CSP veiktie pasākumi administratīvo datu izmantošanas
uzlabošanā un respondentu sloga mazināšanā 2018.gada 1.pusgadā

•

Turpinot darbu pie 2021. gada tautas skaitīšanas rādītāju metodoloģijas izstrādes,
lai visus nepieciešamos rādītājus varētu sagatavot izmantojot administratīvos
datus,:
o izstrādāta metodoloģija
noteikšanai;

iedzīvotāju

augstākā

izglītības

līmeņa

o uzsākts projekts pie tautas skaitīšanas jautājumu par adreses kodu,
ģeogrāfiskajām koordinātēm, mājsaimniecības, ģimenes un mājokļus
raksturojošo datu nodrošināšanu.
•

Parakstīta vienošanās ar Izglītības un zinātnes ministriju par personu datu
saņemšanu no Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS), kas ļaus:
o 2019./2020. māc. g. mazināt slogu augstskolām, samazinot pārskatu “1augstskola, koledža”;
o Izmantot datus iedzīvotāju augstākā izglītības līmeņa noteikšanai (2021.
gada tautas skaitīšanas rādītājs);
o 2018./2019. māc. g. mazināt profesionālās izglītības iestāžu noslodzi,
samazinot pārskatu “1-PROF”.

•

Parakstīta vienošanās par datu par personām valsts sociālās aprūpes iestādēs
(Labklājības ministrija) un par patversmēs un pašvaldības ilgstošas aprūpes
iestādēs
mītošajām
personām
(Sociālās
palīdzības
organizēšanas
lietojumprogrammas (SOPA)) saņemšanu.

•

Apzināti papildus datu avoti un noslēgtas vienošanās par personu datu saņemšanu
par jūrniekiem, medicīnas darbiniekiem un viņu izglītību.

•

CSP Datu noliktavai (SSDN) pabeigta SSDN v4 sistēmas versijas testēšana un tā
nodota lietotājiem. Pilnveidota sistēmas funkcionalitāte - izstrādāts jauns
kalkulācijas veids; nodrošināta iespēja no vairākām tabulām automātiski ģenerēt
unikālo identifikatoru tabulu; iestrādātas eksporta iespējas (uz MS EXCEL, MS
Access, CSV vai SQL serveri) sakārtotiem, filtrētiem, grupētiem vai agregētiem
datiem; šķērsgriezuma tabulu veidošana pie datu agregācijas u.c.

•

Izvērtētas iespējas maksimāli izmantot administratīvo datu avotu informāciju
2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas datu nodrošināšanai - 62 % no rādītāju
skaita paredzēts iegūt no administratīvajiem datu avotiem.

•

Uzsākts darbs pie Valsts ieņēmumu dienestā (VID) pieejamo datu izpētes, lai
izvērtētu to izmantošanas iespējas 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas datu
par lauksaimniecībā nodarbinātajiem nodrošināšanai.

•

Lai uzlabotu datu kvalitāti, samazinātu respondentu un statistiķu noslodzi,
veidlapai 1-r “Pārskats par rūpniecisko darbību” EDV sistēmā ieviesta

priekšiedruka par iepriekšējā perioda (mēneša) produkcijas izlaidi un
apgrozījumu un kontroles funkcija par pieauguma apjomu, lai respondentiem
tiešsaistē būtu iespējams norādīt strauju izmaiņu iemeslus.
•

Lai samazinātu respondentu noslodzi un izmantotu Būvniecības informācijas
sistēmas (BIS) pieejamos datus, 2018. gada pārskata 1-BA “ Pārskats par
būvatļaujām, uzsāktiem būvdarbiem un ēku pieņemšanu ekspluatācijā” izlasē
iekļauto respondentu skaits, kas tiks apsekots ar veidlapas palīdzību, samazināts
par 58 vienībām. Kopumā, izmantojot veidlapu, tiks apsekoti 33 respondenti
(būvvaldes) no 120 respondentiem.

•

Lai samazinātu respondentu slodzi, izstrādāti grozījumi gada veidlapā 1ieguldījumi “Pārskats par ieguldījumu kustību”. Rādītāju skaits samazināts par
14% (no 439 līdz 378). Analoģiskas pārmaiņas iestrādātas budžeta iestādēm
aizpildāmajā veidlapā 2-ieguldījumi “Pārskats par ieguldījumu kustību”, un
rādītāju skaits samazināts par 18% (no 473 līdz 389).

•

Paplašinot CSP pieejamo administratīvo datu lietošanu, vairumtirdzniecības,
automobiļu un to detaļu tirdzniecības kā arī pakalpojumu sektora īstermiņa
statistikas nodrošināšanai nepieciešamo pārskatu 2-apgrozījums, 3-apgrozījums
un 4-apgrozījums “Pārskats par apgrozījumu” respondentu (uzņēmumu) skaits
2018.gadā samazināts aptuveni par 1000 jeb 25%.

