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2011. gadā programmas “Statistiskās informācijas sagatavošana jauno Eiropas Savienības
iniciatīvu veidošanai” ietvaros tika realizēti 29 grantu projekti par kopējo summu 494 919 Ls.
12 mēnešos uzsākti no jauna 8 projekti, bet pārskata gada laikā pabeigti 15 projekti, par
20 projektiem uz Eurostat nosūtīti noslēguma ziņojumi.
Lielākie projekti, pie kuru īstenošanas strādājuši CSP speciālisti:
2010.gada Lauku saimniecību struktūras apsekojums un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojums;
Konjunktūras apsekojumi 2011;
Datu savākšanas apsekojums par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanu mājsaimniecībās 2011;
Datu savākšanas apsekojums par IKT lietošanu uzņēmumos un e-komerciju
2011;
Pieaugušo izglītības apsekojuma ieviešana 2011. – 2012.g. Izglītības mainīgo lielumu pārskatīšana ES Darbaspēka apsekojumā
Līdz 2011. gada 31. decembrim Latvija saņēma maksājumus no Eurostat par kopējo
summu 414 665, 74 LVL, kas sastāda 105 % no plānotā.
Pamatojoties uz izstrādātajām “Granta projektu ieviešanas vadlīnijām 2011. gadam”, sākot ar 2011.gadu, Eurostat noteica ES daļas līguma minimālo apjomu 50 000 EUR apmērā.
Šāda sliekšņa noteikšana ierobežoja iespējas projektu pieteikumos sasniegt ES noteikto minimālo apjomu, un 6 projektu piedāvājumiem šī iemesla dēļ tika sagatavoti atteikumi.
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Grantu projektu sadalījums pa statistikas jomām:
Projektu skaits

Statistikas joma

2008

2009

2010

2011

Sociālā statistika

12

16

11

2

Uzņēmumu statistika

9

15

9

5

Cenu statistika

3

3

3

2

Konjunktūras un teritoriālā statistika

10

10

10

10

Statistisko datu izplatīšana

2

2

2

2

IT

-

1

1

-

Makroekonomiskā statistika

3

6

4

2

Reģionālā un urbānā statistika

1

-

1

1

Lauksaimniecības un vides statistika

5

4

3

5

45

57

44

29

Kopā

Personāls
2011. gadā Granta projektos tika iesaistīti 213 CSP darbinieki ar dažādu noslodzi - kopā nostrādājot 93 117 h.
Projekta ID

Nosaukums

G-09.06

Pirktspējas paritāšu programma 2010

276

G-09.19

Datu vākšana par finanšu pieejamību uzņēmumiem

136

G-09.17

Darba un ģimenes dzīves saskaņošanu

816

G-09.14

Vides statistika un konti - Vides konti: "NAMEA gaisa emisiju konti"

552

G-09.22

Nacionālo kontu datu kvalitātes uzlabošana

G-09.24

Īpašnieka apdzīvotā mājokļa pilotprojekts SPCI vajadzībām - 4.kārta

G-09.28

Urbānais audits 2009-2010

262

G-09.29

Administratīvo dati lietošana uzņēmumu statistikā

285

G-10.07

2010.gada Lauku saimniecību struktūras apsekojums un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojums

G-09.16

NACE 2 ieviešana nacionālajos kontos

1 456

G-10.01

Rūpniecības konjuktūras apsekojums

1 218

G-10.03

Būvniecības konjuktūras apsekojums

787

G-10.02

Investīciju konjuktūras apsekojums

668

G-10.04

Mazumtirdzniecības konjuktūras apsekojums

893

G-10.05

Pakalpojumu konjuktūras apsekojums

G-10.06

Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās

G-10.08

Eirostata ārējo datu lietotāju atbalsts - Eirostata lietotāju pieprasījumu apkalpošanas un reklāmas aktivitāšu
palīdzība latviešu valodā - Lot 7
Pieaugušo izglītības apsekojuma ieviešana 2011/2012.g.Izglītības mainīgo lielumu pārskatīšana ES Darbaspēka apsekojumā
Datu savākšanas apsekojums par IKT lietošanu uzņēmumos un e-komerciju 2011.

G-10.10
G-10.12
G-10.13

Stundas

712
1 428

17 096

1 354
13 217
1 701
20 524
3 919
8 038

G-10.11

Datu savākšanas apsekojums par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanu mājsaimniecībās 2011.
gadā.
Vides aizsardzības produktu un pakalpojumu sektors

G-10.09

Pamatinformācijas nodrošināšana pirktspējas paritātēm 2011-2012

4 789

G-10.14

ESSnet par automatizētu datu vākšanu un atskaišu veidošanu naktsmītņu statistikā

G-10.15
G-11.01

ESSnet 2010.gada projekts par statistiskajām vienībām - uzņēmējdarbības statistikas jēdzienu un metožu
konsekvenci
Rūpniecības konjunktūras apsekojums

