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2012. gadā programmas “Statistiskās informācijas sagatavošana jauno Eiropas Savienības
iniciatīvu veidošanai” ietvaros tika realizēti 40 grantu projekti par kopējo summu Ls
481 702.03.
12 mēnešos uzsākti 25 projekti, bet pārskata gada laikā pabeigti 15 projekti, par 10 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”;
„2011.gada Konjunktūras apsekojums”- Konjunktūras apsekojumā iegūtie rādītāji
(t.sk. sektoru konfidences rādītāji un ekonomikas sentimenta indekss) tiek ievietoti
CSP mājaslapas datu bāzē laikrindu formā, publicēti ceturkšņa Informatīvajā apskatā
par konjunktūras apsekojumu rezultātiem. Eiropas Komisijai ik gadu tiek nosūtīti 48
mēneša un divi pusgada datu masīvi.
„Pieaugušo izglītības apsekojuma ieviešana 2011. – 2012.g. Izglītības mainīgo lielumu
pārskatīšana ES Darbaspēka apsekojumā” – projekta mērķis ir iegūt informāciju par
pieaugušo piedalīšanos izglītībā un apmācībā, kas ir svarīga informācija mūžizglītības
kontekstā. Pārbaudīt jaunu pieeju izglītības rādītāju iegūšanai Darbaspēka apsekojumā. Projekta ieviešanu nosaka Komisijas Regula (ES) Nr.823/2010 ar ko attiecībā uz
statistiku par pieaugušo piedalīšanos mūžizglītībā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un
pilnveidi. Projekta ietvaros tiks iegūta informāciju par piedalījušos izglītībā īpatsvaru,
piedalīšanās/nepiedalīšanās iemesliem, piedalījušos/nepiedalījušos personu sociālidemogrāfiskais raksturojums, IT lietošana, valodu prasmes. Izlasi veido 9000 personas vecuma grupā no 25-64 gadiem.
Līdz 2012. gada 31. decembrim Latvija saņēma maksājumus no Eurostat par kopējo
summu 263 726.15 LVL, kas sastāda 92% no plānotā.
Pamatojoties uz izstrādātajām “Granta projektu ieviešanas vadlīnijām 2012. gadam”, sākot ar 2012.gadu, Eurostat noteica ES daļas līguma minimālo apjomu 25 000 EUR apmērā.
Šāda sliekšņa noteikšana palielināja iespējas projektu pieteikumos sasniegt ES noteikto minimālo apjomu, līdz ar to salīdzinājumā ar 2011.gadu nosūtīto pieteikumu skaits ir pieaudzis
(2011.gadā tika nosūtīti 10 pieteikumi).
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 Grantu projektu sadalījums pa statistikas jomām:
Statistikas joma
Sociālā statistika
Uzņēmumu statistika
Cenu statistika
Konjunktūras un teritoriālā statistika
Statistisko datu izplatīšana
IT
Makroekonomiskā statistika
Reģionālā un urbānā statistika
Lauksaimniecības un vides statistika
Matemātiskā statistika
Kopā

2008
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-
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Projektu skaits
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Personāls
2012. gadā granta projektos tika iesaistīti 238 CSP darbinieki ar dažādu noslodzi - kopā nostrādājot 82 769 h.
Projekta ID
G-10.07
31103002
G-10.09
G-10.10
G-10.11
G-10.14
G-10.15
G-11.01
G-11.02
G-11.03
G-11.04
G-11.05
G-11.06
G-11.07
G-11.08
G-11.09
G-11.10
G-11.11
G-11.12
G-11.13
30702001
G-11.15
G-11.16
G-11.17
G-11.18
G-12.01
G-12.02
G-12.03
G-12.04
G-12.05
G-12.06
30405003
G-12.07
G-12.08
G-12.09
G-12.10
G-12.17
G-12.20
2