•

Veiktas izmaiņas 2019.gada veidlapu projektos, ņemot vērā normatīvā
regulējuma maiņu, datu lietotāju pieprasījumu, respondences sloga
samazināšanu:
o Stājoties spēkā Eiropas Parlaments un Padomes Regulai (ES) 2016/2032
(2016. gada 26. oktobris), ar ko attiecībā uz datu vākšanu par kravām,
pasažieriem un negadījumiem groza Regulu (EK) Nr. 91/2003 par
dzelzceļa transporta statistiku un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai
(ES) 2018/643 (2018. gada 18.aprīlis) par dzelzceļa transporta statistiku,
no veidlapas 1-dzelzceļš “Pārskats par dzelzceļa transportu 2018.gadā”
izslēgta 21. un 22. sadaļa par satiksmes negadījumiem, bet 9. un 10.sadaļa
papildināta ar jaunu rādītāju (pasažierapgrozība) starptautiskajiem
pasažieru pārvadājumiem.
o Samazinot respondentu slogu un samazinot iespējamo laika patēriņu
pārskata aizpildīšanā, veiktas izmaiņas veidlapā 1-ieguldījumi “Pārskats
par ieguldījumiem 2018.gadā”:
1) "Aizslēgtas" 4. ailes šūnas, kuras netiek izmantotas
rādītāju aprēķiniem;
2) "Aizslēgtas" 3., 10. un 11. ailes šūnas, kurās nevar
parādīties vērtības;
3) Mainīts formulējums 4. ailē;
4) Apvienota iepriekšējā pārskata 8. un 9. ailes;
5) 10. ailē izmainīta aprēķina formula;
6) Precizēts 2. ailes formulējums.
o Samazinot respondentu slogu un samazinot iespējamo laika patēriņu
pārskata aizpildīšanā, veiktas izmaiņas veidlapā 2-ieguldījumi
“Pārskats par ieguldījumiem 2018.gadā”:

1) "Aizslēgtas" 4. ailes šūnas, kuras netiek izmantotas
rādītāju aprēķiniem;
2) "Aizslēgtas" 3., 11. un 12. ailes šūnas, kurās nevar
parādīties vērtības;
3) Mainīts formulējums 4. ailē;
4) Apvienota iepriekšējā pārskata 7., 10. un 11. aile;
5) 10. ailē izmainīta aprēķina formula;
6) Precizēts 2. ailes formulējums.
•

Pārskatā 2-EK “Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu 2018.gadā
gadā” veiktas izmaiņas mērvienībās, tādējādi atvieglojot datu sniegšanu
respondentiem.

•

Pārskatos par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm Ievedums-Intrastat-1A,
Ievedums-Intrastat-1B, Izvedums-Intrastat-2A, Izvedums-Intrastat-2B svītrota
informācija par respondenta pilnvaroto pārstāvi no veidlapas titullapas un
Norādījumos veidlapas aizpildīšanai (1.4.p.), norādījumos veikti redakcionāli
precizējumi.

•

Pārskatā 1-BA “Pārskats par būvatļaujām un ēku pieņemšanu ekspluatācijā”
1) Svītrota rinda
mājās"

"Dzīvokļu pārbūve agrāk uzceltajās

2) sadaļā svītrota 5. aile "Būvatļauju skaits jaunbūvēm,
kurās uzsākti būvdarbi", pieņemot, ka būvdarbi tiek
uzsākti, kad būvatļaujā ir atzīme par būvdarbu
uzsākšanas nosacījumu izpildi.
3) Precizēta 21400. rinda.
•

Pārskatam 1-būvniecība “Pārskats par uzņēmumu saviem spēkiem veikto būvniecību”
mainīta 1. sadaļa - izslēgti rādītāji (pasūtītājiem un savām vajadzībām veikto būvdarbu
apjoms, apakšuzņēmēju veiktie darbi, ārvalstu apakšuzņēmēju veiktie darbi Latvijā,
ārvalstu apakšuzņēmēju veiktie darbi ārpus Latvijas, ēku un būvju remontdarbi), 2. sadaļā
apvienoti rādītāji un dzēsta aile par uzņēmumu veiktajiem ēku un būvju remontdarbiem.

•

Mēneša
pārskatā
2-gāze
“Pārskats
par
dabasgāzes
izmantošanu” mainīta dabasgāzes uzskaites mērvienība uz MWh un pilnveidota
terminoloģija 20.,30.,60.rindās.

•

Gada
pārskatā
1-gāze
“Pārskats
par
dabasgāzes
izmantošanu 2018.gadā” svītrotas 1.sadaļas 2.aile - tūkst. euro bez PVN, 2.sadaļas 260.
rinda un 3.sadaļas 350. un 370. rinda. Pārskatā mainīta dabasgāzes uzskaites mērvienība
uz MWh, kā arī pilnveidota terminoloģija.

•

Izvērtējot pārskatus par konjunktūras novērtējumu nozarēs (rūpniecībā, būvniecībā,
pakalpojumu sektorā, mazumtirdzniecībā, automobiļu tirdzniecībā un remontā) sākot ar
2019.gadu no pārskatiem izslēgti vairāki jautājumi, kas nav noteikti kā obligāti ES
prasībās.