G-11.02

Investīciju konjunktūras apsekojums

G-11.03

Būvniecības konjunktūras apsekojums

1 577

G-11.04

Mazumtirdzniecības konjunktūras apsekojums

1 487

G-11.05

Pakalpojumu konjunktūras apsekojums

2 458

G-11.10

Apsekojums par globālo vērtību ķēžu mērīšanu

2

2 598
512
1 180
2 532
504

144

Struktūrvienību notrādāto stundu uz projektiem īpatsvars no kopējām struktūrvienību stundām
Statistikas datu apstrādes
departaments
2%
Sociālās statistikas
departaments
11%

Informācijas,
izdevniecības un
poligrāfijas departaments
5%

Matemātiskā
nodrošinājuma daļa
2%
Statistikas metodoloģijas
un organizācijas daļa
1%

Makroekonomiskās
statistikas departaments
5%
Konjunktūras un
teritoriālās statistikas
daļa
46%

Cenu statistikas
departaments
6%

Uzņēmumu statistikas
departaments
5%

Lauksaimniecības un
vides statistikas
departaments
17%

Rezultāti
Projektu vadītāju sniegtā informācija liecina, ka projektu mērķi un uzdevumi tiek veiksmīgi realizēti.
2011.gadā turpinājās 2010. gadā uzsāktais darbs pie Eiropas Komisijas Granta projekta “2010.gada Lauku saimniecību struktūras apsekojums un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojums” realizācijas. Projekts ietver lauksaimniecības skaitīšanas organizēšanu Latvijā,
kuru organizēja CSP sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru un Lauku atbalsta dienestu (LAD).
2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas ietvaros tika pabeigta informācijas vākšana no lauku saimniecībām un uzsākta datu apstrāde un
analīze. Kopumā tika iegūta informācija par 86.4 tūkst. jeb 96% saimniecībām. Skaitīšanas datu vākšanā tika piemērotas jaunas metodes:
intervijās izmantoti klēpjdatori, telefonintervijas, respondentiem dota iespēja veidlapu aizpildīt internetā. 2011.gadā turpinājās darbs pie
iegūto datu kontroles, analīzes un salīdzināšanas ar citu pieejamo datu avotu informāciju, kā arī administratīvo reģistru (Lauksaimniecības
datu centra Mājdzīvnieku reģistra, LAD Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas) informācijas integrēšanas skaitīšanas datubāzē.
2011. gadā pabeigts projekts „Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās”. Apsekojumā iegūti dati par mājsaimniecībās izlietoto
elektroenerģiju, siltumenerģiju, koksnes, akmeņogļu, naftas produktu un citu kurināmā daudzumu, izmantotām elektroierīcēm, kā arī
viegliem automobiļiem un 2010.gadā nobrauktiem kilometriem. Projekta ietvaros ir
izstrādāts zinātniski pamatots modelis
mājsaimniecībās patērēto energoresursu sadalījumam telpu apkurei, karstā ūdens patēriņam, ēdienu gatavošanai, apgaismošanai un
elektriskajām ierīcēm. Ievadot izstrādātajā programmā (zinātniski pamatots modelis ) atsevišķus energoresursu veidus, ir iespēja iegūt
informāciju cik no katra energoresursu veida tiek patērēts telpu apkurei, karstā ūdens patēriņam, ēdienu gatavošanai, apgaismošanai. Modeļa izstrādāšana nozīmīgi uzlabos enerģētikas statistiku attiecībā uz mājsaimniecību sektoru, kā arī palīdzēs nākotnē izstrādāt un īstenot
energoefektivitātes uzlabošanas programmas.

2012. gadā aktīvo Grantu projektu mērķi
1.

Projekta ID
G-09.24

Projekta nosaukums
Mērķis
Īpašnieka apdzīvotā
Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss (ĪAMCI) un mājokļu cenu indekss (MCI) ir cenu
mājokļa pilotprojekts
indeksu grupa, kas saistīta ar izdevumiem mājokļa iegādei un tā uzturēšanai. MCI un
SPCI vajadzībām - 4.kārta ĪAMCI būs Latvijai jauni statistiskie indikatori, kas raksturos mājokļu un ar to iegādi
saistīto pakalpojumu cenu izmaiņas. Līdz 2012.gadam plānots un no tās izrietēs arī
saistības nodrošināt "Residential property price index" aprēķinus par dalībvalsts
līdzekļiem.
MCI un ĪAMCI izveidē un nepieciešamo kvalitātes standartu sasniegšanā ir sasniegts
nozīmīgs progress, tai skaitā izanalizēti iespējamie datu avoti, pielāgota mājokļu cenu
indeksu aprēķinu metodika, izstrādāta svaru sistēma, pārbaudītas dažādas kvalitātes
izlīdzināšanas metodes, veikti eksperimentālie cenu indeksu aprēķini. Rādītāju attīstību un
kvalitātes standartu sasniegšanu ļoti sekmētu galveno Latvijas datu lietotāju, tai skaitā EM
izpratne par rādītāja nozīmību ne tikai ES, bet arī mūsu valstij. Mēs sagaidām, ka valstī tiks
veikti konkrēti pasākumi VZD datubāzes, kas ir galvenais mājokļu cenu avots, kvalitātes
uzlabošanā, īpaši attiecībā uz darījuma cenu reģistrēšanas kārtību un mājokli raksturojošo
fizikālo / kvalitatīvo rādītāju precīzāku atspoguļošanu.
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Projekta nosaukums
Urbānais audits 2009–
2010