Nosaukums
2010.gada Lauku saimniecību struktūras apsekojums un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojums
Eirostata ārējo datu lietotāju atbalsts - Eirostata lietotāju pieprasījumu apkalpošanas un reklāmas aktivitāšu
palīdzība latviešu valodā - Lot 7
Pamatinformācijas nodrošināšana pirktspējas paritātēm 2011-2012
Pieaugušo izglītības apsekojuma ieviešana 2011. - 2012.g. Izglītības mainīgo lielumu pārskatīšana ES Darbaspēka apsekojumā
Vides aizsardzības produktu un pakalpojumu sektors
ESSnet par automatizētu datu vākšanu un atskaišu veidošanu naktsmītņu statistikā
ESSnet 2010.gada projekts par statistiskajām vienībām - uzņēmējdarbības statistikas jēdzienu un metožu konsekvenci
Rūpniecības konjunktūras apsekojums
Investīciju konjunktūras apsekojums
Būvniecības konjunktūras apsekojums
Mazumtirdzniecības konjunktūras apsekojums
Pakalpojumu konjunktūras apsekojums
Energoresursu konti
ESSnet par uzņēmējdarbības un tirdzniecības statistikā izmantoto jēdzienu un metožu atbilstību – 2011. gada
projekti par mērķpopulāciju, izlases rāmjiem, atskaites periodiem, klasifikācijām un to pielietošanu
Cenu statistikas mērķu daudzveidība
Īpašnieka apdzīvotais mājoklis
Apsekojums par globālo vērtību ķēžu mērīšanu
2012.gada apsekojums par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanu un e-komerciju uzņēmumos
2012.gada apsekojums par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanu mājsaimniecībās
2012.gada apsekojums par uzņēmumu izmaksām un ieguldījumiem informācijas un komunikāciju tehnoloģijās
Invaliditātes un sociālās iekļaušanas apsekojums
Urbānais audits 2012/2013
Eksperimentālais pētījums par pesticīdu lietošanas novērtēšanu nelauksaimnieciskiem mērķiem
Eksperimentālais pētījums par slāpekļa un fosfora satura novērtēšanu lauksaimniecības produkcijā
Datu vākšanas sistēma par lauksaimniecības zemju cenām un to nomu atbilstoši vienotai metodoloģijai
Rūpniecības konjunktūras apsekojums
Investīciju konjunktūras apsekojums
Būvniecības konjunktūras apsekojums
Mazumtirdzniecības konjunktūras apsekojums
Pakalpojumu konjunktūras apsekojums
Darbaspēka apsekojuma kvalitātes uzlabošana
Latvijas lielo un komplekso uzņēmumu grupu profilēšanas pārbaudes un izmēģinājuma projekts
Uzlabojumu ieviešana nacionālajos kontos
Pamatinformācijas nodrošināšana pirktspējas paritātēm
2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojums
Brīvo darbvietu statistika
2013.gada apsekojums par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanu un e-komerciju uzņēmumos
Nelaimes gadījumi darbā un ar darbu saistītās veselības stāvokļa problēmas

Stundas
4 437
1 683
4 541
4 328
2 244
352
1 256
1 257
471
841
944
1 380
1 886
1 712
5 646
860
2 412
4 013
7 243
2 769
14 101
147
2 418
416
1 048
2 101
781
1 390
1 542
2 172
1 889
494
624
142
2 081
624
200
328

Struktūrvienību nostrādātā darba laika uz projektiem īpatsvars kopējās struktūrvienību stundās 2012.gadā

Statistikas datu apstrādes
departaments
1%

Informācijas,
izdevniecības un
poligrāfijas departaments
4%

Juridiskā daļa
1%

Matemātiskā
nodrošinājuma daļa
4%
Personāla daļa
1%

Informātikas
departaments
3%
Sociālās statistikas
departaments
7%

Cenu statistikas
departaments
10%
Konjunktūras un
teritoriālās statistikas daļa
49%

Uzņēmumu statistikas
departaments
8%
Lauksaimniecības un vides
statistikas departaments
12%

