Apsekojuma mērķis un datu izmantošana

“2020. gada lauksaimniecības skaitīšana” (LS-2020)

 Jūsu uzņēmuma sniegto datu nepieciešamība
 Tiesiskais pamatojums
 Administratīvo datu izmantošana
 Apsekojuma izlase
 Datu publicēšana
 Galvenie datu lietotāji

Jūsu uzņēmuma sniegto datu nepieciešamība
2020. gada lauksaimniecības skaitīšanā iegūtie dati par lauku saimniecības
struktūru, lauksaimniecības zemes izmantošanu, lauksaimniecības dzīvnieku
skaitu, lauksaimniecības dzīvnieku novietņu infrastruktūru, mēslošanas līdzekļu
apsaimniekošanu un lauksaimniecībā nodarbinātajiem nodrošinās informatīvo
pamatu nākamās desmitgades Latvijas un Eiropas Savienības lauksaimniecības
attīstībai.
Jūsu lauku saimniecības sniegtie dati nepieciešami Latvijas Kopējās
lauksaimniecības politikas (KLP) Stratēģiskā plāna 2021.–2027. gadam
sagatavošanai un īstenošanai, īpaši – tiešo maksājumu pamatojumam, lauku
attīstības pasākumiem un nozaru stratēģijas, pārvaldības un koordinācijas
sistēmu attīstībai, modernizācijai un administratīvā sloga samazināšanai
atbalsta saņēmējiem, kā arī plāna monitoringam. Iegūtā informācija dos iespēju
argumentēti izvērtēt lauksaimniecības prakses ietekmi uz vidi un klimata
pārmaiņām, lauksaimniecības produktu kvalitāti un drošumu, kā arī nodrošinās
salīdzināmu statistiku par lauksaimnieciskajām darbībām Latvijā un visā
Eiropas Savienībā.

Tiesiskais pamatojums
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1091 (2018. gada 18. jūlijs)
par lauku saimniecību integrētu statistiku;
Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2018/1874 (2018. gada 29. novembris) par
datiem, kas attiecībā uz mainīgo lielumu sarakstu un to aprakstu sniedzami par
2020. gadu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1091
par lauku saimniecību integrētu.

Administratīvo datu izmantošana
2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas datu nodrošināšanai izmanto šādu
administratīvajos datu avotos pieejamo informāciju:

 par lauksaimniecības kultūraugu sējumu platībām un ekoloģiski
nozīmīgajām platībām – Lauku atbalsta dienesta (LAD) Integrētās
administrēšanas un kontroles sistēmas ES Tiešo maksājumu datubāzes
informāciju;
 par atsevišķu atbalsta pasākumu ietvaros apmaksātiem projektiem
pēdējo trīs gadu laikā – informāciju no LAD datubāzēm;
 par
lauksaimniecības
dzīvnieku,
t.sk.
bioloģiski
audzēto
lauksaimniecības dzīvnieku skaitu – Lauksaimniecības datu centra
(LDC) Lauksaimniecības dzīvnieku reģistra informāciju;
 par bioloģiski audzēto lauksaimniecības kultūraugu platībām – LDC
Bioloģiskās lauksaimniecības informācijas sistēmas informāciju;
 par lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas metodēm un kūtsmēslu
krātuvēm – LDC Novietņu infrastruktūras reģistra informāciju.

Apsekojuma izlase
Apsekojumā iekļauj visas ekonomiski aktīvās lauku saimniecības, kurās audzē
lauksaimniecības kultūraugus, lauksaimniecības dzīvniekus vai uztur zemi labā
lauksaimniecības un vides stāvoklī.

Datu publicēšana


CSP tīmekļa vietnē: tiks publicēti 2022. gadā



Oficiālās statistikas portālā: tiks publicēti 2022. gadā



ES Statistikas biroja (Eurostat) datubāzēs

Galvenie datu lietotāji


Zemkopības ministrija



Agroresursu un ekonomikas institūts



Ekonomikas ministrija



Latvijas lauksaimniecības universitāte



FAO datubāzēs: tiks publicēti 2022. gadā