Mērķis
Nodrošināt ticamas un starptautiski salīdzināmas statistiskās informācijas pieejamību par
izvēlētajām urbānajām teritorijām ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs.
Statistiskā informācija tiek apkopota par šādām jomām – demogrāfija, sociālie aspekti,
ekonomiskie aspekti, pilsoņu līdzdalība, apmācība un izglītība, vide, ceļošana un
transports, informācijas sabiedrība, kā arī kultūra un atpūta.
Projekta ievaros datus apkopos par 3 Latvijas pilsētām - Rīgu, Liepāju un Daugavpili.
2010.gada Lauku saimIegūt informāciju par lauku saimniecību struktūru un pielietotajām lauksaimnieciskās
niecību struktūras apse- ražošanas metodēm lauku saimniecībās 2010.gadā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
kojums un lauksaimniePadomes Regulu (EK) Nr. 1166/2008. Šī informācija ir nepieciešama Latvijas lauku
ciskās ražošanas metožu attīstības valsts stratēģiskā plāna 2007.-2013.gadam un Latvijas nacionālā attīstības plāna
apsekojums
2007.- 2013.gadam, Kopienas Lauku attīstības stratēģisko vadlīniju 2007. – 2013.gadam
aktualizēšanai, kā arī lai objektīvi pamatotu jauno tiešo maksājumu finansējuma pārdales
kritēriju noteikšanu Latvijai sarunās ar Eiropas Komisiju par tiešo maksājumu
izlīdzināšanu. Apsekojumos iegūtie rezultāti: individuālo datu masīvi un Nacionālais
metodoloģiskais ziņojums tiks nosūtīts Eurostat līdz 2012.gada 31.martam.
Eirostata ārējo datu lieEurostat datu lietotāju atbalsta centrs Latvijā ir izveidojis Eurostat statistiskajai
totāju atbalsts - Eirostata informācijai veltītu mājas lapu latviešu un angļu valodā www.csb.gov.lv/es kā arī sniedz
lietotāju pieprasījumu
palīdzību bez maksas un 24 stundu laikā no prasījuma saņemšanas dažādām lietotāju
apkalpošanas un reklāgrupām.
mas aktivitāšu palīdzība
latviešu valodā - Lot 7
Pamatinformācijas no2011.-2012.gadā projekta ietvaros jāveic patēriņa preču cenu apsekojumi un
drošināšana pirktspējas
pirmsapsekojumi, kapitālpreču cenu apsekojumi, mājokļu aģentūru apsekojumi,
paritātēm 2011-2012
jāsagatavo informācija par mājokļu īri, algām un iekšzemes kopprodukta struktūru, kā arī
jāaktualizē datu apraksti. Darba nepieciešamību nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes
Regula (EK) Nr.1445/2007 (2007.gada 11.decembris). Tā kā pirktspējas paritātes iegūst
dalībvalstu informācijas daudzpusējo salīdzinājumu rezultātā, datu apstrādi veic Eurostat.
Pieaugušo izglītības apProjekta ieviešanu nosaka Komisijas Regula (ES) Nr.823/2010, ar ko attiecībā uz statistiku
sekojuma ieviešana
par pieaugušo piedalīšanos mūžizglītībā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu
2011. - 2012.g. Izglītības (EK) Nr.452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi. Projekta
mainīgo lielumu pārska- ietvaros tiks iegūta informāciju par piedalījušos izglītībā īpatsvaru,
tīšana ES Darbaspēka
piedalīšanās/nepiedalīšanās iemesliem, piedalījušos/nepiedalījušos personu sociāliapsekojumā
demogrāfiskais raksturojums, IT lietošana, valodu prasmes. Izlasi veido 9000 personas
vecuma grupā no 25-64 gadiem.
Vides aizsardzības proTika iegūti dati par vides aizsardzības produktu un pakalpojumu sektora dažādiem
duktu un pakalpojumu
ekonomiskajiem rādītājiem NACE griezumā un pa vides jomām par 2010.gadu. Kā arī tika
sektors
apgūta metodoloģija un datu vākšanas un aprēķinu prakse, kas nepieciešama ikgadējo
kopējo anketu aizpildīšanai.
ESSnet par automatizētu Definēt vienotu XML faila struktūru naktsmītņu statistikā, kas būtu izmantojama Eiropas
datu vākšanu un atskaišu valstīs
veidošanu naktsmītņu
statistikā
ESSnet 2010.gada proStatsistisko vienību atbilstības izvērtēšana dažādās statistikas jomās Eiropas Savienībā.
jekts par statistiskajām
Projekta ietvaros identificētas statistisko vienību neatbilstības un noteikšanas problēmas
vienībām - uzņēmējdar- dažādās statistikas jomās. Projekta izpētes rezultāts ir pamats izmaiņu veikšanai Padomes
bības statistikas jēdzienu 1993.gada 15.marta Regulā (EEK) 696/93 par statistikas vienībām ražošanas sistēmas
un metožu konsekvenci
novērošanai un analīzei Kopienā.
Rūpniecības konjunktūNodrošināt iekšzemes lietotājus un Eiropas Komisiju ar mēneša, ceturkšna un pusgada
ras apsekojums
konjunktūras informāciju, kas dod iespēju paredzēt pagrieziena punktus ekonomiskajā
Investīciju konjunktūras ciklā.
Projektu nepieciešamību nosaka Komisijas 1997.gada 15 jūlija lēmums C(97)2241 un
apsekojums
Komisijas 2006.gada12.jūlija paziņojums COM(2006) 379 "Kopīgā saskaņotā Eiropas
Būvniecības konjunktūSavienības konjunktūras un patērētāju apsekojumu programma". Konjunktūras datu avots
ras apsekojums
ir izlasē iekļauto uzņēmumu vadītāju atbildes uz jautājumiem par uzņēmuma
Mazumtirdzniecības
saimnieciskās darbības stāvokli, tā izmaiņām, tagadnes un nākotnes tendencēm, ražošanu
konjunktūras apseko(apgrozību, investīcijas) ierobežojošajiem faktoriem.
jums
Pakalpojumu konjunktū- Konjunktūras apsekojumā iegūtie rādītāji (t.sk. sektoru konfidences rādītāji un
ekonomikas sentimenta indekss) tiek ievietoti CSP mājaslapas datubāzē laikrindu formā,
ras apsekojums
publicēti ceturkšņa Informatīvajā apskatā par konjunktūras apsekojumu rezultātiem.
Eiropas Komisijai ikgadu tiek nosūtīti 48 mēneša un divi pusgada datu masīvi.

