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Par oficiālās statistikas veidlapu iesniegšanu 2019. gadā
Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – Pārvalde) vāc, apstrādā un analizē statistisko
informāciju par tautsaimniecību un sociālekonomiskajiem procesiem, pamatojoties uz Statistikas
likuma 14. pantu un Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 763 “Noteikumi
par Oficiālās statistikas programmu 2019.–2021. gadam”.
Informējam, ka Jūsu uzņēmums ir iekļauts Pārvaldes 2019. gadā apsekojamo
uzņēmumu sarakstā un statistiskos datus varēsiet iesniegt, aizpildot Ministru kabineta
apstiprinātās oficiālās statistikas veidlapas (skatīt pielikumu):
- Elektroniskajā datu vākšanas (EDV) sistēmā https://e.csb.gov.lv, kurā Jūs varat aizpildīt
un iesniegt veidlapas, saglabāt iesniegto informāciju, skatīt iepriekš iesniegtās
veidlapas, kā arī konsultēties ar atbildīgo statistiķi;
- vai nosūtīt Pārvaldei pa pastu uz adresi Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301 vai uz e-pastu
edv@csb.gov.lv.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Pārvaldes konsultantu pa
bezmaksas tālruni 80000098 darbdienās no 8.30 līdz 17.00 vai rakstīt uz edv@csb.gov.lv.
2019. gada oficiālās statistikas veidlapu katalogs ir pieejams Pārvaldes interneta vietnē
https://www.csb.gov.lv/lv/veidlapas.
Pārvaldes mājaslapā https://www.csb.gov.lv/lv ir pieejama šāda informācija:
- iesniedzamo

veidlapu

saraksts

un

atbildīgo

statistiķu

e.csb.gov.lv/veidlapas;
- informācija par uzņēmuma darbības veidu e.csb.gov.lv/mansuzn.

kontaktinformācija

Pārvaldes sagatavotie statistikas dati ir sabiedrībai brīvi pieejami un kalpo datu lietotāju
vajadzībām, kā arī valstiski svarīgu lēmumu pieņemšanai. 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.
Atbilstoši spēkā esošajai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanai Pārvalde
ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus, un tās pienākums ir nodrošināt Jūsu sniegto datu
aizsardzību un konfidencialitāti. Iesniegtie dati tiek uzskatīti par konfidenciāliem, un tos izmanto
tikai kopsavilkumu veidošanai.
Pielikumā: Iesniedzamo oficiālās statistikas veidlapu saraksts.
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