Rezultāti
Projektu vadītāju sniegtā informācija liecina, ka projektu mērķi un uzdevumi tiek veiksmīgi realizēti.
2012.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.
Lauksaimniecības skaitīšanas rezultātā tika iegūta informācija par situāciju Latvijas lauksaimniecībā, kura tiks izmantota datu analīzei
gan Latvijas ietvaros, gan turpmākās Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikas plānošanai un īstenošanai. 2011.gada beigās tika
publicēti galīgie lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti. Individuālo datu masīvi un Nacionālais metodoloģiskais ziņojums tika nosūtīts Eiropas Savienības Statistikas birojam 2012.gada 22.februārī.
2012.gadā pabeigts projekts „Pieaugušo izglītības apsekojuma ieviešana 2011. – 2012.g. Izglītības mainīgo lielumu pārskatīšana ES Darbaspēka apsekojumā”. Projekta ieviešanas rezultātā tika iegūta informācija par Latvijas iedzīvotāju piedalīšanos pieaugušo izglītībā. Saskaņā
ar apsekojuma datiem, gandrīz trešā daļa pieaugušo iedzīvotāju (32.4%) vecuma grupā no 25 līdz 64 gadiem piedalījās formālajā un/vai
neformālajā izglītībā.
Sievietes izglītības jomā ir bijušas aktīvākas – mācībās piedalījās 37.4%, vīrieši – 26.9%. Visaktīvāk mācījās iedzīvotāji vecumā no 25–
34 gadiem -38.0%. Biežāk pieaugušo izglītības pasākumos piedalījās personas, kurām ir augstākā izglītība (54.3%) un kuras bija nodarbinātas (40.3%).
Pēc apsekojuma datiem iedzīvotāji, kuri vēlējās piedalīties izglītības aktivitātēs, bet kuri dažādu iemeslu dēļ nepiedalījās, kā līdzdalību
apmācībās kavējošus faktorus minēja – izmaksas: apmācības bija pārāk dārgas, nevarēja tās atļauties (53.3%), laika grafiku: apmācības nevarēja savienot ar darba grafiku (35.0%) un ģimenes apstākļus: nebija laika ģimenes apstākļu dēļ (30.8%).
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2012.gadā pabeigto Granta projektu sasniegtie rezultāti
Projekta ID
Projekta nosaukums
G-09.28
Urbānais audits 2009–2010

G-10.07

G-10.10

G-10.11

G-10.14

4

Mērķis
Apkopot urbānās statistikas datus,
kas raksturo dzīves kvalitāti Latvijas
pilsētās. CSP apkopo datus par Rīgu,
Liepāju un Daugavpili.
2010.gada Lauku saimniecī- Iegūt informāciju par lauku saimniebu struktūras apsekojums un cību struktūru un pielietotajām lauklauksaimnieciskās ražošanas saimnieciskās ražošanas metodēm
metožu apsekojums
lauku saimniecībās 2010.gadā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1166/2008.