15.

Projekta ID
G-11.06

16.

G-11.07

17.

G-11.08

18.

G-11.09

19.

G-11.10

20.

G-11.11

21.

G-11.12

Projekta nosaukums
Energoresursu konti

Mērķis
Apgūt metodoloģiju un datu vākšanas un aprēķinu praksi, kā arī aizpildīt energoresursu
plūsmu Piedāvājuma – Izlietojuma tabulas fiziskās vienībās par 2008.-2012. gadiem, kā arī
ar pašpatēriņa un ar emisijām saistīto enerģijas plūsmu tabulas.
Izmantojot CSP enerģētikas datus, tiks aizpildītas energoresursu kontu tabulas par 2008.2012.gadu. Tiek plānots, ka energoresursu konti būs viens no moduļiem, ar kuriem tiks
papildināta Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 691/2011 (2011. gada 6. jūlijs)
par Eiropas vides ekonomiskajiem kontiem (Dokuments attiecas uz EEZ).
ESSnet par uzņēmējdar- Projekta ietvaros tiks veikta mērķpopulāciju, izlases rāmju, atskaites periodu, izmantoto
bības un tirdzniecības
klasifikāciju, lieluma grupu un speciālo agregātu neatbilstību identificēšana, izvērtēšana
statistikā izmantoto jēun izstrādāti ieteikumi neatbilstību novēršanai, lai uzlabotu un pilveidotu Eiropas
dzienu un metožu atbilstatistiskas sistēmas darbību.
stību – 2011. gada proProjektā sasniegtie rezultāti tiks izplatīti ESSnet portālā Internetā, kā arī organizēti
jekti par mērķpopulāciju, semināri par projekta tēmu.
izlases rāmjiem, atskaites
periodiem, klasifikācijām
un to pielietošanu
Cenu statistikas mērķu
Modernizēt datu vākšanas metodes, lai nodrošinātu savāktās infromācijas izmantošanu
daudzveidība
dažādiem statistikas mērķiem.
Projekta ietvaros plānots attīstīt patēriņa cenu datu vākšanu, izmantojot jaunās
tehnoloģijas. Projekta gaitā jāizpēta iespējas, kā savāktos datus izmantot ne tikai PCI/SPCI
aprēķināšanai, bet arī citiem mērķiem, piemēram, pirktspējas paritāšu aprēķiniem un
detalizētas cenu informācijas publicēšanai Eiropas Komisijas vajadzībām.
1. Eiropas Komisijas nodrošināšana ar detalizētu cenu informāciju, kā arī datu
sagatavošana "Consumer Market Scoreboard" vajadzībām.
2. Veikt izpētes darbus par
jaunas datu vākšanas sistēmas ieviešanu cenu reģistrēšanā.
3. COICOP
klasifikatora 5-zīmju līmeņa ieviešana cenu indeksu aprēķinos.
Īpašnieka apdzīvotais
Pilnveidot īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksu sistēmu, lai aprēķinātu un publicētu
mājoklis
harmonizētus un salīdzināmus mājokļu cenu indeksus.
Projekta ietvaros plānots pilnveidot īpašnieka apdzīvotā mājokļa indeksu sistēmu, lai tā
atbilstu SPCI kvalitātes standartiem. Plānota papildus minētās indeksu sistēmas
komponenšu aptveršana, kā arī esošo konponenšu kvalitātes uzlabošana. Projeka
uzdevumi ir saskaņoti ar Regulas par īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksa kvalitātes
standartiem SPCI ietvaros prasību nodrošināšanu.
Apsekojums par globālo Projekta ietvaros tiks veikts apsekojums, kura mērķauditorija ir NACE 2.red. C-N (izņemot
vērtību ķēžu mērīšanu
K) lielie uzņēmumi. Tiks iegūti dati par laika periodu no 2009.-2011.gadam sadalījumā pa
uzņēmējdarbības funkcijām, valstīm, uzņēmumu veidiem un nākotnes plāniem līdz
2015.gadam. Dati tiks nosūtīti uz Eurostat.
Tiks iegūta informācija par to, kā reāli tiek organizēta starptautiski izkliedēta ražošana un
starptautisko ārpakalpojumu izmantošana uzņēmumu pamatdarbības vai atbalsta
funkciju veikšanai, kas papildinās informāciju par globalizācijas ietekmi uz
uzņēmējdarbību un turpmāk tiks saistīta ar citiem uzņēmuma ekonomiskās darbības
rādītājiem ārvalstu kontrolētos un vietējos uzņēmumos (eksportu, apgrozījumu,
pievienoto vērtību, nodarbināto skaitu u.c.)
2012.gada apsekojums
Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas un ārvalstu datu lietotājus ar kvalitatīvu un
par informācijas un kostarptautiski salīdzināmu statistisko informāciju par datoru un interneta lietošanu
munikāciju tehnoloģiju
uzņēmumos un e-komercijas attīstību.
lietošanu un e-komerciju Projekta izpildi nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 808/2004
uzņēmumos
attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību. Tiek aptaujāti uzņēmumi ar
strādājošo skaitu 10 un vairāk. Apsekojuma izlases apjoms ir 4,5 tūkstoši uzņēmumu.
Apsekojuma rezultātā tiek iegūta informācija par uzņēmumu datorizācijas līmeni,
nodarbināto īpatsvaru, kas regulāri darbā lieto internetu, par interneta pieslēguma
veidiem un izmantošanas mērķiem, kā arī par svarīgākajiem rādītājiem, kas atspoguļo ekomercijas attīstību Latvijā. Iegūtie dati tiks salidzināti ar citām Eiropas valstīm.
2012.gada apsekojums
Projekta "Data collection on ICT usage in households and by individuals 2012" galvenais
par informācijas un komērķis ir iegūt kvalitatīvus, ES metodoloģijai atbilstošus datus par informācijas un
munikāciju tehnoloģiju
komunikāciju tehnoloģiju lietošanu mājsaimniecībās un iedzīvotāju vidū.
lietošanu mājsaimniecīTo nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 808/2004 (2004. gada 21.
bās
aprīlis) attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību un Komisijas Regula
(EK) Nr.937/2011 (2011. gada 21. septembris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (EK) Nr.808/2004.
Rezultātā tiks iegūti dati par datoru, interneta lietošanu un mobilā interneta lietošanu
mājsaimniecībās un iedzīvotāju vidū, un dažādiem to aspektiem demogrāfiskos un
statistisko reģionu griezumos. 2012.gada izlasē tiks iekļautas 5,5 tūkst. mājsaimniecības.

