. diena pēc pārskata mēneša

Publicēšanas apjoms:

Lauksaimniecības dzīvnieku kaušana: nokauto dzīvnieku skaits pa
sugām un iegūtā gaļa

Dati publiskoti:

Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks Nākamajā publiskošanas periodā
apjoms Pārskata gada mēneši
Revīziju iemesli

Respondentu datu precizēšana

7. Piena un piena produktu ražošana – mēneša dati
Publicēšanas termiņš:

30. diena pēc pārskata mēneša

Publicēšanas apjoms:

Iepirktā piena daudzums, tā vidējais tauku un olbaltuma saturs,
saražoto piena produktu apjoms

Dati publiskoti:

Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks Nākamajā publiskošanas periodā
apjoms 3 iepriekš publiskotie gadi
Revīziju iemesli

Provizorisko datu precizēšana

8. Piena un piena produktu ražošana – gada dati
Publicēšanas termiņš:

270. diena pēc pārskata gada

Publicēšanas apjoms:

Saražoto piena produktu apjoms un konkrētā produkta saturošo
piena tauku un olbaltumvielu daudzums produktos

Dati publiskoti:

Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks Nākamajā publiskošanas periodā
apjoms 3 iepriekš publiskotie gadi
Revīziju iemesli

Provizorisko datu precizēšana, metodoloģiskās izmaiņas

9. Lauksaimniecības produktu cenas un indeksi – gada dati
Publicēšanas termiņš:
Publicēšanas apjoms:
Dati publiskoti:

90. diena pēc pārskata gada
Lauksaimniecības produktu cenas un indeksi
Preses izlaidumā CSP tīmekļa vietnē
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv
Publikācijā „Latvijas statistikas gadagrāmata”
Statistisko datu krājumā „Latvijas lauksaimniecība” (epublikācija)

Turpmākās revīzijas:
grafiks

150 dienas pēc pārskata gada;

33
nākamajā publiskošanas periodā
Iepriekš publiskotais gads
Provizorisko datu precizēšana

apjoms
Revīziju iemesli

10. Lauksaimniecības produktu cenas – ceturkšņa dati
Publicēšanas termiņš:
Publicēšanas apjoms:
Dati publiskoti:

30. diena pēc pārskata ceturkšņa
Graudu, pākšaugu, rapša sēklu vidējā iepirkuma cena
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks
apjoms
Revīziju iemesli

Nākamajā publiskošanas periodā
Pārskata gada ceturkšņi
Provizorisko datu precizēšana

11. Lauksaimniecības produktu cenas – mēneša dati
Publicēšanas termiņš:
Publicēšanas apjoms:
Dati publiskoti:

30. diena pēc pārskata mēneša
Lauksaimniecības dzīvnieku un svaigpiena vidējā iepirkuma
cena
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks
apjoms
Revīziju iemesli

Nākamajā publiskošanas periodā
Pārskata gada mēneši
Provizorisko datu precizēšana

12. Lauksaimniecības produkcijas cenu indeksi – ceturkšņu dati
Publicēšanas termiņš:
Publicēšanas apjoms:
Dati publiskoti: Dati publiskoti:

55. diena pēc pārskata ceturkšņa
Lauksaimniecības produkcijas cenu indeksi
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks
apjoms
Revīziju iemesli

Nākamajā publiskošanas periodā
Pārskata gada ceturkšņi
Provizorisko datu precizēšana

F2. Lauku saimniecību integrētā statistika (līdz 2016. gadam – lauku saimniecību
struktūra) - reizi 3 gados starp lauksaimniecības skaitīšanām
Publicēšanas termiņš:
Publicēšanas apjoms:

Dati publiskoti:

12 mēneši pēc pārskata gada
Strukturālie pamatdati (lauku saimniecību skaits,
lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība un tās
izmantošana, lauksaimniecības dzīvnieku skaits utml.) un
pārskata gadā atbilstošo moduļu dati
Preses izlaidumos CSP tīmekļa vietnē
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv
Statistiskajā datu krājumā (e-publikācija)

Turpmākās revīzijas:
grafiks
apjoms
Revīziju iemesli

15.-18. mēnesī pēc pārskata gada beigām - pēc datu
apstiprināšanas Eurostat un publicēšanas Eurostat datubāzē
pārskata gads
Eurostat apstiprinātie dati