Rezultāts
Savākti, pārbaudīti un nosūtīti uz Eurostat visi pieejamie
un aprēķinātie statistiskie rādītāji un metodoloģiskā
informācija par: 1) Rīgu un Liepāju (2005.-2009.gads);
2) Daugavpili (2008.gads).
Lauksaimniecības skaitīšanas rezultātā tika iegūta informācija par situāciju Latvijas lauksaimniecībā, kura tiks
izmantota datu analīzei gan Latvijas ietvaros, gan turpmākās Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības
politikas plānošanai un īstenošanai. 2011.gada beigās
tika publicēti galīgie lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti. Individuālo datu masīvi un Nacionālais metodoloģiskais ziņojums tika nosūtīts Eiropas Savienības Statistikas birojam
http://data.csb.gov.lv/DATABASE/laukskait_10/databas
etree.asp?lang=16
Pieaugušo izglītības apseko- Iegūt informāciju par pieaugušo
Projekta ieviešanas rezultātā tika iegūta informācija par
juma ieviešana 2011. piedalīšanos izglītībā un apmācībā,
Latvijas iedzīvotāju piedalīšanos pieaugušo izglītībā.
2012.g. Izglītības mainīgo
kas ir svarīga informācija mūžizglītī- Saskaņā ar apsekojuma datiem, gandrīz trešā daļa pielielumu pārskatīšana ES
bas kontekstā. Pārbaudīt jaunu pie- augušo iedzīvotāju (32.4%) vecuma grupā no 25 līdz 64
Darbaspēka apsekojumā
eju izglītības rādītāju iegūšanai Dar- gadiem piedalījās formālajā un/vai neformālajā izglītībā.
baspēka apsekojumā.
Sievietes izglītības jomā ir bijušas aktīvākas - mācībās
piedalījās 37.4%, vīrieši - 26.9%. Visaktīvāk mācījās
iedzīvotāji vecumā no 25-34 gadiem -38.0%. Biežāk
pieaugušo izglītības pasākumos piedalījās personas,
kurām ir augstākā izglītība (54.3%) un kuras bija nodarbinātas (40.3%).
Pēc apsekojuma datiem iedzīvotāji, kuri vēlējās piedalīties izglītības aktivitātēs, bet kuri dažādu iemeslu dēļ
nepiedalījās, kā līdzdalību apmācībās kavējošus faktorus
minēja – izmaksas: apmācības bija pārāk dārgas, nevarēja tās atļauties (53.3%), laika grafiku: apmācības nevarēja savienot ar darba grafiku (35.0%) un ģimenes apstākļus: nebija laika ģimenes apstākļu dēļ (30.8%).
Salīdzinot izglītības rādītājus Pieaugušo izglītības apsekojumā un Darbaspēka apsekojumā, iegūtie rezultāti ļauj
secināt, ka Pieaugušo izglītības apsekojumā iegūtā informācija ir precīzāka, toties Darbaspēka apsekojums
notiek nepārtraukti katru gadu. Analizējot iegūtos datus,
tika secināts, ka turpmāk Darbaspēka apsekojumā būtu
jāizmanto 12 mēnešu pārskata periods, tā iegūstot lielāku izglītībā piedalījušos skaitu.
http://data.csb.gov.lv/DATABASE/Iedzsoc/Ikgadējie%20s
tatistikas%20dati/Izglītība%20un%20zinātne/Izglītība%20un%
20zinātne.asp
Vides aizsardzības produktu Iegūt informāciju par vides aizsardzī- Iegūti dati par vides aizsardzības produktu un paklapoun pakalpojumu sektors
bas produktu un paklapojumu sekto- jumu sektora dažādiem ekonomskajiem rādītājiem NACE
ru sadalījumā pa nozarēm NACE
griezumā un pa vides jomām par 2008.-2010.gadu.Kā arī
griezumā un vides jomām, kā arī
tika apgūta metodoloģija un datu vākšanas un aprēķinu
valdības sektorā.
prakse, kas būs nepieciešams ikgadējo kopējo anketu
aizpildīšanai
https://circabc.europa.eu/sd/d/af03a993-e89d-472eb7de5881f7bc3139/10%20LV%20593%20EGSS%20in%20Latvi
a.pdf
ESSnet par automatizētu
Definēt XML faila struktūru Latvijas Viesnīcas vadības sistēmā sagatavoto XML failu var
datu vākšanu un atskaišu
"1-viesnīcas" pārskatam, lai progaugšupielādēt https://eparskats.csb.gov.lv un pēc pieveidošanu naktsmītņu statis- rammatūras izstrādātājs izveidotu
prasījuma saņemt atskaites ziņojumu par konkrētās
tikā
automātisku datu apkopošanas
viesnīcas darbības rezultātiem salīdzinājumā ar citām
iespēju no viesnīcu vadības sistēmas mītnēm reizi ceturksnī

Projekta ID
Projekta nosaukums
Mērķis
G-10.15
ESSnet 2010.gada projekts
Statistisko vienību atbilstības izvērtēpar statistiskajām vienībām - šana dažādās statistikas jomās Eirouzņēmējdarbības statistikas pas Savienībā.
jēdzienu un metožu konsekvenci

G-11.01

Rūpniecības konjunktūras
apsekojums

G-11.02

Investīciju konjunktūras
apsekojums
Būvniecības konjunktūras
apsekojums
Mazumtirdzniecības konjunktūras apsekojums
Pakalpojumu konjunktūras
apsekojums
Eirostata ārējo datu lietotāju
atbalsts - Eirostata lietotāju
pieprasījumu apkalpošanas
un reklāmas aktivitāšu palīdzība latviešu valodā - Lot 7
2012.gada apsekojums par
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanu un
e-komerciju uzņēmumos

G-11.03
G-11.04
G-11.05
31103002

G-11.11

Nodrošināt iekšzemes lietotājus un
Eiropas Komisiju ar mēneša, ceturkšņa un pusgada konjunktūras informāciju, kas dod iespēju paredzēt
pagrieziena punktus ekonomiskajā
ciklā.