5

Projekta ID
G-11.13

22.

23.

Projekta nosaukums
2012.gada apsekojums
par uzņēmumu izmaksām un ieguldījumiem
informācijas un komunikāciju tehnoloģijās
Invaliditātes un sociālās
iekļaušanas apsekojums

24.

G-11.15

Urbānais audits
2012/2013

25.

G-11.16

Eksperimentālais pētījums par pesticīdu lietošanas novērtēšanu nelauksaimnieciskiem mērķiem

26.

G-11.17

Eksperimentālais pētījums par slāpekļa un
fosfora satura novērtēšanu lauksaimniecības
produkcijā

27.

G-11.18

Datu vākšanas sistēma
par lauksaimniecības
zemju cenām un to nomu atbilstoši vienotai
metodoloģijai

6

Mērķis

Izstrādāt un ieviest starpvalstu salīdzināmus statistikas rādītājus par personām ar
ilgstošām veselības problēmām un funkcionālu nespēju (invaliditāti) un viņu iekļaušanos
sabiedrībā, sociālo līdzdalību un dzīves kvalitāti.
Statistiskā informācija par iedzīvotāju invaliditāti un personām ar ilgstošiem veselības
traucējumiem ir nepietiekama. Minētajā apsekojumā tiks izmantota jauna (t. s. bio-sociālā
modeļa) pieeja, lai raksturotu iedzīvotāju invaliditāti ne tikai no medicīniskās puses, bet
arī iegūtu informāciju par iedzīvotāju ar veselības ierobežojumiem dzīves kvalitāti –
nodarbinātību, vides un transporta pieejamību, piekļuvi internetam, sabiedrisko dzīvi un
brīvā laika izmantošanu.
Apsekojuma plānotā izlase ir aptuveni 10000 respondentu vecumā no 15 gadiem un
vecāki.
Statistiskie rādītāji tiks iegūti, izmantojot vienotu apsekojuma anketu, rezultāti aptvers
ne tikai iedzīvotāju veselības, bet arī sociālos dzīves aspektus un nodrošinās salīdzināmību
statistiskajiem rādītājiem par iedzīvotāju ilgstošām veselības problēmām un funkcionālo
nespēju.
Nodrošināt ticamas un starptautiski salīdzināmas statistiskās informācijas pieejamību par
izvēlētajām urbānajām teritorijām ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs.
Statistiskā informācija tiek apkopota par šādām jomām – demogrāfija, sociālie aspekti,
ekonomiskie aspekti, apmācība un izglītība, vide, transports un tūrisms, kā arī kultūra un
atpūta.
Līguma ievaros CSP apkopos datus par 4 Latvijas pilsētām - Rīgu, Liepāju, Daugavpili un
Jelgavu.
1) Apkopoti un nosūtīti Eurostat datubāzei starptautiski salīdzināmi dati par visām
projektā apskatītajām jomām un pilsētām par 2010., 2011. un 2012.gadu.
2) Sagatavota metodoloģiska informācija par visiem nosūtītajiem rādītājiem.
Iegūtie dati papildinās informāciju par dzīves kvalitāti urbānajās teritorijās ES dalībvalstīs
un kandidātvalstīs, kas tika savākta iepriekšējo “Urbānā audita” projektu laikā.
Izstrādāt metodoloģiju Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1185/2009
attiecībā uz statistiku par pesticīdiem, ietvaros sniedzamās informācijas - ikgadējās
statistikas par pesticīdu laišanu tirgū un statistikas par pesticīdu izmantošanu