F3. Mežsaimniecība
Plānotās revīzijas netiek veiktas.
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F4. Zivsaimniecība
1. Zivsaimniecības statistika – gada dati
Publicēšanas termiņš:

165. diena pēc pārskata gada

Publicēšanas apjoms:

Zivju nozveja pa sugām un nozvejas rajoniem

Dati publiskoti:

Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv
Publikācijā „Latvijas statistikas gadagrāmata”

Turpmākās revīzijas:
grafiks Nākamajā publiskošanas periodā
apjoms Iepriekš publiskotais gads
Revīziju iemesli

Respondentu datu precizēšana

2. Akvakultūras statistika – gada dati
Publicēšanas termiņš:
Publicēšanas apjoms:
Dati publiskoti:

165. diena pēc pārskata gada
Akvakultūras produkcijas un zivju mazuļu pārdošana
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
Nākamajā publiskošanas periodā
Iepriekš publiskotais gads
Respondentu datu precizēšana

grafiks
apjoms
Revīziju iemesli

3. Zivsaimniecības statistika – ceturkšņa dati
Publicēšanas termiņš:

60. diena pēc pārskata ceturkšņa

Publicēšanas apjoms:

Zivju nozveja pa sugām un nozvejas rajoniem

Dati publiskoti:

Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks Nākamajā publiskošanas periodā
apjoms Pārskata gada ceturkšņi
Revīziju iemesli

Respondentu datu precizēšana

G. VIDE UN ENERGĒTIKA
G1. Vides aizsardzība
Plānotās revīzijas netiek veiktas.
G2. Enerģētika
Plānotās revīzijas netiek veiktas.
G3. Energoresursu patēriņš mājsaimniecībās
Plānotās revīzijas netiek veiktas.
H. ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS
H1. Informācijas sabiedrības statistika
IKT sektora uzņēmumu statistikas rādītāji – gada dati
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Publicēšanas termiņš:

12 mēneši pēc pārskata gada

Publicēšanas apjoms:

Pievienotā vērtība, uzņēmumu skaits, nodarbināto skaits, apgrozījums,
personāla izmaksas, saražoto produktu pārdošana, IKT produktu
imports un eksports, mēneša vidējā bruto darba samaksa, nodokļi,
peļņa

Dati publiskoti:

Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv

Turpmākās revīzijas:
grafiks 22 mēneši pēc pārskata perioda
apjoms Pēdējais pieejamais periods
Revīziju iemesli

Uzņēmējdarbības strukturālās statistikas datu precizēšana,
metodoloģiskās izmaiņas

H2. Inovācijas
Plānotās revīzijas netiek veiktas.
H3. Zinātne
Plānotās revīzijas netiek veiktas.
I. SKAITĪŠANAS
I1. Tautas skaitīšana
Plānotās revīzijas tiks aprakstītas pēc Eiropas Savienības regulas par tautas skaitīšanas
datu izplatīšanu pieņemšanas.
I2. Lauksaimniecības skaitīšana
Skaitīšana notiek reizi 10 gados.
Publicēšanas termiņš:
Publicēšanas apjoms:

Dati publiskoti:

11 mēneši pēc pārskata gada
Informācija par lauku saimniecību skaitu, lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platību un tās izmantošanu,
lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, novietnēm, mēslošanas
līdzekļu apsaimniekošanu, kā arī lauksaimniecībā
nodarbinātajiem un citām saimniecības aktivitātēm.
Preses izlaidumos CSP tīmekļa vietnē
Datubāzē oficiālās statistikas portāla tīmekļa vietnē
https://stat.gov.lv/lv
Statistisko datu krājumā „____. gada lauksaimniecības
skaitīšanas rezultāti” (e-publikācija)

Turpmākās revīzijas:
grafiks

apjoms
Revīziju iemesli

1. revīzija – 12. mēnesī pēc pārskata gada, publiskojot otros
provizoriskos rezultātus;
2. revīzija – 15. mēnesī pēc pārskata gada, publiskojot gala
datus;
3. revīzija – 19.-24. mēnesī pēc pārskata gada beigām, pēc datu
apstiprināšanas Eurostat un publicēšanas Eurostat datubāzē.
Pārskata gads
Precizēti provizoriskie dati, pievienota detalizēta agregācijas
līmeņa informācija, Eurostat apstiprinātie dati