Palīdzība Eurostat statistiskās informācijas resursu lietošanā

Nodrošināt Latvijas un ārvalstu datu
lietotājus ar kvalitatīvu un starptautiski salīdzināmu statistisko informāciju par datoru un interneta lietošanu
uzņēmumos un e-komercijas attīstību.

G-11.12

2012.gada apsekojums par
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanu
mājsaimniecībās

Iegūt kvalitatīvus, ES metodoloģijai
atbilstošus datus par informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju lietošanu
mājsaimniecībās un iedzīvotāju vidū.

G-11.13

2012.gada apsekojums par
uzņēmumu izmaksām un
ieguldījumiem informācijas
un komunikāciju tehnoloģijās

Nodrošināt Latvijas un ārvalstu datu
lietotājus ar kvalitatīvu un starptautiski salīdzināmu statistisko informāciju par uzņēmumu izmaksām un
ieguldījumiem informācijas un komunikāciju tehnoloģijās.

Rezultāts
Projekta mērķis bija veikt statistikas vienību saskaņotības novērtējumu dažādās statistikas jomās. Uzsvars tika
likts uz statistikas vienību jēdziena atbilstības un saskaņotības izpēti uzņēmējdarbības statistikā un ar to saistītās statistikas jomās, kā arī izstrādi priekšlikumi statistisko vienību definīcijām
www.cros-portal.eu
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%20st
atistikas%20dati/Konjunkturas%20raditaji/Konjunkturas%20r
aditaji.asp
Eurostat datu lietotāju atbalsta centrs Latvijā ir izveidojis
Eurostat statistiskajai informācijai veltītu mājas lapu
latviešu valodā un angļu valodā www.csb.gov.lv/es, kā
arī sniedz palīdzību bez maksas un 24 stundu laikā dažādām lietotāju grupām.
Apsekojuma rezultātā tika 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 e-komercijas attīstību
Latvijā. Iegūtie dati ir salīdzināmi ar citām Eiropas valstīm.
1)
http://data.csb.gov.lv/DATABASE/zin/Datorizācija/IKT%2
0lietošana%20uzņēmumos/IKT%20lietošana%20uzņēmu
mos.asp
2) Informatīvais apskats "Informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju lietošana un e-komercija uzņēmumos
2012.gadā" (2012_40)
http://www.csb.gov.lv/dati/2012gada-informativieapskati-34498.html
Rezultātā tika iegūti dati par datoru, interneta lietošanu
un mobilā interneta lietošanu mājsaimniecībās un iedzīvotāju vidū un dažādiem to aspektiem demogrāfiskos
(mājsaimniecībai: mājsaimniecības sastāvs; mājsaimniecības ienākumu līmenis; iedzīvotājiem: dzimums, vecums, valsts, kurā ir dzimis, pilsonība, izglītības līmenis,
aktivitātes statuss u.c.) un statistisko reģionu griezumos.
2012.gadā tika apsekotas 5 498 mājsaimniecības.
http://data.csb.gov.lv/DATABASE/zin/Datorizācija/IKT%2
0lietošana%20mājsaimniecībās/IKT%20lietošana%20māj
saimniecībās.asp
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/st
atistics/search_database
Apsekojuma rezultātā tika iegūti dati par uzņēmumu
izmaksām un ieguldījumiem informācijas tehnoloģijās
2011.gadā sadalījumā pa vairākiem IKT preču un pakalpojumu veidiem.
1)
http://data.csb.gov.lv/DATABASE/zin/Datorizācija/Uzņē
mumu%20IKT%20izdevumi/Uzņēmumu%20IKT%20izdevum
i.asp
2) Preses ziņojums "par uzņēmumu izdevumiem informācijas un komunikāciju tehnoloģijām 2011.gadā"
http://www.csb.gov.lv/notikumi/par-uznemumuizdevumiem-informacijas-un-komunikacijutehnologijam-2011gada-38317.html
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