lauksaimniecībā, savstarpējās atbilstības nodrošināšanai (iegūstot trūkstošo informāciju
par pesticīdu izmantošanu nelauksaimnieciskiem mērķiem) un turpmāko lēmumu par
pesticīdu statistikas attīstību pieņemšanai.
Projekta ietvaros, veicot divus apsekojumus, tiks iegūti statistiskie dati par pesticīdu
izmantošanu nelauksaimnieciskiem mērķiem, tai skaitā komerciāliem un nekomerciāliem
mērķiem. Pēc iegūto datu apstrādes un analīzes tiks izveidota metodoloģija datu
iegūšanai par pesticīdu izmantošanu nelauksaimnieciskiem mērķiem, kā arī tiks izvērtēts
pesticīdu lietošanas radītais potenciālais risks apkārtējai videi
Izstrādāt zinātniski pamatotu un praktiski pielietojamu metodoloģiju, kas nodrošinātu
augu barības vielu satura koeficientu atjaunošanu un trūkstošo koeficientu izstrādi, kas
nepieciešami harmonizētas augu barības vielu bilances (GNB)aprēķinam.
Tiks izstrādāta zinātniski pamatota metodoloģija un tehniskie risinājumi N un P satura
noteikšanai novāktajā ražā, ņemot vērā klimatiskos apstākļus, ražošanas sistēmu,
menedžmentu un citus pasākumus, kas nodrošinātu GNB starpvalstu salīdzināmību, tai
skaitā salīdzināmību attiecīgos laika periodos. Tiks apkopota arī citu valstu ekspertu
pētījumu rezultāti, lai GNB aprēķinam nepieciešamie koeficienti tiktu izstrādāti, ņemot
vērā jaunākos zinātniskos pētījumus šajā jomā
Projekta mērķis ir iegūt informāciju par lauksaimniecības zemes pārdošanas un nomas
cenām 2011. un 2012.gadā saskaņā ar Eurostat izstrādāto metodoloģiju, kā arī izstrādāt
jaunu metodoloģiju datu turpmākai nodrošināšanai Latvijā.
Projekta ietvaros paredzēts izpētīt iespējamos datu avotus informācijas par
lauksaimniecības zemju cenām nodrošināšanai. Ir paredzēts organizēt apsekojumu 2012.
un 2013. gadā (apjoms - 1100 lauku saimniecības), kura rezultātā iegūt nepieciešamo
informāciju. Veikt iegūto rezultātu analīzi un izstrādāt metodoloģiju turpmākai datu
nodrošināšanai.

28.

Projekta ID
G-12.06

Projekta nosaukums
Darbaspēka apsekojuma
kvalitātes uzlabošana

Mērķis
Projekta mērķis ir ieviest Darbaspēka kvalitātes grupas izstrādātās rekomendācijas R2,R8
un R9. Projekta laikā tiks rastas atbildes starp mērķa populācijas, izlases rāmja un
populācijas novērtējumu konsekvenci. Izveidot metodi, kas atdalītu kolektīvās
majsaimniecības no privātajām, lai varētu veikt precīzu svaru veidošanas procedūru, kā arī
lai nodrošinātu ES valstu starpā salīdzināmus novērtējumus. Izveidot saskaņotus svarus
personu un mājsaimniecību līmenī.
Iegūtie rezultāti tiks pielietoti turpmāko izlašu izveides sistēmā. No gala secinājumiem tiks
izvērtēta situācija, kā turpmāk veikt izlases izveidi un svarošanu, lai izpildītu Darba
kvalitātes grupas izstrādātās rekomendācijas R2,R8 un R9.

2011. gadā pabeigto Granta projektu sasniegtie rezultāti
1.

