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Par oficiālās statistikas veidlapu iesniegšanu 2018. gadā

Cienījamais respondent!
Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – Pārvalde) nodrošina datu lietotājus ar statistisko
informāciju, kas noteikta nacionālajos un starptautiskajos tiesību aktos (21.11.2017. MK
noteikumi Nr. 683 “Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2018.–2020. gadam”).
Pārvaldes sagatavotie statistikas dati ir sabiedrībai brīvi pieejami un kalpo datu lietotāju
vajadzībām, kā arī valstiski svarīgu lēmumu pieņemšanai.
Pārvaldes uzdevums ir nodrošināt pilnvērtīgus un ticamus oficiālās statistikas datus, un,
izvēloties respondentus konkrētiem apsekojumiem, tiek izmantota zinātniski pamatota
matemātiskās izlases metode. Pārvalde apsekojamo uzņēmumu sarakstā iekļauj uzņēmumus,
ņemot vērā dažādus kritērijus: nodarbināto skaitu, gada apgrozījumu, bilances vērtību,
saimnieciskās darbības veidu, valsts vai ārvalstu kapitāla līdzdalību u.c.. Valsts un pašvaldību
budžeta iestādes un uzņēmumi tiek apsekoti visi, bet pārējie uzņēmumi apsekojumos tiek iekļauti
izlases veidā.
Informējam, ka Jūsu uzņēmums ir iekļauts Pārvaldes 2018. gadā apsekojamo
uzņēmumu sarakstā un statistiskie dati būs jāiesniedz, aizpildot Ministru kabineta apstiprinātās
oficiālās statistikas veidlapas (skatīt pielikumu). Informācija par veidlapu iesniegšanas termiņiem
un atbildīgajiem statistiķiem pieejama Pārvaldes interneta vietnes sadaļā “Manas veidlapas”
https://e.csb.gov.lv/veidlapas/.
Veidlapas var aizpildīt un iesniegt tiešsaistē, pieslēdzoties Elektronisko datu vākšanas
(EDV) sistēmai https://e.csb.gov.lv. Šeit Jūs varat aizpildīt un iesniegt veidlapas, saglabāt
ievadīto informāciju, skatīt iepriekš iesniegtās veidlapas, kā arī veidlapas aizpildīšanas laikā
konsultēties ar atbildīgo statistiķi.
Lai kļūtu par EDV sistēmas lietotāju, jāaizpilda reģistrēšanās pieteikums, kas atrodas EDV
sistēmas vietnē “Reģistrēšanās pieteikums juridiskām personām” (pieteikuma formā aizpilda tajā
prasīto informāciju un nospiež “Iesniegt”).

Ja kādu iemeslu dēļ Jums nav iespējams iesniegt veidlapas elektroniski, tās varat nosūtīt
Pārvaldei pa pastu uz adresi Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301. Veidlapu paraugi ir pieejami
Pārvaldes interneta vietnē http://www.csb.gov.lv/veidlapas/2018/.
Neskaidrību gadījumā aicinām rakstīt uz e-pastu edv@csb.gov.lv vai zvanīt pa tālruni
67366881. Ja Jums jāiesniedz “Intrastat” veidlapa, par tās aizpildīšanu lūdzam konsultēties pa
tālruni 67366842.
Saskaņā ar Statistikas likuma 17. pantu Jūsu iesniegtie statistikas pārskatu dati tiek
uzskatīti par konfidenciāliem un tos izmanto tikai oficiālās statistikas nodrošināšanai. Pārvalde
veic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu neatļautu piekļuvi datiem, to sagrozīšanu vai
izplatīšanu, nejaušu vai neatļautu iznīcināšanu.
Vēlamies norādīt, ka atbilstoši Statistikas likumam respondentam jāsniedz statistikas
iestādei patiesi dati tās noteiktajā termiņā, formā un apjomā.
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