Projekta ID
G-09.06 -

Projekta nosaukums
Pirktspējas paritāšu
programma 2010

Mērķis
Mērķis ir nodrošināt Eurostat
ar informāciju, kas nepieciešama pirktspējas paritāšu
aprēķiniem. Eiropas Savienībā pirktspējas paritāšu aprēķinus par dalībvalstīm pielieto ES struktūrfondu piešķiršanā. Tā kā pirktspējas paritātes iegūst dalībvalstu informācijas daudzpusējo salīdzinājumu rezultātā, datu
apstrādi veic Eurostat.

2.

G-09.14

Vides statistika un konti
- Vides konti: "NAMEA
gaisa emisiju konti

Apgūt metodoloģiju un datu
vākšanas un aprēķinu praksi,
kā arī apkopot datus par
dažādu vielu emisiju gaisā
NACE griezumā, ievērojot
Nacionālo kontu principus.

3.

G-09.16

Nacionālo kontu metodoloģiskie un tehniskie
pilnveidojumi.

Projekta mērķis- nodrošināt
nacionālo kontu sistēmas
rādītāju pārrēķinu no NACE1.1. klasifikācijas uz NACE
2.red.

4.

G-09.17

Darba un ģimenes dzīves saskaņošana

5.

G-09.19

Datu vākšana par finanšu pieejamību uzņēmumiem

Iegūt informāciju par strādājošo iedzīvotāju iespējām
savienot darbu ar ģimenes
dzīvi.
Projekta mērķis ir iegūt salīdzināmus, pareizus un ticamus datus par finanšu pieejamību uzņēmumiem.

Rezultāts
Aprēķinu rezultātus Eurostat publicēja datubāzē, preses
ziņojumos un biļetenos.
Visi pojekta plānā paredzētie apsekojumi tika veikti
savlaicīgi un iesniegti Eurostat saskaņā ar grafiku. Papildus
plānotajām aktivitātēm tika veikti 2 pasākumi, kas nebija
plānā ietverti, bet kuru izmaksas atbilda kopējai tāmes
vērtībai. Atšķirībā no plānotā, nebija nepieciešams
aktualizēt darba aprakstu (Inventories), jo apsekojumu
metodika un darba organizācija, salīdzinot ar 2009.gadu,
pamatā nemainījās.
http://data.csb.gov.lv/DATABASE/ekfin/Ikgad%E7jie%20st
atistikas%20dati/Iek%F0zemes%20kopprodukts/PPI_LV.
htm
Tika iegūti dati par dažādu vielu emisiju gaisā NACE
griezumā, ievērojot Nacionālo kontu principus, par 2005.2008.gadu. Apgūta arī metodoloģija un datu vākšanas un
aprēķinu prakse, kas bija nepieciešama pēc Regulas par
Eiropas vides ekonomiskajiem kontiem pieņemšanas.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/envi
ronment/data/database
Projekta rezultāts - izveidotas pārejas tabulas nacionālo
kontu rādītāju pārrēķinam no NACE red.1.1 uz NACE red.2.
Tika veikts visu nepieciešamo atpakaļejošo dinamisko
rindu pārrēķins līdz 2000. gadam.
http://data.csb.gov.lv/DATABASE/ekfin/Ikgadējie%20stati
stikas%20dati/Iekšzemes%20kopprodukts/Iekšzemes%20k
opprodukts.asp
http://data.csb.gov.lv/DATABASE/ekfin/Īstermiņa%20stati
stikas%20dati/Iekšzemes%20kopprodukts/Iekšzemes%20k
opprodukts.asp
Regulas prasībām atbilstoša informācija iegūta no apmēram 6070 personām. Informācija tika salīdzināta ar
2005.gadā veiktā projekta datiem.
Līdz šim sasniegtie rezultāti: 1. izstrādāta veidlapa par
finanšu pieejamību uzņēmumiem, 2. izveidota uzņēmumu
izlase apsekojumam par finanšu pieejamību uzņēmumiem, 3. veikta datu vākšana par finanšu pieejamību uzņēmumiem - sagatavotas datu apstrādes sistēmas, izsūtītas veidlapas, savākti un pārbaudīti dati.
Tika iegūti visaptveroši un starptautiski salīdzināmi dati
par dažāda veida finanšu pieejamību uzņēmumiem. Īpaši
pievērsta uzmanība maziem un vidējiem uzņēmumiem un
tiem, kas uzrādīja straujas izaugsmes pazīmes.
Latvija uz Eurostat nosūtīja rezultātu, kas iegūts no 326
respondējušiem uzņēmumiem.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eur
opean_business/data/database (Access to Finance)
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6.

Projekta ID
G-10.01

7.

G-10.02

8.

G-10.03

9.

G-10.04

10.

G-10.05

11.

G-09.22

Nacionālo kontu datu
kvalitātes uzlabošana

12.

G-09.29

Administratīvo datu
lietošana uzņēmumu
statistikā

13.

G-10.06

Energoresursu
apsekojums
mājsaimniecībās

14.

G-10.12

Datu savākšanas apsekojums par IKT lietošanu uzņēmumos un ekomerciju 2011

15.

G-10.13

Datu savākšanas apsekojums informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju lietošanu mājsaimniecībās 2011.gadā

8

Projekta nosaukums
Rūpniecības
konjunktūras
apsekojums
Investīciju konjunktūras
apsekojums
Būvniecības
konjunktūras
apsekojums
Mazumtirdzniecības
konjunktūras
apsekojums
Pakalpojumu
konjunktūras
apsekojums

Mērķis
Iegūt informāciju, kas dod
iespēju paredzēt pagrieziena
punktus ekonomiskajā ciklā.
Šo kvalitatīvo aptauju
rezultāti kalpo īstermiņa
ekono-miskajai analīzei un
prognozēšanai, un ir
nepieciešams papildinājums
tradicionālajiem
kvantitatīvajiem statistikas
rādītājiem. Konjunktūras
datu avots ir izlasē iekļauto
uzņēmumu vadītāju atbildes
uz jautājumiem par
uzņēmuma saimnieciskās
darbības stāvokli, tā
izmaiņām, tagadnes un
nākotnes tendencēm,
ražošanu (apgrozību,
investīcijas) ierobežojošajiem
faktoriem.
Nacionālo kontu datu
kvalitātes uzlabošana.

Rezultāts
Konjunktūras apsekojumu rezultātā tika iegūta
informācija, kas dod iespēju paredzēt pagrieziena punktus
ekonomiskajā ciklā. Šo kvalitatīvo aptauju rezultāti kalpo
īstermiņa ekonomiskajai analīzei un prognozēšanai, un ir
nepieciešams papildinājums tradicionālajiem
kvantitatīvajiem statistikas rādītājiem.
http://data.csb.gov.lv/DATABASE/ekfin/Īstermiņa%20stati
stikas%20dati/Konjunkturas%20raditaji/Konjunkturas%20
raditaji.asp

Ir apkopota ienākošā informācija, kā arī tiek izstrādāta
aprēķina metodika PIM modelim. Projekta rezultātā ir
izstrādāta jauna metodoloģija atbilstoši EKS- 95 prasībām,
tiks aprēķinātas jaunas datu serijas: pamatkapitāla
patēriņam, dzīvojamo māju bilancēm.
Projekta mērķis ir izveidot un Sistēmas analīzes fāze saskaņā ar plānu pabeigta
ieviest datu bāzi no VID sa2010.gada maijā. Izstrādei tuvojoties nobeigumam, no
ņemto administratīvo datu
lietotāju puses tika uzsākta testēšana.
glabāšanai, kas atvieglotu
administratīvo datu lietošanu
statistikas vajadzībām.
Iegūt detalizētu informāciju
Apsekojumā iegūta informācija pa visiem energoresursu
par energoresursu patēriņu
veidiem, ko izmanto mājsaimniecībās ēdiena gatavošanai,
mājsaimniecībās,
apsildei, apgaismošanai, degvielas patēriņš automobiļos.
energobilances kvalitātes
http://data.csb.gov.lv/DATABASE/vide/Energoresursu%20
uzlabošana
patēriņš%20mājsaimniecībās/Energoresursu%20patēriņš
%20mājsaimniecībās.asp
Apsekojuma rezultātā tiks
Dati par IKT lietošanu un e-komerciju uzņēmumos savākti,
iegūta informācija par uzņē- apkopoti un nosūtīti Eurostat atbilstoši granta līguma un
mumu datorizācijas līmeni,
atbilstošo Regulu prasībām.
nodarbināto īpatsvaru, kas
Projekta rezultāti publicēti CSP interneta datubāzē, kā arī
regulāri darbā lieto datoru un statistisko datu krājumā "Par informācijas sabiedrību
internetu, par interneta pie- Latvijā 2011".
slēguma veidiem un izmanto- http://data.csb.gov.lv/DATABASE/zin/Ikgadējie%20statisti
šanas mērķiem, kā arī par
kas%20dati/Datorizācija/Datorizācija.asp (ITG07-ITG16)
svarīgākajiem rādītājiem, kas
atspoguļo e-komercijas darbību Latvijā. Iegūtie dati tiks
salīdzināmi ar citām Eiropas
valstīm.
Projekta galvenais mērķis ir
Rezultātā tika iegūti dati par datoru, interneta lietošanu
iegūt kvalitatīvus, ES metodo- un e-prasmēm mājsaimniecībās un iedzīvotāju vidū, un
loģijai atbilstošus datus par
dažādiem to aspektiem demogrāfiskos (mājsaimniecībai:
informācijas un komunikāciju mājsaimniecības sastāvs; mājsaimniecības ienākumu
tehnoloģiju lietošanu mājlīmenis; iedzīvotājiem: dzimums, vecums, valsts, kurā ir
saimniecībās un iedzīvotāju
dzimis, pilsonība, izglītības līmenis, aktivitātes statuss u.c.)
vidū.
un statistisko reģionu griezumos. 2011.gada izlasē tika
iekļautas 5,5 tūkst. mājsaimniecības.
http://data.csb.gov.lv/DATABASE/zin/Ikgadējie%20statisti
kas%20dati/Datorizācija/Datorizācija.asp (ITG01-ITG06)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/info
rmation_society/data/main_tables

